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Sammanfattning 
 

 
Bakgrund:  Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ställs kravet att vården ska bygga på respekt 

 för patientens integritet och självbestämmande. Trots detta visar studier att 

 kravet inte uppnås, då patienter inte känner sig delaktiga i vården i den 

 utsträckning de önskar. Studier visar på att det inom psykiatrin kan ta tid att 

 införliva patientdelaktighet, då ett gammalt paternalistiskt synsätt på patienter 

 lever kvar på sina håll. Inom ätstörningsvården beskrivs patientdelaktighet 

 som en ledstjärna i behandlingen, men många människor med ätstörningar är 

 svåra att engagera i behandling då de kan vara ambivalenta eller förnekar och 

 inte ser allvaret i sjukdomen. I vårdsituationer uppstår ibland en konflikt 

 mellan patientens rätt till delaktighet i sin egen vård och vad vårdpersonal 

 tänker är det rätta och bästa för personen. Sjuksköterskan är den som står 

 patienten närmast i omvårdnaden och har ett professionellt ansvar att göra 

 patienten delaktig i sin behandling. 

 
Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur sjuksköterskor beskriver 

 patientdelaktighet vid ätstörningsbehandling i psykiatrisk heldygnsvård. 

 
Metod: Studien är en kvalitativ studie med induktiv ansats där   

  semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex sjuksköterskor  

  verksamma inom ätstörningsvården, från två olika

 heldygnsavdelningar i Stockholm. Intervjuerna spelades in och  

  transkriberades för att sedan analyseras enligt kvalitativ   

  innehållsanalys. 

 

Resultat:  Studien resulterade; i sex huvudkategorier; Påverkan, Bemötande, Relation, 

  Organisation och vårdmiljö, Sjuksköterskans situation och Patientens  

  situation med vardera tre underkategorier.  

 

Diskussion: Resultatet diskuterade utifrån Kari Martinsens omvårdnadsteori samt annan 

 relevant forskning.  

 



Nyckelord: Patientdelaktighet, psykiatrisk omvårdnad, psykiatrisk heldygnsvård, 

ätstöringar 



Abstract 

 
Background:  The Swedish Health Care Act states that all care in Sweden should be 

 based in the respect for patient integrity and self-determination. Despite 

 this, studies show that this requirement is not achieved, as patients do not 

 feel involved in the care to the extent that they would wish. Studies have 

 shown that in psychiatric care, it may take time to incorporate patient-

 participation, as healthcare professionals' view of patients in many places 

 still tends to be characterized by paternalism. Patient participation is 

 described to be a guiding principle in the treatment within eating disorder 

 care, but as patients can often be either ambivalent to their illness, deny it 

 or not take it seriously, their involvement in the treatment can be difficult 

 to achieve. In situations of care giving, a conflict sometimes occurs 

 between the patient’s right to participate in his or her own care, and the 

 healthcare professional´s ideas of what is right and best for the person.  

 The nurse is the one working the closest to the patient in nursing care and 

 hence has a professional responsibility to make the patient involved in the 

 treatment. 

 

Aim: The aim of the study is to investigate nurses’ descriptions of patient 

 participation in eating disorders treatment in psychiatric inpatient care. 

 
Method: The study is a qualitative inductive study. Semi-structured interviews were 

 conducted with six nurses from two different inpatient care wards 

 specialized in treatment of eating disorders. The interviews were recorded 

 and transcribed and then analyzed through qualitative content analysis. 

 
Results: The study resulted in six main categories; Influence, Response, 

 Relationship, Organization and care environment, The nurse´s situation 

 and The patient´s situation with each three respective subcategories. 

 

Discussion:  The results were discussed based on Kari Martinsens theory about nursing 

 and other relevant research. 



Keywords: Patient participation, psychiatric care, psychiatric inpatient care, eating 

 disorders
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1. Inledning 

” Vad bestämde ni om mig?” Citatet kommer från en patient som sökte upp mig efter en 

behandlingskonferens. Alla i teamet var närvarande, förutom patienten som behandlingen 

berörde, på mitt arbete på en heldygnsavdelning för vuxna patienter på en ätstörningsenhet i 

Stockholm. Under utbildningen på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

psykiatrisk omvårdnad har ett centralt begrepp varit patientdelaktighet. Sjuksköterskan som 

står patienten närmast i omvårdnaden bär på ett ansvar att få patienten att känna sig delaktig 

i sin egen vård och att föra fram patientens önskemål till andra yrkeskategorier. Händelser 

liknande den som beskrivs efter citatet, i kontrast till kraven på patientdelaktighet som ställs 

av bl. a. Hälso - och sjukvårdslagen, har gjort att jag många gånger känt frustration över att 

arbeta med patientdelaktighet inom heldygnsvården på en ätstörningsenhet. Vissa gånger 

har det inneburit att gå emot en resultatstyrd behandling och att kunna argumentera för 

detta. Andra gånger har det inneburit att behöva gå emot patientens önskemål, när denna 

själv inte insett allvaret i sina symptom och sin sjukdom, och ändå försöka få patienten att 

känna sig respekterad och lyssnad till. Att balansera mellan att följa behandlingens riktlinjer 

och patientens egna önskemål för att skapa en god omvårdnad, har fått mig att hamna i 

situationer där jag funderat över vad som är mest hjälpsamt för patienten och mest etiskt 

riktigt. Uppsatsen skrivs för att undersöka sjuksköterskors beskrivningar av 

patientdelaktighet vid ätstörningsbehandling i psykiatrisk heldygnsvård.
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2. Bakgrund 

2.1. Patientdelaktighet 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan begreppet patient förknippas med den historiska 

bilden av patienter som passiva och underordnade sjukvårdspersonalen, men att begreppet 

också kan ges en vårdvetenskaplig mening genom att betona patienten som en unik individ 

i ett sammanhang. Hummelvoll (2010) beskriver att i ett samhälle där det ses som självklart 

att man ska klara av att lösa och hantera sina egna problem, kan patientrollen innebära ett 

nederlag och få konsekvenser för självbilden. Enligt en konceptanalys av Cahil (1996) 

vilken presenterar en djupgående analys av begreppet patientdelaktighet härstammar ordet 

delaktighet från latinets participare som betyder att ta del av. Det finns många definitioner 

av begreppet och flera användningsområden. En av definitionerna, beskrivs av Cahil (1996) 

som att människor involveras i beslutsprocesser, vilket ger dem en känsla av kontroll och 

ansvar. I vårdkontext har begreppet främst handlat om patientens roll (Cahil, 1996). 

Enligt Sarvimäki och Stenbock (2006) kan patientdelaktighet uttryckas emotionellt, 

intellektuellt och socialt. Emotionell delaktighet beskrivs som att patienten har en central 

roll och att sjuksköterskans ansvar är att vara lyhörd inför patientens önskemål om sin 

behandling. Intellektuell delaktighet beskrivs som att patienten genom tillräcklig 

information får svar på sina frågor samt ges möjlighet att uttrycka sina åsikter samt social 

delaktighet, som beskrivs som att patienten i en social gemenskap blir bemött med respekt 

och ges möjlighet att vara med och utforma samt fatta beslut gällande sin behandling. 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är patientdelaktighet en förutsättning för en 

hälsofrämjande vård. Vårdvetenskapens utgångspunkt är ett patientfokus där patienternas eget 

perspektiv på sin hälsa och sin situation betonas. Patienten betraktas som den främsta 

experten på sig själv (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Begreppet 

patientdelaktighet är numer vida använt inom hälso- och sjukvården, enligt Cahil (1996). 

I” Personcentrerad vård” (Hörnsten och Udo, 2017) står skrivet att som människa med vård- 

och omsorgsbehov få vara i centrum och så långt som möjligt inkluderas i alla vårdbeslut 

och processer, har visats leda till bättre egenvård och bättre samarbete med vårdpersonal. 

Även Cahil (1996) beskriver hur patienters ökade möjligheter att ta del i beslutsprocesser i 

den egna vården har lett till ökad självkänsla och stärkt patienter att ta eget ansvar mot hälsa 

och lett till en generellt ökad livskvalitet. Enligt socialstyrelsen (2017) kan en delaktig 

patient lättare medverka till att målen med vård och behandling uppfylls.
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2.1.1. Kravet på patientdelaktighet i hälso- och sjukvård samt sjuksköterskans 

 ansvar 

I Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS: 1982:763) §2 s ställs kravet på sjukvården att den ska 

bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Trots detta upplever sig 

patienter inte alltid delaktiga i sin vård i den utsträckning de önskar visar en studie av Eldh, 

Ekman & Ehnfors (2006), som undersökt hur patienter beskriver sin delaktighet i den 

allmänna hälso- och sjukvården, utifrån enkäter som delats ut på ett medelstort sjukhus 

i Sverige. Jämfört med andra länder ligger Sverige efter vad gäller patienters 

deltagande i Hälso- och sjukvården, visar en rapport publicerad av Myndigheten för 

vård- och omsorgsanalys (2013). 

Dahlberg och Segesten (2010) understryker att sjuksköterskan är den som står patienten 

närmast i omvårdnaden och har ett professionellt ansvar att medverka till att patienten 

känner sig delaktig. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan i dialog med patient 

och/eller närstående ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård 

och behandling. Enligt Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor och Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) ska specialistsjuksköterskan verka för att utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt tillvarata patientens och närståendes erfarenheter, behov, 

mål och preferenser i planering och genomförande av vård. Det står dock ingenting om hur 

detta ska genoföras. 

 

2.1.2. Utmaningar med patientdelaktighet 

I en norsk studie byggd på intervjuer utifrån observationer gjorda på tre psykiatrienheter, 

med syfte att undersöka hur vårdpersonal hanterar kravet på patienters rätt till delaktighet, 

beskrivs patientdelaktighet vara ett centralt begrepp i riktlinjer för psykiatrisk vård och 

behandling i stora delar av västvärlden. Samtidigt visar studien att vårdpersonal upplevt det 

som utmanande att införliva patientdelaktighet i praktiken i psykiatrisk heldygnsvård 

(Mathisen, Lorem, Obstfelder & Måseide, 2016). I ytterligare en studie av Mathisen et. al., 

(2015) med syfte att undersöka hur patientdelaktighet används i praktiken på psykiatriska 

institutioner i Norge, förs en problematiserande diskussion kring patientdelaktighet. Studien 

visar på en konflikt mellan kraven från olika policydokument som förespråkar 

patientdelaktighet och kraven från de psykiatriska enheterna att patienter ska följa de 

dagliga rutinerna. Vidare beskrivs att det inte framkommer av olika myndigheters dokument 

och riktlinjer kring patientdelaktighet att det kan vara utmanande att införliva 
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patientdelaktighet i praktiken. Detta kan skapa etiska dilemman för vårdpersonal och en 

känsla av otillräcklighet. 

Antingen måste de gå emot patientens vilja och önskemål eller enheternas regler när dessa är 

i motsättning (Mathisen et. al., 2015). 

Borg, Karlsson & Kim (2009) menar att visionen om patientdelaktighet i psykiatrisk vård 

de senaste årtiondena på många ställen stannat vid att handla om retorik snarare än blivit 

verklighet i praktiken. I en kvalitativ irländsk studie av Connor och Wilson (2006) med syfte 

att undersöka patienters delaktighet i psykiatrisk vård framkommer några av patienterna 

upplevda hinder till delaktighet i sin vård. Dessa var bland annat en rådande traditionell 

medicinsk syn på patienten, en ojämn maktbalans mellan patient och vårdpersonal och att 

personalens attityd gentemot patienter präglades av paternalism. Även Borg et. al (2009) 

nämner att det traditionella medicinska sjukdomscentrerade synssättet på patienter 

tillsammans med psykiatrins historiska bakgrund med vårdpersonal i maktposition och 

psykiatrins roll att kontrollera patienter som några av utmaningarna, när det gäller att 

implementera patientdelaktighet i psykiatrisk vård. De andra utmaningarna enligt Borg et. 

al. (2009) är att patienternas kunskap värderas lägre än vårdpersonalens, att patienter blir 

utsatta för en stereotyp bild av dem som psykiskt sjuka vilket leder till att de intar en mer 

passiv roll i sin vård och slutligen att vård och omsorg vid psykisk ohälsa fortfarande 

präglas av olika kontrollsystem. Wallin (2015) menar också att psykiatrin, historiskt sett haft 

ett paternalistiskt förhållningssätt gentemot patienterna och att detta synsätt kan leva kvar på 

många ställen. 

I en norsk kvalitativ studie av Hansen, Hatling och Ruud (2004) med huvudsyftet att 

ur ett patientperspektiv undersöka hur vårdpersonal i psykiatrisk vård tillvaratar 

patienters åsikter om sin behandling, framkommer att vårdpersonal tenderar att stödja 

varandra i beslut kring patienters behov snarare än att stödja patienters åsikter när dessa 

är i motsättning. Mathisen et. al (2016) menar också att vårdpersonal tenderar att vara 

mer följsam mot behandling, regler och rutiner än mot patientens självbestämmande och 

att detta inskränker patientens delaktighet. Mathisen et. al. (2015) diskuterar också 

glappet mellan psykiatrins ideal om patientdelaktighet där kravet ställs att patienten ska 

vara delaktig i planering och beslut om sin vård och att de flesta beslut i praktiken tas på 

konferenser och ronder där patienten inte är närvarande. I en svensk studie av Pelto-Piri, 

Engström och Engström (2013) som undersökt hur vårdpersonal från sju 

vuxenpsykiatriska kliniker och sex barn- och ungdomspsykiatriska kliniker skattar 
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vardagliga händelser i en etisk dagbok framkommer att paternalism var ett dominerande 

perspektiv hos deltagarna även om medvetenhet om patientdelaktighet fanns. 

     Enligt Hansen et. al. (2004) har vårdpersonal och patienter ofta olika mål med 

behandlingen. Medan målet med behandlingen för vårdpersonal kan vara att reducera 

symptom, kan målet för patienten handla om att kunna leva oberoende, känna sig nöjd eller 

utan stigma trots sina symptom. Studiens resultat indikerar att patienter måste få en mer 

aktiv roll vid planering för att kunna uppnå behandlingens mål som i högsta grad bör 

bestämmas av patienten samt att vårdpersonal alltid bör ställa sig frågan om övervakning 

och kontrollsystem är bästa sättet att uppnå behandlingens mål. 

Sarvimäki & Stenbock (2011) skriver att delaktigheten kan begränsas av att man till 

exempel har en tanke- och viljestörning av någon grad och att även fysiska sjukdomar 

påverkar. Vidare skriver Sarvimäki & Stenbock, (2011) att patientdelaktigheten hör till de 

svåraste etiska utmaningarna i vården och frågar sig hur den kan garanteras när patienten 

inte är kapabel att fatta egna beslut eller när patientens beslutsförmåga är nedsatt. 

I en svensk studie av Sahlsten, Larsson, Plo och Lindencrona (2005) med syfte att 

undersöka sjuksköterskors åsikter om vad som kan vara hinder för patientdelaktighet i 

vården, framkommer att sjuksköterskor menar att ett hinder kan vara en avsaknad av 

kompetens, insikt och kunskap hos sjuksköterskor om vad patientdelaktighet innebär för 

patienten, för att kunna implementera patientdelaktighet i praktiken. 

 

2.1.2. Betydelsen av delaktighet för patienter  

Eldh, Ehnfors & Ekman (2006) menar att patientdelaktighet är en förutsättning för god vård 

och vidare att utifrån ett patientperspektiv handlar delaktighet om att som patient få vara 

jämställd de andra i teamet och vara delaktig i allt som rör den egna vården. De skriver 

vidare att patienter också kände delaktighet när de visades respekt och att deras kunskap om 

sin situation blev lyssnad till och togs tillvara av vårdpersonal. 

I en kvalitativ studie av Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona och Plos (2007) där en 

undersökning av begreppet patientdelaktighet utförts ur ett patientperspektiv, framkommer 

att patienter betonar vikten av samarbete för att förbättra delaktigheten i vården. Fyra 

huvudkategorier framkom utifrån intervjuerna om aspekter som var viktiga för delaktighet 

ur ett patientperspektiv; en tillåtande atmosfär, emotionell respons, överenskommelse och 

rättigheter. En tillåtande atmosfär innebar bland annat att ha likvärdig status som 

vårdpersonalen och att bli inbjuden till en sjuksköterska- patientrelation. Emotionell respons 
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innebar att bli visad ett genuint intresse och att både verbala och icke verbala signaler 

uppmärksammades av sjuksköterskan. Överenskommelse innebar bland annat vikten av 

gemensamma mål och stöttning från sjuksköterskor att delta i den egna behandlingen. 

Rättigheter gällde bland annat rätt till information, valmöjligheter, beslut och rätt att få ta 

eget ansvar. 

 

2.2. Ätstörningar 

2.2.1. Definition och diagnoser 

Ätstörning har av Fairurn och Walch (2002) beskrivits som” en ihållande störning i 

ätbeteende eller viktkontrollerande beteende, som påtagligt försämrar fysisk hälsa eller 

psykosocialt fungerande”. Enligt de engelska riktlinjerna från National Institute for Health 

and Care Excellence (NICE, 2016) innefattar olika typer av ätstörningar restriktivt ätande, 

hetsätning och kompensationsbeteende; kräkning, träning och laxering och åtföljs av 

kognitiva störningar som besatthet av vikt, störd kroppsuppfattning, ångest, skam, sociala 

problem och isolering. Enligt DSM-5 är diagnoserna för ätstörningar; Anorexia Nervosa, 

Bulimia Nervosa, hetsätningsstörning och kategorin andra specificerade ätstörningar 

eller födorelaterade syndrom, som används vid ätstörningar som inte fullt ut uppfyller 

kriterierna för någon av de andra tre grunddiagnoserna (Hultén, 2013, Wallin, 2015). 

Gemensamt för ätstörningar är att självkänslan är starkt påverkad av kroppens vikt och 

form, ett stört förhållande till den egna kroppen med ett stort kroppsmissnöje och en stark 

rädsla för att gå upp i vikt samt kontroll på kroppen för att kompensera den låga 

självkänslan (Västra Götalandsregionen, 2012). Majoriteten av de individer som drabbas av 

en ätstörning är inte underviktig. Oavsett vikt, löper personer som drabbas av ätstörningar 

till följd av svält ökad risk att drabbas av t.ex. hjärtproblem och benskörhet medan personer 

som lider av ätstörning med hetsätning löper ökad risk för komplikationer av övervikt som 

t. ex. diabetes och de som lider av ätstörning med laxering riskerar att drabbas av t. ex. 

elektrolytrubbning (NICE, 2016). 

Att drabbas av en ätstörning innebär ofta stora påfrestningar för patienter, anhöriga och 

vården. Det är viktigt att öka kunskapen om denna patientgrupp eftersom de som lider av 

en ätstörning ofta drabbas av ett stort lidande (Favaro, Ferrara & Santonastaso, 2003). 

Ätstörningar är en av de mest allvarliga psykiatriska sjukdomarna och kan leda till ett 

långvarigt sjukdomsförlopp med svåra medicinska komplikationer och förhöjd suicidrisk. 

Även om det finns professionell vård att tillgå, är det fortfarande många drabbade som 
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inte söker hjälp eller upptäcks av vården (Wallin, 2015).  

 

2.2.2. Orsaker 

Det finns många teorier om orsaker till ätstörningar men det finns inte evidens för några 

entydiga orsakssamband (Clinton och Norring, 2002, Hultén, 2013, NICE, 2016). Enligt 

Clinton och Norring (2002) kan ätstörningar förstås bäst utifrån multifaktoriella modeller 

där biologiska, psykologiska och sociala processer samspelar som bakomliggande, 

utlösande och vidmakthållande faktorer. Även Hummelvoll (2012) menar att man måste 

använda sig av ett multifaktoriellt perspektiv för att försöka förstå orsaken till att en 

ätstörning utvecklas. 

 

2.2.3. Epidemiologi 

Studier pekar på att incidensen av ätstörningar har ökat de senaste 30 - 40 åren. Ätstörningar 

drabbar alla, oberoende av kön eller ålder. Ätstörningar är dock vanligare hos kvinnor än 

män. Sannolikt finns ett mörkertal av män med ätstörningsproblematik eftersom det 

fortfarande finns en tendens att se ätstörningar som” kvinnliga” sjukdomar, vilket kan göra 

det svårt för män att söka vård (Hultén, 2013). Enligt NICE (2017) kommer cirka en av 250 

kvinnor och en av 2000 män någon gång drabbas av Anorexia nervosa, troligast i tonåren 

eller under tidiga vuxenlivet. När det gäller hetsätningsstörning är könsskillnaderna inte lika 

uttalade (Wallin, 2015). Ungefär fem gånger fler drabbas av Bulimia nervosa och ännu fler 

av ospecifik ätstörning, varav många kommer till behandling. Eftersom många drabbas av en 

ätstörning i tidiga tonåren kan det leda till både fysisk, psykisk och social underutveckling. 

Depression är vanligt förekommande, delvis på grund av sociala komplikationer men också 

som en konsekvens av fysiska faktorer. 

Anorexia nervosa är den psykiatriska diagnosen med högst dödlighet bland 

ungdomar (NICE, 2016). Många patienter med ätstörningar har också andra diagnoser. 

Hos vuxna patienter förekommer psykiatrisk samsjuklighet hos upp till 70 procent. 

Suicidalitet och självskadebeteende förekommer hos mer än 20 procent av patienter med 

ätstörningar, ofta kopplat till nedstämdhet och ångest (Hultén, 2013). 

Enligt Clinton och Norring (2002) är prevalensen låg för ätstörningar. Många personer 

med ätstörningar söker inte professionell hjälp. Detta leder till att det krävs studier av stora 

populationer för att upptäcka tillräckligt många fall för att få statistiskt relevanta tal och det 

är svårt att uttala sig om förändringar över tid, eftersom de skillnader som kan avläsas 

mellan olika tidsperioder kan vara stora, men representera små skillnader, vilka lätt kan 
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övertolkas. 

 

2.2.4. Behandling 

Enligt Hultén (2013) är evidensläget för behandling av ätstörningar begränsat. Det finns 

dock evidens för att tidig insats vid nydebuterad ätstörning är hjälpsamt och särskilt viktigt 

är att prioritera insatser för unga nyinsjuknade personer. Hultén (2013) beskriver att synen 

på föräldrars eller andra viktiga närståendes plats i behandlingen förändrats betydligt. Från 

att ha sett föräldrar som huvudorsak till ätstörningen ser man dem numer som en av de 

viktigaste resurserna i behandlingen. Det finns starkt forskningsstöd för att det för barn och 

ungdomar i de flesta fall är bättre med familjebaserad behandling än individuell behandling. 

Beroende på tillstånd och hur allvarligt sjuk patienten är bör denne så snart som 

möjligt hamna på rätt vårdnivå och få rätt typ av behandling (Wallin, 2015). 

Hur behandlingsinsatserna på de olika vårdnivåerna kan se ut beskrivs kortfattat av 

Wallin (2015). På primärnivå kan lågintensiv behandling ges för lindriga och 

okomplicerade ätstörningar utan medicinska komplikationer. I öppenvården behandlas 

majoriteten av patienter med ätstörningar, även patienter med lindriga medicinska 

komplikationer. Exempel på behandling av ätstörningspatienter inom öppenvården är 

matstöd, psykoterapeutisk individ-, grupp- eller familjebehandling samt dagvård. 

Majoriteten av patienter med ätstörningar blir hjälpta av behandling i öppenvården, men 

sjukdomsförloppet kan bli långvarigt och leda till kronisk sjukdom. En längre tids 

heldygnsvård kan bli nödvändigt för några patienter och återfall efter utskrivning är vanligt 

(Strand, Bulik & von Hausswolff- Juhlin, 2017). Behandling I heldygnsvård syftar enligt 

Hultén (2013) i huvudsak till att minska medicinska risker genom att förbättra nutritionen. 

Behandling inom heldygnsvården innefattar tillexempel somatisk övervakning, 

nutritionsbehandling, farmakologisk behandling, psykoterapeutisk behandling och 

kroppsinriktad behandling med bland annat träning mot ökad kroppskännedom (Wallin, 

2015). 

     Hultén (2013) menar att det under heldygnsvårdtiden ofta är svårt för patienter att stå ut 

med den ångest som viktuppgång ökar och att de ofta kompenserar detta genom att dricka 

vatten före vägning, gömma mat, kräkas eller motionera i smyg. Hultén (2013) menar att 

det i dessa situationer är viktigt att personal inte reagerar med irritation och ökad kontroll 

utan snarare förtydliga betydelsen av patientens eget ansvar och öka stödet som patienten 

kan behöva för att kunna stå ut med ångesten. Om patienten behandlas inom 
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specialistvården och risk för suicid är förhöjd eller annan psykiatrisk diagnos är 

huvudproblem ska patienten behandlas inom barn- och ungdoms- eller vuxenpsykiatrin 

med konsultation från ätstörningsenhet. Vilken som är den optimala modellen i 

heldygnsvårdenvården för patienter som lider av ätstörningar finns det lite evidens för. Det 

som skiljer sig från psykiatrin i övrigt är att institutionaliseringsgraden av 

ätstörningspatienter inte minskat betydande de senaste årtiondena (Strand, Bulik & von 

Hausswolff-Juhlin et. al, 2017). Enligt Wallin (2015) bör behandling erbjudas med mesta 

möjliga samtycke, medbestämmande och delaktighet utifrån individens behov och 

önskemål. Ätstörningspatienter kan av många inom sjukvården uppfattas som 

svårbehandlade och kan väcka ilska och frustration blandat med oro för patientens 

somatiska tillstånd (Wallin, 2015). 

 

2.2.5. Ätstörningar och vårdlidande 

Inläggning på vårdavdelning innebär ofta hög ångest för patienten och ambivalens över att 

förlora kontrollen (Wallin, 2015). Wiklund- Gustin (2010) beskriver att en maktlös patient 

som förlorat kontrollen över sitt liv överlämnar sig på gott och ont när denne både vill och 

inte vill bli vårdad. Enligt Hummelvoll (2012) kan ätstörningar ses som ett synligt uttryck 

för den maktlöshet patienten upplever i sin livssituation. Viktigt är därför, menar 

Hummelvoll (2012) att stärka patientens delaktighet gällande kontroll över mål och mening 

med behandling, så att denne känner sig stark på andra sätt än att kontrollera mat och vikt. 

Patienten kan uppleva förnedring och skam i relation till sjukdomen. Om följden blir att 

patienten utan motstånd accepterar förödmjukelser kan ett vårdlidande uppstå. Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver vårdlidande som en vård som inte stärker hälsoprocesserna och 

handlar om det lidande som uppstår på grund av vårdandet. Dahlberg och Segesten (2010) 

menar vidare att vårdlidande kan vara förödande för sårbara patienter i beroendeställning 

och att maktlöshet är en central innebörd av vårdlidande. En annan del av vårdlidande kan 

vara att vårdandet är alltför inriktat på att följa vissa rutiner och scheman i stället för att 

lyssna till patientens individuella behov och önskningar. 

 

2.2.6. Ätstörningar och patientdelaktighet 

Delaktighet beskrivs av Wallin (2015) som en viktig ledstjärna i behandlingen, men många 

människor med ätstörningar är svåra att engagera i behandling. De kan vara ambivalenta 

och rädda att ge upp sitt ätstörningsbeteende eller förneka sjukdomen och allvaret i 
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symptomen. Hummelvoll (2012) menar också att det kan vara svårt att få till en bra 

arbetsallians då patienten inte alltid själv betraktar sig som sjuk och i behov av behandling. 

Enligt en amerikansk studie av Darcy, Katz, Fitzpatrick, Forsberg, Utzinger och Lock (2010) 

med syfte att utforska hur personer med anorexia nervosa tar emot behandling och hur de 

definierar återhämtning framkommer att de som blivit mest involverade i 

behandlingsalternativ och mål med behandlingen blivit mer motiverade till förändring och att 

normalisera sitt ätbeteende. Vidare beskrivs att 25 % av deltagarna angav att anledningen till 

att de avslutat tidigare behandlingar varit att de upplevt ett straff/belöning system och en 

avsaknad av flexibilitet i delar av behandlingen. 

 

2.2.7. Ätstörningar och tvångsvård 

I allvarliga fall av framförallt Anorexia nervosa, när patienten vägrar livräddande 

behandling, är tvångsvård nödvändigt (Elzakkers, Danner, Hoek, Schmidt och van Elburg, 

2014). Detta regleras enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT, SFS 1991:1128), § 3. 

Enligt Hultén (2013) kan sondnäring bli nödvändigt en kortare tid om patienten har mycket 

svårt att äta eller dricka. För beslut om sondnäring krävs att patienten vårdas enligt LPT. 

Etiska och juridiska diskussioner har länge förts kring frågor om tvångsvård, men det finns 

få studier och liten kunskap om vilka faktorer som faktiskt spelar in vid beslut om 

tvångsvård inom ätstörningsvården och hur den behandlingsmässiga effekten ser ut (Strand, 

2015). År 2014 publicerades en dansk och en holländsk studie som behandlar ämnet. I båda 

studierna konstateras att tidigare forskning på ämnet är begränsad och att beslut om 

tvångsvård till stor del hänger samman med landets lagar, medicinska riktlinjer och 

sjukhuskultur och att detta gör det svårt att få en enhetlig bild. Det som visade sig i båda 

studierna var att det inte var främst Body Mass Index (BMI) som styrde beslut om 

tvångsvård, utan förekomst av psykiatrisk samsjuklighet, missbruk, självskadeproblematik 

och en längre sjukdomshistoria. Även gällande behandlingseffekt visade båda studierna 

liknande resultat när man jämförde patienter som vårdades frivilligt och enligt LPT. BMI 

ökade lika mycket och snabbt hos båda grupperna. Båda artiklarna visar också att en stor del 

av patienterna som vårdats enligt LPT i efterhand tyckte att beslutet om tvångsvård var klokt 

och att de behövt behandlingen. En viss del av patienterna motsatte sig dock starkt till 

tvångsvård även i efterhand (Elzakkers, Danner, Hoek, Schmidt och van Elburg, 2014, 

Clausen och Jones, 2014). 

Enligt Wallin, (2015) innebär det alltid etiska svårigheter för personal att behandla 

svårt sjuka patienter med ätstörningar, oavsett om det sker med eller utan tvång. Personal 
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hamnar i kläm mellan att vilja tillmötesgå patientens rätt till självbestämmande och insikt 

om att patienten behöver få i sig tillräckligt med näring. Frustration och ilska från personal 

kan leda till oetiska beslut, vilka lätt kan få karaktären av bestraffande paternalism (Wallin, 

2015).
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2.3. Problemformulering 

Att som patient få vara delaktig i sin egen behandling har visat sig vara en förutsättning för 

en hälsofrämjande vård. Inom psykiatrin, som historiskt sett haft ett paternalistiskt 

förhållningssätt gentemot patienter, kan detta synsätt leva kvar på sina håll. Inom 

ätstörningsvården har institutionaliseringsgraden inte minskat betydande de senaste 

årtiondena till skillnad från den övriga psykiatrin. Det finns lite evidens för vilken som är 

den bästa modellen i heldygnsvården för patienter som drabbats av ätstörningar och återfall 

är vanligt. 

Studier har visat att delaktighet i behandling av ätstörningspatienter har lett till 

motivation till återhämtning. Samtidigt kan personer med ätstörningar vara svåra att få 

delaktiga i vården, då det är vanligt att de förnekar sjukdomen eller inte ser allvaret i sina 

symptom. Glappet mellan krav på patientdelaktighet i olika policydokument och 

institutionernas krav på att patienter ska följa enheternas riktlinjer, kan skapa etiska 

dilemman hos vårdpersonal som antingen tvingas gå emot enhetens riktlinjer eller patientens 

önskemål när dessa är i motsättning. 

Vid litteraturgenomgång har ett tiotal studier som undersöker vårdpersonals erfarenhet 

av patientdelaktighet i psykiatrisk heldygnsvård påfunnits. Däremot har ingen studie som 

undersöker vårdpersonals erfarenheter av patientdelaktighet i psykiatrisk heldygnsvård 

specifikt för ätstörningsvården hittats. 

Personer som drabbas av ätstörningar är en ökande grupp i samhället. Sjukdomen leder 

till ett stort lidande för patienter såväl som för anhöriga. En fördjupad bild av hur man inom 

ätstörningsvården arbetar med patientdelaktighet i praktiken, är därför av betydelse för 

psykiatrisk omvårdnad och väckte ett intresse hos mig att studera fenomenet. 

 

3. Syfte 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur sjuksköterskor beskriver 

patientdelaktighet vid ätstörningsbehandling i psykiatrisk heldygnsvård.
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3.1 Frågeställningar 

Vilka förutsättningar för patientdelaktighet beskriver sjuksköterskorna? 

Vilka eventuella hinder för patientdelaktighet beskriver 

sjuksköterskorna? 

 
4. Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt diskuteras studiens resultat utifrån Kari Martinsens 

omsorgsteori. Martinsen beskrivs i Kirekevold (2000); utgick från en feministisk teori och 

ställde sig kritisk till den” professionaliserade omvårdnaden”, som innebär omvårdnad 

främst inriktad på resultat och medicinsk förbättring hos patienten. Hon menade att målet 

med vården bör vara att utföra omsorg genom konkreta handlingar och lyhördhet. Med hjälp 

av sin erfarenhet och kunskapen av att vara människa kan sjuksköterskan förstå och känna 

igen patientens behov. Hon menade också att fackkunskap krävdes för att kunna hjälpa och 

lindra. 

Martinsen (2002) beskriver att makt ingår i alla beroenderelationer och att moralen 

är en förutsättning för att makten inte missbrukas. Moralen uppstår i situationer mellan 

människor och kan inte styras enbart av fasta regler utan uppstår i praktiska situationer 

emellan människor. I vårdrelationen är parterna olika starka enligt Martinsen (1993) 

och 

patienten är den svagare parten. När sjuksköterskan ingår i en relation med patienten, ska 

moralen hjälpa till att hålla makten i balans. Sjuksköterskan balanserar enligt Martinsen 

(2002) ständigt mellan två motpoler; paternalism och sentimental omsorg (omsorg utan 

handling). Martinsen (2002) anser att det sjuksköterskan ska sträva efter i 

omsorgsrelationen är svag paternalism som betyder ett engagemang med lyhördhet inför 

patientens situation. 

Martinsen utgår ifrån att omsorg är det centrala i allt vårdarbete. Hon menar att äkta 

omsorg innebär att se patienten utifrån situationen där denne befinner sig och att den 

förutsätter en ömsesidig relation mellan människor som har något gemensamt, t.ex. 

normer, regler, behov eller aktivitet (Kirkevold, 2000). 

Martinsen (1989) menar också att omsorg är en förutsättning för allt mänskligt liv och 

den mest grundläggande aspekten i människors tillvaro är beroendet av andra. Endast i 

förhållandet till andra människor kan man förstå och utveckla sig själv och i detta 

ömsesidiga beroende behöver man för sin egen skull visa hänsyn till andra människor. Hon 

menar att
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omsorg grundar sig i en kollektivistisk människosyn och att människors frihet, 

självständighet och ansvar förutsätter beroendet människor emellan. 

Martinsen (1989) menar också att omsorg innebär att den som utövar omsorg inte 

förväntar sig att få något tillbaka och att denna typ av omsorg ligger som grund för 

omvårdnad som omsorgsyrke och speglar en insikt om att alla människor kan hamna i 

situationer där de är beroende av hjälp från andra. 

 

 
5. Metod 

5.1. Design 

Studien har en kvalitativ forskningsdesign med induktiv ansats. Kvalitativ forskning 

bedömdes vara att föredra då den har sitt ursprung i den holistiska traditionen och avser 

studera personers levda erfarenheter av ett problem (Henricsson och Billhult, 2012). Det 

främsta syftet med kvalitativ design är enligt Henricsson och Billhult (2012) att skapa 

kunskap om ett fenomen som det tolkas, erfars och vilken mening som tillskrivs fenomenet 

av människor. En induktiv ansats valdes, då induktion enligt Henricsson och Billhult (2012) 

innebär att forskaren utgår från deltagarnas levda erfarenheter av ett fenomen. Enligt Kvale 

och Brinkman (2014) innebär en induktiv ansats att forskaren är öppen och söker det 

generella i materialet. I enlighet med Kvale och Brinkman (2014) valdes intervjuer för att 

samla in material, då intervjuer är att föredra som metod när olika aspekter av människors 

erfarenheter står i fokus. 

 

5.2. Urval 

Inklusionskriterierna till föreliggande studie är sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk 

heldygnsvård på en ätstörningsenhet. Enligt Henricson och Billhult (2012) är det primära att 

hitta informanter som har erfarenhet av det fenomen som är i fokus av den aktuella studien; i 

detta fall delaktigheten hos patienter med ätstörningar inom heldygnsvården. Ett” strategiskt 

urval” gjordes, vilket enligt Henricson och Billhult (2012) innebär att försöka välja personer 

som man tror kan ge informationsrika beskrivningar av fenomenet och därmed svara på 

studiens syfte. Henricson och Billhult (2012) menar vidare att för att få så variationsrika 

berättelser som möjligt är det av vikt att försöka få en variation på tex. ålder, utbildningsnivå 

och arbetserfarenhet, varpå detta har tillgodosetts i föreliggande studie, men medvetet valts att 

inte redovisas med hänsyn till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Sex 
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sjuksköterskor verksamma på heldygnsavdelningar från två olika ätstörningsenheter 

inkluderades. 

Gällande urval, menar Danielsson (2012) att både för få och för många informanter kan ge 

problem i både analysarbete och resultatpresentation. Antalet informanter ska också styras 

av resurser och tid enligt Kvale och Brinkman (2014) och rekommenderar mellan 5-25 

intervjuer.  

Efter att författaren lämnat muntlig information till verksamhetscheferna på enheterna 

samt förfrågan om godkännande av genomförande av studien skickades intresseförfrågan 

och informationsbrev (Bilaga 1) om studien till möjliga informanter på respektive 

heldygnssavdelning. 

 

5.3. Datainsamling 

För datainsamling till studien har semistrukturerade intervjuer använts med fem öppna 

frågor/intervjuguide (bilaga 2) som följts av följdfrågor utifrån vad informanten har berättat 

i enlighet med Kvale och Brinkman (2014). Enskilda intervjuer valdes, då dessa enligt 

Danielsson (2012) är att föredra för att samla in beskrivningar i syfte att förstå fenomen och 

situationer. För att undvika att bli för styrd av intervjuguiden med för detaljerade frågor, 

vilket enligt Danielsson (2012) kan förstöra interaktionen i intervjusituationen konstruerades 

intervjuguiden med öppna frågor med möjliga följdfrågor (Bilaga 2). Enligt Polit och Beck 

(2012) ska frågor som ger” ja” och” nej” som svar undvikas och öppna frågor ska 

eftersträvas för att få ett så rikt material som möjligt kring det studerade fenomenet. 

Följdfrågor som användes var t.ex.” kan du berätta mer”? och” på vilket sätt”? Under 

intervjuernas gång sammanfattades kort vad informanterna sagt efter varje fråga och 

informanterna fick möjlighet att lägga till om det var något som behövde utvecklas eller 

förtydligas om det uppfattats fel, i enlighet med Kvale och Brinkman (2014). Intervjuguiden 

utarbetades i samråd med handledare och diskuterades sedan med en kollega verksam i 

forskning inom ätstörningsfältet, för att säkerställa att de hade relevans mot studiens syfte, i 

enlighet med Danielsson (2012). 

     Intervjuerna utfördes i ett samtalsrum på respektive avdelning, enligt önskemål från 

informanterna i enlighet med Danielsson (2012) och varierade i längd mellan vardera 25 - 

35 minuter. Intervjuerna spelades in och raderades efter att de transkriberats av författaren. 

Inför intervjuerna fick samtliga informanter en kort upprepning av presentation av 

intervjuaren och av studiens syfte samt om de fyra forskningsetiska kraven på studien 

(vetenskapsrådet, 2012). Intervjutillfällena pågick mellan 31 oktober och 4 november 
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2016.  

 

5.4. Dataanalys 

Det insamlade materialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats. Enligt Elo och Kyngnäs (2007) används induktiv ansats när tidigare studier om 

fenomenet är fragmenterad eller det inte finns tillräckligt mycket forskning om fenomenet. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant. Även icke-verbala uttryck, det latenta innehållet, 

som skratt, tystnad och hummanden nedtecknades, men intervjuerna analyserades slutligen 

utifrån enbart det manifesta innehållet, det som sades. Enligt Elo och Kyngnäs (2007) väljer 

forskaren om enbart det manifesta innehållet ska tolkas eller även det latenta. 

Det insamlade materialet analyserades enligt kvalitativ metod med induktiv ansats i tre 

steg i enlighet med Elo och Kyngnäs (2007); förberedelse, organisation och rapportering. De 

transkriberade intervjuerna lästes igenom flera gånger för att få en överblick över materialet 

och att inte något väsentligt skulle missas. Meningsbärande enheter som enligt Graneheim 

och Lundman (2004) består av ett antal ord som har ett gemensamt budskap färgmarkerades. 

De meningsbärande enheterna kodades därefter med ett kodord, som enligt Danielsson 

(2012) görs för att förstå sammanhangen i dess relation till texten och fördes sedan samman 

och bildade underlag till underkategorier som bildade kategorier. Slutligen sorterades 

kategorier och underkategotrier utifrån föreliggande studies två frågeställningar under 

rubrikerna; Förutsättningar för delaktighet och Hinder för delaktighet.  

 

5.5. Forskningsetiska överväganden 

I samråd med handledare bedömdes att studien på grund av sin karaktär inte behövde 

godkännas av högskolans etiska råd. De riktlinjer gällande forskningsetiska principer 

vid humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som beaktats i 

forskningsprocessen har formulerats av Vetenskapsrådet (2002). De fyra huvudkraven 

som ska tas hänsyn till i forskningsprocessen är; informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. 

Informationskravet: Informanterna i studien har i enlighet med informationskravet tagit 

del av information av studiens övergripande syfte skriftligen (bilaga 2) samt muntligt vid 

intervjutillfällena. 

Samtyckeskravet: Informanterna har gett sitt muntliga samtycke till deltagande i 

studien vid intervjutillfället. Informanterna har även informerats om rätten att avbryta 

deltagande i studien när som helst under studiens gång, i enlighet med samtyckeskravet. 
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Konfidentialitetskravet: Anonymitet har garanterats i enlighet med 

konfidentialitetskravet genom att de inspelade intervjuerna raderades direkt efter att de 

förts över från författarens smartphone till datorn. Datorn förvarades hos författaren och är 

lösenordskyddad. 

Informanternas ålder och antal år de varit verksamma varierade, men har medvetet 

inte redovisats, för att minimera risken att någon av informanterna ska kunna 

identifieras. 

Nyttjandekravet: I enlighet med nyttjandekravet, avser författaren att endast 

använda materialet i avsedd studie. 

 

6. Resultat 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka sjuksköterskors beskrivningar av 

patientdelaktighet vid ätstörningsbehandling i psykiatrisk heldygnsvård. Alla informanter 

var väl bekanta med ordet patientdelaktighet och var av uppfattningen att delaktighet är 

något eftersträvansvärt i vårdandet av patienter med ätstörningar i heldygnsvården. Hur man 

arbetar med patientdelaktighet ser olika ut på de två olika enheterna, med olika 

interventionsmodeller och projekt som implementerats de senaste åren, för att skapa 

förutsättningar för patientdelaktighet. Kategorierna med respektive underkategorier som 

framkom i dataanalysen sorterades utifrån föreliggande studies två frågeställningar under 

rubrikerna; förutsättningar för patientdelaktighet och hinder för patientdelaktighet. 

Kategorier och underkategorier, presenteras nedan sorterade utifrån frågeställningarna och 

efterföljs av citat från informanterna. En matris över frågeställningarna, kategorier, 

underkategorier, koder och meningsbärande enheter redovisas separat i en tabell (bilaga 3). 

 

 

6.1. Förutsättningar för delaktighet 

Tre huvudkategorier; påverkan, bemötande och relation med tre respektive 

underkategorier framkom av intervjuerna och sorterades in under 

frågeställningen/rubriken Förutsättningar för delaktighet. 

 

6.1.1. Påverkan 

Samtliga informanter nämnde att en innebörd av patientdelaktighet är att som patient få 

vara med och påverka sin vård. Under huvudkategorin Påverkan framkommer olika 

faktorer som av informanterna upplevs vara viktiga för att patienten ska ha möjlighet att 
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påverka sin egen vård. Dessa bildar underkategorierna information, valmöjlighet och 

ansvar.  

     Fler än hälften av informanterna nämnde att en viktig faktor som spelar in för påverkan 

är att patienterna ges en tydlig, kontinuerlig information genom hela vårdprocessen och 

framförallt inför behandling, så att patienten har möjlighet att tacka nej om det är en 

behandling som inte passar. Det ansågs också av informanterna vara viktigt med tydlig 

information inför och efter varje enskilt beslut som fattas och att det är viktigt med en 

tydlighet kring vårdtid initialt i behandlingen. 

 

” En viktig sak är att patienterna är välinformerade. Att de vet hur många samtal de ska ha 

per vecka, vilka grupper de ska vara med i, att de är väldigt insatta i vad som händer så att 

inget ska ske utan att de känner till planen och att de har god framförhållning så att de 

hinner förbereda sig mentalt” 

   (Informant 1) 

 
 

” Det är viktigt att man får god information om behandlingen innan, så att man har 

möjlighet att gå hem och fundera över om det är en vård som passar en. Så att man inte 

kastas in i behandlingen mot sin vilja”. 

  (Informant 2) 

 

Ett förbättringsförslag föreslås, där fler motiverade samtal ingår inför behandling. Dessa 

samtal skulle man kunna återkomma till om patientens motivation sviktar i en senare fas 

av behandlingen. 

 

” Det skulle behövas fler motiverande samtal innan man påbörjar behandlingen, med tydlig 

och konkret information. Vill du ha den här behandlingen, krävs det här arbetet av dig. Och 

att patienten fick skriva brev innan, varför de vill ha den här behandlingen… liksom 

motivera mer varför just jag ska få chansen… att det är något attraktivt och ingen jobbig 

grej som någon annan tvingar dig till”. 

   (Informant 1) 

 

Den andra underkategorin som framkommer under kategorin påverkan är valmöjlighet.        

Samtliga informanter beskriver vikten av att patienten, oavsett vårdform ska ges 

valmöjligheter, så att behandlingen blir mer individuellt utformad. Utöver en strikt 
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behandling och den ätstörningsvård som patienten tackat ja till, beskriver samtliga 

informanter, betydelsen av att möta patienten i de önskemål som faktiskt går att påverka. 

Tillexempel om de vill ha stödjande samtal, förslag på permissionstider och så vidare. 

 

” Erbjuda dem ett litet smörgåsbord… vi har det här och så får de själva plocka… det blir 

på att annat sätt när de själva får komma på vad som fungerar för dem. Inte att vi står och 

säger vad de ska göra”. 

(Informant 4) 

 

Flertalet informanter uttrycker i intervjuerna att delaktighet är svårt att tillgodose fullt ut när 

det är fara för patientens liv och beslut fattas om att patienten måste vårdas mot sin vilja 

enligt LPT och menar att det vid dessa tillfällen är extra viktigt att vara lyhörd inför 

patientens önskemål. 

 
” Jag menar att även om de är i så dåligt skicka att det krävs LPT kan man ju ändå få dem 

att vara delaktiga, i möjligaste mån. Kring läkarsamtal, medicinering… allt de kan 

påverka. Matupptrappning, vad som skulle vara lättast, vilket mål som är lättast att höja. 

Så att vi inte bara bestämmer att nu ska vi öka… på de här tiderna, de här målen. Utan 

istället fråga; vad är lättast för dig?”. 

(Informant 4) 

 

En tredje underkategori till påverkan, som framkommer i intervjuerna är ansvar. Vikten av 

att få ta eget ansvar, beskrivs främst av hälften av informanterna, som arbetar enligt en 

modell där patientdelaktighet är en central komponent. Enligt manualen har patienterna 

bland annat börjat vara delaktiga under teamkonferenserna. Detta anses av samtliga 

informanter som arbetar enligt modellen ha förbättrat förutsättningar för patientdelaktighet 

på avdelningen. Att patienterna får veta sin vikt och själva får vara med och göra upp en 

plan för vad de ska äta och annat som rör behandlingen, ansågs av informanterna bidra till 

att patienterna ges förutsättningar att ta mer ansvar över sin vård.  

 

 

” Att de får vara med på konferensen. Inga beslut kan fattas över huvudet på dem. 

Varje beslut liksom… de är med och lyssnar och för resonemang kring besluten”. 
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(Informant 3) 

   
Även självregistrering ingår i modellen och anses av informanterna som arbetar enligt den, ha 

förbättrat patienternas möjligheter att ta eget ansvar över den egna vården. Självregistreringen 

innebär att patienten registrerar sitt beteende under behandlingen. Självregistreringen används 

genom hela behandlingen, under enskilda samtal och behandlingskonferensen.  

 

“Tanken är att man ska kunna bryta ett beteende, liksom att jag skriver ner nu får jag en 

tvångstanke att träna, då kanske man kan skriva ner en strategi för att kunna stå emot och sen 

liksom lära sig mer. Vad är min ätstörning? Till exempel att jag ser ett återkommande 

mönster att jag kräks på kvällarna. Det blir mer tydligt och man tar mer eget ansvar över sitt 

beteende”. 

(Informant 2) 

 

6.1.2. Bemötande 

En kategori som intervjuerna resulterat i och som beskrivs av samtliga informanter ha 

betydelse för patientdelaktighet är personalens bemötande. Under kategorin bemötande 

framkommer tre underkategorier; flexibilitet, transparens och lyhördhet.  

     Informanterna beskriver att det måste finnas en mänsklig flexibilitet inbyggd i vården 

som utgår från patientens önskemål, förutsättningar och begränsningar och innebär att vid 

behov kunna gå emot avdelningens rutiner och riktlinjer. 

 

“Vi kanske känner att personen inte klarar av att göra den förändringen som vi nu vill ska 

hända, så då måste vi kunna skjuta på den, eller så behöver vi modifiera den eller avstå 

från den helt och ha lite is i magen och tänka att det kanske löser sig ändå. Till exempel om 

patienten inte går upp i vikt och enligt behandlingens riktlinjer ska öka sitt måltidsschema, 

men inte klarar det den veckan, så kanske man kan vänta till veckan efter och se om 

patienten hämtat in vikten då, även om avdelningens rutiner säger något annat”.  

(Informant 5) 

 

Transparens i behandlingen framkommer av intervjuerna vara en del i ett respektfullt 

bemötande av patienterna.  
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” Transparens är viktigt, liksom inget är hemligt. Att uppmuntra till att de frågar om något 

är oklart eller verkar konstigt och att vi gör samma sak, frågar dem om det är något vi inte 

förstår”. 

  (Informant 3) 
 
 

Ytterligare en underkategori till bemötande som framkommer av intervjuerna är 

lyhördhet. Samtliga deltagare beskriver att en del i innebörden av patientdelaktighet och 

ett repektfullt bemötande är lyhördhet. Patienten måste enligt informanterna ges 

möjlighet att uttrycka sina åsikter och individuella behov och som sjuksköterska måste 

man vara lyhörd inför dessa. 

 
 

” De måste ges möjlighet att uttrycka hur de blir bemötta, om de tycker att vi lyssnar på 

dem, att vi finns tillgängliga för dem”. 

(Informant 1) 

 

För att skapa förutsättningar för patienter att uttrycka sina åsikter har man på båda 

avdelningarna där intervjuerna ägt rum patienternas forum en gång i veckan där personal är 

med och lyssnar på patienters åsikter och önskemål. Vad som uppkommit där tas sedan upp 

på avdelningens arbetsplatsträffar och följs upp med patienter. Fem av sex informanter 

nämner dessa forum vara av vikt för att som patient ges möjlighet att uttrycka sin åsikt.  

 
” Patienternas forum är en del i patientdelaktighet, där man kan tycka till, komma med tips 

och peppa varandra. Och viktigt är att detta följs upp av personal på arbetsplatsträffar och 

att vi återkopplar till patienterna”. 

(Informant 6) 

 

På båda avdelningarna delas en enkät ut efter avslutad vårdtid där delaktighet och 

bemötandet är med som en fråga. På en av avdelningarna har man även en enkät som 

delas ut varje vecka. Enkäten beskrivs av samtliga tre informanter som arbetar på 

avdelningen, vara av betydelse för delaktighet. 

 

” De sätter en siffra på en skala mellan noll till sex och har också möjlighet att utveckla 
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med egna ord. Det är ju olika patienter som svarar… patienter kommer och går… men 

tanken är att vi ska se om något dippar. Om tex bemötandet sjunker mycket i poäng två 

veckor i rad, då har vi möjlighet att ta upp det på patienternas forum… tanken är också 

att patienterna ska få feedback på det de poängsätter. Tanken är att det ska vara ett 

kontinuerligt arbete som pågår hela tiden”. 

(Informant 3) 

 

En informant uttrycker att lyhördhet inför patienternas önskemål är ett sätt att utveckla 

och förbättra vården. 

 
” Att lyssna till patientperspektivet har bidragit till att förbättra behandlingen. Patienterna 

ser saker från sitt perspektiv, de gör viktiga iakttagelser och är de som kan komma med de 

bästa förbättringsförslagen”. 

(Informant 1) 

 

6.1.3. Relation 

En kategori som framkommit av intervjuerna och sorterats in under frågeställningen 

förutsättningar för delaktighet är vikten av att skapa en vårdande relation. Tre 

underkategorier framkommer som deltagarna nämner ha betydelse för den vårdande 

relationen; likvärdig status, samarbete och ömsesidighet.                                                        

Samtliga av de tre informanter som arbetar på en avdelning där patienterna är med på 

behandlingskonferensen nämner den som en intervention som gynnar patienters delaktighet 

i vården och ger patienten en likvärdig status med de andra i teamet.  

 
” Att man har konferenser där patienter är med och alla är en del i teamet. Det ska inte 

vara att någon är i maktposition, utan alla ska känna sig inkluderade”. 

(Informant 1) 

 

Patienternas forum nämns som ett viktigt inslag för en mer likvärdig status mellan patient 

och sjukvårdspersonal. 

 
” Det är viktigt med de forum som patienterna har, där vi pratar öppet om deras möjlighet 

att påverka. De kan tänka kring vad de vill ha för aktiviteter och hur de ska utformas. Det 
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tycker jag faktiskt hjälper, man blir inte längre lika uppdelade i patient-personal”. 

(Informant 5) 

 

Den andra underkategorin till relation som framkommer är samarbete. Att man som 

vårdpersonal och patient samarbetar kring gemensamma mål med behandlingen och att det 

är viktigt att få med sig patienten innan beslut fattas, beskrivs av två av informanterna vara 

av betydelse. Det framkommer också att om detta samarbete inte fungerar och om man inte 

har patienten med sig innan beslut fattas är förändringarna som görs inte verksamma. 

 

” Patienten måste få vara delaktig i sin vård och ha inflytande på innehållet i vården och 

på något sätt riktning… för att man alltså samarbetar för vad målet med vården bör 

vara”. 

(Informant 2) 

 
” Vi måste försöka få dem med på tåget. Det kanske krävs extra mycket motivationsarbete 

för att få dem med, men annars är det inte så stor idé med behandlingen”. 

   (Informant 4) 

 

” Vi kanske börjar försvara oss och sätta hårdare gränser, så kan man hålla på sådär…. 

Men om man liksom ser att, hur kan vi hjälpas åt? Hur ska vi tillsammans göra så att det 

blir annorlunda, kan en förändring ske”. 

(Informant 2) 

 

Den tredje underkategorin som framkommit i intervjuerna ha betydelse för relationen är 

ömsesidighet. Två av informanterna nämner att dialogen och det gemensamma arbetet har 

stor betydelse för relationen.  

 
” Vi måste jobba mycket med dialog. Jag tror att det ger bättre resultat i längden när man får 

vara med och påverka. Vi måste bjuda in till någon slags ömsesidighet”. 

  (Informant 4) 
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6.2. Hinder för delaktighet 

Tre kategorier som framkommit utifrån intervjuerna och som sorterats in under 

frågeställningen/rubriken hinder för patientdelaktighet är; Organisation och vårdmiljö, 

sjuksköterskans situation och patientens situation med respektive tre underkategorier. 

 

6.2.1. Organisation och vårdmiljö 

Några av de hinder för patientdelaktighet som nämns i intervjuerna handlar om 

organisation och vårdmiljö. En av informanterna nämner att detta är svårt att påverka även 

om en önskan finns att det såg ut på ett annat sätt. De tre underkategorierna som 

framkommit under organisation och vårdmiljö är; vård mot patientens vilja, 

instituationsliknande miljö och generalla regler och riktlinjer.  

     I allvarliga fall, när patienten vägrar livräddande behandling, kan tvångsvård bli 

nödvändigt. Tre av informanterna nämner vård mot patientens vilja som ett hinder mot 

delaktighet, även om de ser det som nödvändigt vissa gånger. 

 
” När patienten är på LPT och tvångsåtgärder blir aktuellt, som sondmatning mot 

patientens vilja eller tvångsmedicinering. Det är svårt”. 

(Informant 6) 

 
” Ibland kan det ju vara svårt… jag menar om de kommer in och ja… är svårt 

underviktiga och det kanske handlar om liv eller död…och de kanske inte riktigt klarar av 

att… ja om de säger, jag vill inte vara kvar. Då blir det svårt att tillgodose delaktighet”. 

(Informant 4) 

 

En annan underkategori som beror på yttre faktorer är en institutionsliknande miljö. En av 

informanterna beskriver vårdmiljön som ett eventuellt hinder för delaktighet. Två 

informanter upplever att den låsta dörren till avdelningen inverkar på patientens delaktighet 

då den frihetsberövar även om den också kan ses som ett skydd. 

 
” Det är en svår miljö. Alltså, det vi vill uppnå är en normalitet, men det är ju liksom en 

institutionsliknande miljö som vi försöker göra så normal som möjligt. Vi uttrycker att vi 

strävar efter normalitet. Men vad är normalt? Vi blir som någon slags domare över vad 

som är normalt. En svårighet är att det här är en institution och det normalitetsberövar 

väl”? 
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(Informant 5) 

 
” Det här alltså att vi har en låst dörr. Vi kan ju ha det fast vi inte har några patienter på 

LPT just då. Det kan ju verkligen diskuteras. Men ibland kan patienter tycka att det är 

skönt. Se det som ett slags skydd mot impulser eller att få obehöriga in. Det kan vara svårt 

med gränsen mellan skydd och frihetsberövande”. 

  (Informant 6) 

 
” Helst skulle jag vilja att de fick gå ut själva när alla värden var stabila och så… men 

oftast fungerar det inte. Det triggar igång att de börjar” powerwalka” i stället… då måste 

vi ha en gemensam promenad en gång i veckan i stället… annars skulle det vara jättebra 

om man kunde komma och gå som man ville och slippa låsa dörren”. 

(Informant 3) 

 

 

Den tredje underkategorin till Organisation och vårdmiljö, som sorterats in under 

frågeställningen hinder för patientdelaktighet, är verksamhetens generella regler och 

riktlinjer. Två av informanterna upplever att det kan vara svårt att påverka till 

delaktighet i omvårdnaden på grund av de strikta viktgränserna och reglerna. 

 
” Ibland är det svårt att påverka, när man tar upp på ett läkarsamtal… man försöker bjuda 

in till mer delaktighet genom att vara flexibel med regler som inte passar för den här 

patienten och prova ett alternativ som patienten föreslagit, men det liksom inte är ett 

alternativ. Då känner man att det inte ens är ide att ta upp det”. 

  (Informant 4) 

 

Två informanter beskriver att om patientens önskemål inte möts eller om vårdpersonal inte 

kan motivera varför de motsätter sig patientens behandlingsmål kan behandlingen få 

motsatt effekt när patienten skrivs ut. En svårighet som beskrivs är när personalens mål 

med behandlingen är att patienten ska uppnå normalvikt medan patienten inte kan tänka sig 

riktigt den vikten, utan föreslår en lägre vikt eller när patienterna inte mentalt hänger med i 

viktökningen. 
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” Annars blir det som de säger; att om jag tvingas gå upp mer kommer jag bara att komma 

ut och sätta igång att gå ner igen, med risk för att jag går ner mycket mer än innan. Nu 

jobbar man mer med normalvikt än med patientens mål med behandling. Och vad skapar 

det då? Jag tänker att om någon verkligen inte vill, de här sista kilona. Om man kunde 

möta dem i det… annars skapar det liksom att de försöker kompensera”. 

(Informant 4) 
 

 

“Vikten måste öka varje vecka, annars lägger man på mer kalorier. Visst jag förstår att man 

inte kan ligga inne i en evighet… men många beskriver att de inte hänger med mentalt när 

de går upp i vikt. Jag skulle önska att man kunde se till att vikten och det mentala var mer 

synkat innan man skriver ut patienten, för annars kommer de snart tillbaka. Många gör ju 

det”. 

(Informant 6) 

 

6.2.2. Sjuksköterskans situation 

En andra kategori som sorterats in under frågeställningen/rubriken hinder för 

patientdelaktighet handlar om sjuksköterskans arbetssituation och definieras i tre 

underkategorier som framkommit i intervjuerna; ambivalens, meningsskiljaktigheter och 

paternalistisk attityd.  

     I intervjuerna beskriver fem av sex informanter ambivalens; att de hamnar i situationer 

där de är osäkra på vilket förhållningssätt som är mest gynnsamt för patienten, att det är en 

svår balansgång mellan att tänka att ett önskemål från patienten gynnar ätstörningen eller 

individen bakom sjukdomen och om det skulle leda mot friskhet med mer 

självbestämmande i en viss fråga eller om det bara lämnar manipulationsutrymme åt 

sjukdomen. Osäkerheten beskrivs av några av informanterna kunna skapa frustration hos 

personal och ibland göra att de hamnar i att öka kontrollen.  

 

” Man vet ibland inte om man dealar med sjukdomen eller med den friska personen, 

det försvårar delaktighet och gör ibland att vi tänker att vi måste vara lite strikta”. 

(Informant 5) 

 
” Jag kan känna ibland att man blir någon slags vakt. Man vaktar dem så att de inte ska 

gå och kräkas eller börja motionera i smyg… Nämen, jag skulle önska att man på något 
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sätt istället för att ta över allt ansvar kunde lägga mer ansvar på patienten, men det 

kanske är det som är det svåra att de inte är redo att ta det ansvaret. De kanske behöver 

att någon annan tar över ansvaret och ser till att de inte kräks och tränar. Jag vet inte… 

men det här med ökad kontroll som att låsa toaletten…eller hur man ska punktmarkera 

henne… det som händer är att patienten hittar ett annat ställe att kräkas på eller annat 

sätt att kompensera på”. 

(Informant 4) 

 

Ambivalensen kring vad som egentligen gynnar patienten i behandling kan enligt fyra av 

informanterna leda till meningsskiljaktigheter i arbetsgruppen som bildar en andra 

underkategori till sjuksköterskans situation. Under intervjuerna beskriver informanterna att 

den största svårigheten med delaktighet av ätstörningspatienter kan vara en misstänksamhet 

mot patienter och att dersas individuella önskemål egentligen drivs på av sjukdomen. Detta 

kan enligt informanterna leda till att personalen hamnar i delade läger när uppfattningen om 

vad som gynnar patienten går isär. 

 
” Man kan ju vara av olika åsikter i personalgruppen. Någon kanske är mer… vi kan kalla 

det gränssättande och vill hålla på ramarna medan en annan är mer… försöker förstå 

patientens perspektiv och tycker det är jobbigt att köra över någon… eller att inte lyssna 

ordentligt på vad patienten säger… vill inte stämpla allt som ätstört bara, utan vill se 

individen bakom sjukdomen”. 

(Informant 6) 

 
” Den här misstänksamheten kan ses som ett hinder. Det blir lite delade grupper i 

personalen. Det finns alltid en grupp som är lite mer öppna för det här, liksom vad skadar 

det att lyssna på patienten? Och de andra kanske ser någon slags hot utan att egentligen 

veta varför. Varför ska patienterna lägga sig i hur vi bedriver verksamheten liksom. Det 

har funnits lite olika åsikter”. 

(Informant 3) 

 

En informant beskriver att när man inte vet vad som är rätt följer man avdelningens regler   

och det är läkaren som får sista ordet.  

 



28 (50)  

” Olika personal kan ha olika åsikter om tex kräkproblematik när patienten inte går upp i 

vikt. Behandlingsupplägget är då att man ska utöka måltidsschemat och där är det vissa 

som tycker att man inte ska det. Att det innebär att man driver på en kompensation. Där är 

vi osäkra. Vi vet inte och då försöker vi hålla oss till avdelningens regler och bestämma om 

detta på behandlingskonferensen… och sen är det läkaren som har sista ordet. Helt enkelt”. 

(Informant 5) 

 

En tredje underkategori till sjuksköterskans situation är en paternalistisk attityd. Tre av 

informanterna uttryckte att ett sjukdomscentrerat synsätt på patienten framför att se 

individen bakom sjukdomen förekommer på arbetsplatsen i viss utsträckning. Av 

intervjuerna framkommer att tre av informanterna upplever att det hos viss personal har 

funnits en rädsla för att lyssna på patienter, ibland även kring enkla saker som förslag kring 

rutiner eller ifrågasättande av regler och att patienterna då inte blivit bemötta på rätt sätt 

utan med ett paternalistiskt förfållningsssätt. En av informanterna uttrycker att ett 

förhållningssätt där man är misstänksam mot patienten inte gynnar utvecklingen även om 

det kan vara svårt ibland att hålla isär vad sjukdomen driver på och vad som är den friska 

individen bakom ätstörningen. 

 

” Ibland har patienterna kommit och sagt att; det här vill inte jag… det här fick jag som 

ökning… men det funkar inte för mig. Jag skulle hellre vilja göra så här och så blir de inte 

mötta i det…på halva vägen. Tillexempel en patient med kräkproblematik… hon äter nu sex 

mål om dagen, har haft alla höjningar och mår så dåligt av den här mängden av mat och 

mättnadskänslan, det är ju ovant för henne. Hon går nu och kräks efter varje måltid. Jag 

tänker att vi skulle kunna möta henne i en mer modifierad måltidsupptrappning som hon 

själv föreslagit. I stället för sedvanlig höjning av måltider varannan dag tänker jag att vi 

skulle kunna fråga henne om det skulle hjälpa henne att ta det lite lugnare. Men istället 

pratar man om ökad kontroll och om att låsa toaletterna så att hon inte ska kunna kräkas”. 

(Informant 4) 

 

6.2.3. Patientens situation  

Den tredje kategorin som sorterats in under frågeställningen/rubriken hinder för 

patientdelaktighet handlar om svårigheter som deltagarna ansåg bero på patienten som 

drabbats av en ätstörnings situation eller sjukdomens karaktär. Tre underkategorier till 
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patientens situation, som framkommer av intervjuerna är; bristande motivation, 

multidiagnoser och rädsla att förlora kontroll. Fem informanter uttrycker att det är en 

svårighet att göra patienten delaktig i sin vård om behandlingen görs för någon annan skull, 

vilket medför att patienten inte har en bristande motivation till förändring, vilket kan leda 

till att patienten fuskar eller kompenserar. 

 
” Ett hinder är låg sjukdomsinsikt och bristande motivation, om man gör behandlingen 

för någon annans skull eller för att ens föräldrar vill att man är här”. 

  (Informant 2) 

 

” Ja, men det kanske är det som är det svåra när de kommer in och egentligen inte vill. När 

de gör det för sina föräldrars, sin man eller någon annans skull. Det är en grundstomme. 

Det ärbara att gå till sig själv; jag menar att om jag inte vill gå och träna, om jag gör det 

för någon annans skull då kommer jag snart att sluta med det”. 

(Informant 4) 

 
” Det blev så tydligt för mig… att när patienterna inte ville… när det var jag   som ville, 

eller läkaren eller vårdpersonalen… så mynnar det ut i att de fuskar…”. 

  (Informant 6) 

 

En andra kategori som sorterats in under frågeställningen/rubriken hinder för 

patientdelaktighet, som framkommit i det inspelade materialet är multidiagnoser. En 

av sjuksköterskorna nämner multidiagnoser och annan problematik som ett hinder 

som kan försvåra patientdelaktighet; 

 

” Många har ju multidiagnoser eller annan problematik… typ missbruk eller är alldeles 

för kognitivt påverkade på grund av svält… det försvårar ju delaktighet”. 

(Informant 1) 

 
En av sjuksköterskorna nämner patientens rädsla att förlora kontroll som ett hinder för 

delaktighet i behandling och något som man som sjuksköterska måste ha förståelse för, 

utgå ifrån och jobba mycket med i samtal med patienten. Rädsla att förlora kontroll 

bildar den tredje underkategorin till patientens situation. 
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” En svårighet är att de lägger över ansvaret på personalen. Om personalen har sagt att 

jag ska äta då är det okej, men hemma skulle jag aldrig äta de här mängderna. Det är en 

svårighet att försöka få dem att våga börja äta för sin egen skull och släppa den där 

ätstörningskontrollen”. 

 (Informant 3) 

 

7. Diskussion 

 
7.1. Metoddiskussion 

För att få en bild av studiens tillförlitlighet diskuteras den med utgångspunkt i fyra 

sammanhängande aspekter; trovärdighet, pålitlighet, konfirmerbarhet och överförbarhet 

som de beskrivs av Graneheim och Lundman (2004) samt Polit och Beck (2012). 

 

7.1.1.Trovärdighet 

En relevant fråga gällande en studiens trovärdighet är om det insamlade materialet bedöms 

vara tillräckligt i relation till att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar (Polit & 

Beck, 2012). I föreliggande studie inkluderades sex informanter. Ett större antal 

informanter skulle förmodligen ha påverkat och gett en ökad bredd till resultaten, men 

materialet ansågs ändå fylla en viss datamättnad då information upprepades i de befintliga 

sex intervjuerna och besvarade studiens studie. Författaren anser att antal informanter var 

tillräckligt med tanke på föreliggande studies omfattning. Författaren anser också att det 

skulle ha varit intressant att inkludera informanter från fler ätstörningsenheter och från fler 

geografiska platser, då personer från samma plats eventuellt tenderar att tänka liknande, 

men ansåg att detta inte var görligt med tanke på studiens omfattning.  

     En alternativ datainsamlingsmetod som kunde ha matchat studiens syfte är     

fokusgruppsintervjuer som beskrivs av Polit och Beck (2012). Fördelen med fokusgrupper   

beskrivs av Polit och Beck (2012) vara möjligheten till en mer levande diskussion mellan      

informanterna, då de kunnat inspirerat varandra till att berätta fritt om fenomenet. En nackdel     

med denna teknik kunde ha varit det motsatta; att informanterna inte hade velat prata öppet 

inför   kollegor i grupp utan istället hämmats av denna situation.  

     I föreliggande studie användes en intervjuguide med semistrukturerade frågor. Ett 

alternativ hade varit att använda en ostrukturerad intervjumetod. Enligt Polit och Beck (2012) 

hade detta kunnat innebära att informanterna mer fritt talat utifrån sina erfarenheter, samtidigt 

som författaren skulle kunna ha varit mer närvarande och lyhörd inför informanternas svar. 
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Användandet av en intervjuguide skulle därför kunna ses som en nackdel sett till studiens 

trovärdighet, då den eventuellt inneburit att författaren blivit för styrd av intervjuguiden. 

Enligt Polit och Beck (2012) samt Graneheim och Lundman (2004) är fördelen med en 

intervjuguide att läsaren kan ta del av och jämföra intervjuguiden med studiens resultat och 

därmed öka studiens trovärdighet, varpå användandet av en intervjuguide i sammanhanget 

ändå ses som övervägande positivt.  

     En kritik som kan riktas mot föreliggande studies trovärdighet är att författaren tidigare 

arbetat på en av enheterna där intervjuerna genomfördes. Det kan inte uteslutas att 

informanternas berättelser påverkats av detta. En eventuell förförståelse hos informanterna av 

författarens inställning till patientdelaktighet och andra värderingar, kan ha påverkat deras 

svar. 

 
 
7.1.2. Pålitlighet 

En studies pålitlighet bedöms enligt Polit och Beck (2012) genom frågeställningen om samma 

resultat skulle ha redovisats om undersökningen genomfördes vid ett annat tillfälle, med 

samma eller liknande urval, i samma eller liknande sammanhang. Detta innebär att studiens 

resultat inte ska bero på yttre omständigheter. Graneheim och Lundman (2004) beskriver en 

sådan yttre omständighet. Om insamlandet av data sträcker sig över en längre tid riskeras 

resultatets pålitlighet. De menar att forskaren kan komma att nå nya kunskaper under 

insamlingsprocessen, vilket i sin tur kan komma att påverka den fortsatta datainsamlingen 

omedvetet. Författaren var medveten om detta under insamlingsprocessen. I föreliggande 

studie utfördes intervjuerna inom en tidsram på en vecka, vilket kan ses som en styrka med 

studien. Författaren försökte skapa liknande förutsättningar vid samtliga intervjutillfällen, 

genom t.ex. att samma information gavs och att frågorna ställdes på samma sätt. Plats och tid 

för intervju valdes i enlighet med Danielsson (2012) tillsammans med informanten. Samtliga 

intervjuer genomfördes i avskilda rum på vårdavdelningarna som på förhand bokats för att 

informanterna skulle kunna ge sina beskrivningar i lugn och ro utan att bli störda. Författaren 

är dock medveten om att en person som är mer van vid intervjuteknik och forskning i stort 

förmodligen skulle ha fått ett mer djupgående resultat. Så är förmodligen även fallet om 

författare skulle utföra intervjuerna vid ett senare tillfälle med större erfarenhet av denna typ 

av intervjuer. 

 
7.1.3. Överförbarhet 

En studies överförbarhet har enligt Graneheim och Lundman (2004) betydelse för dess 
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övergripande trovärdighet. En studies överförbarhet beskrivs av Polit och Beck (2012) 

innebära hur väl studien går att applicera till andra grupper eller sammanhang. Detta 

uppnås enligt Polit och Beck (2012) genom att forskaren ger läsaren tillräckligt med 

information, i studiens alla delar för att slutsatser ska kunna fattas om huruvida resultaten 

kan överföras till andra sammanhang. I föreliggande studie har författaren möjliggjort detta 

för läsaren genom att utförligt beskriva processen i samtliga av studiens delar. 

 

7.1.4. Konfirmerbarhet 

En studies konfirmerbarhet innebär enligt Polit och Beck (2012) hur väl författaren hanterar 

sin förförståelse genom att resultatet ska motsvara informanternas beskrivningar utan att vara 

färgat av forskarens egna inställning. Författaren har genom hela studieprocessen som 

beskrivs av Wallengren och Henricson (2012) försökt att vara ytterst medveten om sin egen 

förförståelse både som sjuksköterska med erfarenhet från ätstörningsvård, men även med 

tanke på tidigare erfarenheter och värderingar som skulle kunna påverka studien. Författaren 

är samtidigt medveten om att den egna förförståelsen och intentionen med studien alltid 

påverkar resultatet till en viss del, trots medvetenhet och reflektion. Författaren reflekterade 

mycket över sin förståelse och kring egna värderingar som kunde komma att påverka studiens 

resultat i studiens första skede, men även genom hela arbetets gång. Författaren har varit noga 

med att redovisa sin förförståelse redan i studiens inledning. 

En svaghet med studien är att informanterna inte fått läsa de genomförda intervjuerna 

för att stämma av hur väl de dokumenterade erfarenheterna stämmer överens med deras 

erfarenheter, vilket enligt Wallengren och Henricson (2012) hade höjt studiens 

trovärdighet. Däremot, har författaren varit noga med att under intervjuerna sammanfatta 

vad informanten svarat och frågat om författaren uppfattat frågan rätt, eller om 

informanterna ville förtydliga något, för att undvika feltolkningar och missuppfattningar. I 

en strävan mot transparens har citat redovisats ordagrant. 
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7.2. Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka sjuksköterskors beskrivningar av 

delaktighet hos personer med ätstörningar inom psykiatrisk heldygnsvård. Frågeställningar 

som sökte besvaras var hur sjuksköterskor beskriver förutsättningarna för patientdelaktighet, 

samt deras beskrivningar av eventuella hinder för patientdelaktighet. Under dessa två 

frågeställningar/rubriker sorteras resultatets kategorier och underkategorier in. Resultatet 

diskuteras med utgångspunkt i norska omvårdnadsteoretikern Kari Martinsens 

omvårdnadsteori, samt belyses utifrån övrig relevant litteratur för att besvara studiens syfte. 

 

7.2.1. Förutsättningar för patientdelaktighet 

Resultatet i föreliggande studie visar på att flera av de faktorer som informanterna anser är 

förutsättningar för patientdelaktighet, stämmer väl överens med de studier som används i 

bakgrunden (Eldh, Ehnfors och Ekman, 2006, Larsson et. al., 2007 och Darcy et. al. 2010) 

som ur ett patientperspektiv undersöker vilka faktorer som är av vikt för att möjliggöra 

delaktighet i vården. Detta kan ses som ett positivt resultat då det pekar på att 

sjuksköterskor har en kunskap om delaktighetens betydelse för patienter i psykiatrisk 

heldygnsvård. Detta i motsats till att sjuksköterskor i en studie av Sahlsten et. al. (2005) 

menar att en avsaknad av kunskap om vad patientdelaktighet innebär för patienter kan var 

ett hinder för att införliva patientdelaktighet i praktiken. Resultatet visar att informanterna 

upplever att en förutsättning 

 för delaktighet är att patienten har möjlighet till påverkan genom bland annat rätten till 

kontinuerlig information, valmöjlighet och att ges stöd till ökat eget ansvar. 

Dessa aspekter beskrivs även av Larsson et. al (2007) ur ett patientperspektiv vara 

en förutsättning för patientdelaktighet. 

Martisen (1989) menar att självständighet, ansvar och frihet förutsätter ett beroende 

människor emellan som bygger på livsyttringarna tillit, medkänsla, barmhärtighet och 

ärlighet. Detta skulle kunna innebära att; för att som patient i psykiatrisk heldygnsvård 

på en ätstörningsenhet kunna utvecklas mot ökad självständighet, eget ansvar och frihet 

krävs en trygg, ömsesidig relation till sjuksköterskan som bygger på ovanstående 

livsyttringar. 

Resultatet visar även på att informanterna anser att delaktighet förutsätter ett gott 

bemötande som präglas av flexibilitet, lyhördhet samt transparens i relationen och vården. 

Flexibiliteten, menar informanterna måste finnas inbyggd i vårdandet och utgå från 
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patientens önskemål, förmågor och begränsningar och måste kunna få stå över avdelningens 

rutiner för en individuellt anpassad vård, menar några av informanterna. I motsats till detta 

beskrivs av Mathisen et. al. (2016) att vårdpersonal tenderar att vara mer följsam mot regler, 

behandling och rutiner än mot patientens självbestämmande vilket inskränker patientens 

delaktighet. Martinsen (2009) föreslår att sjuksköterskan med hjälp av sin erfarenhet och 

kunskapen av att vara människa, kan förstå och känna igen patientens behov, men anser 

samtidigt att fackkunskap krävs för att kunna hjälpa och lindra. 

En annan del i bemötande som av resultatet framkommer vara viktigt för bemötandet är 

transparens, att inget är hemligt och att patienten blir uppmuntrad att ställa frågor om något 

är oklart och att sjuksköterskan gör detsamma till patienten. Martinsen (1989) understryker 

att äkta omsorg innebär att kunna vara lyhörd och se patienten utifrån situationen där denne 

befinner sig. Hon beskriver även att äkta omsorg förutsätter en ömsesidig relation mellan 

människor som har något gemensamt, t.ex. normer, regler, behov eller aktivitet (Kirkevold, 

2000). Detta skulle i sammanhanget kunna innebära att det gemensamma i patient- och 

sjuksköterskerelationen exempelvis skulle vara målet med behandlingen. Informanterna 

beskriver just vikten av att som vårdpersonal och patient samarbeta kring gemensamma mål 

med behandlingen, att det är viktigt att få med sig patienten i beslut kring vården och att 

endast då kan förändring ske. Informanterna beskriver motsatt, att om patienten inte är med 

på besluten leder det till att patienter börjar fuska och kompensera genom exempelvis 

kräkning eller träning. Även Darcy et al. (2010) som utforskat hur anorexiapatienter 

definierar vad som bidrar till återhämtning och engagemang i behandlingen understryker 

betydelsen av att formulera och jobba mot gemensamma mål. 

I föreliggande studie samt i en studie av Larsson et al. (2007) beskrivs också vikten av att 

som patient få ha en likvärdig status med vårdpersonal och att få bli inbjuden till en 

ömsesidig patient- och sjuksköterskerelation. 

Ett fynd i studien, är att samtliga av de informanter som arbetar på en avdelning där 

patienterna är med på teamkonferenserna, som ingår i en modell där delaktighet har en 

betydande roll, ansåg att detta är en utveckling mot en mer jämlik relation där ingen 

befinner sig i maktposition och ansåg att detta bidrog till att patienterna kände sig mer 

delaktiga. De menade även att detta ledde till ett ökat ansvar hos patienterna. 

 
7.2.2. Hinder för patientdeaktighet 

Resultatet visar på att informanterna anser att hinder för delaktighet kan bestå av yttre 

faktorer så som organisationens riktlinjer och vårdmiljön, en institutionsliknande miljö och 
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verksamhetens generella regler och riktlinjer. Resultatet visar på att några av 

sjuksköterskorna tycker att det är svårt att tillgodose patientens delaktighet när patienten 

vårdas enligt LPT och vården sker mot patientens vilja. Något som författaren föreslår 

skulle kunna leda till etisk stress hos sjuksköterskor som behandlar patienter som vårdas 

enligt LPT, är att det finns få studier och liten kunskap om vilka faktorer som faktiskt spelar 

in vid beslut om tvångsvård inom ätstörningsvården och hur den behandlingsmässiga 

effekten ser ut (Strand, 2015). 

En annan yttre faktor som framkommer i resultatet, som informanterna anser kan vara ett 

hinder mot delaktigheten är en institutionsliknande miljö, där den låsta dörren till 

avdelningen nämns som ett exempel och att institutionen i sig kan ses som ett 

frihetsberövande. I en kvalitativ studie av Segal (2002), som intervjuat sju kvinnor om deras 

erfarenheter från psykiatrisk heldygnsvård från olika ätstörningsenheter, beskriver en 

informant att institutionen i sig förstärkte hennes känsla av att vara sjuk. Resultatet visar att 

ytterligare en faktor som informanterna ser som ett hinder för patientdelaktighet, kan vara 

verksamhetens generella regler och riktlinjer. Det framkommer av resultatet att några av 

informanterna tycker att det kan vara svårt att påverka ibland och att de inte alltid blir 

lyssnade till av andra yrkeskategorier när de försöker påverka till mer delaktighet och att de 

blir hänvisade till enhetens generella regler kring behandlingen. I resultatet framkommer att 

några informanter menar att de generella reglerna leder till att patienten inte alltid får den 

individuella vård som skulle kunna gynna patientens tillfrisknande och menar också att 

behandlingen kan få motsatt effekt om patienten inte blir mött i sina behandlingsmål med 

t.ex. målvikt, då det kan leda till att patienten börjar kompensera efter utskrivning och går 

ner mer än innan i vikt. Hansen et. al. (2004) menar att vårdpersonal och patienter ofta har 

olika mål med behandlingen. Medan mål med behandling för personal kan vara att minska 

symptom, kan mål för patienten vara att kunna leva oberoende och känna sig nöjd trots sina 

symptom. Kari Martinsen ställde sig kritisk till den” professionaliserade vården” som 

innebar omvårdnad som syftade till enbart en medicinsk förbättring hos patienten och 

förespråkade att målet bör vara omsorg med lyhördhet för patientens situation (Kirkevold, 

2000). 

Utöver de yttre faktorerna som beskrivits ovan, framkommer även inre faktorer som beror 

på sjuksköterskans situation som hinder för patienters delaktighet. Det framkommer att 

ambivalensen hos sjuksköterskan, när det inte finns något evidensbaserat att förhålla sig till 

kan skapa frustration hos sjuksköterskan och kan enligt resultatet leda till att personal ibland 

utövar mer kontroll, vilket stämmer överens med Wallin (2015) som skriver att patienter 
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med ätstörningar kan väcka frustration, blandat med oro för patientens somatiska tillstånd 

och leda till ökad kontroll. Osäkerheten och ambivalensen kan i sin tur enligt resultatet, leda 

till meningsskiljaktigheter i personalgruppen, som försvårar delaktigheten när personalen 

förmedlar olika saker. Trots att informanterna är medvetna om patientdelaktighetens 

betydelse för patienter och ser det som något eftersträvansvärt nämner tre av informanterna 

att en paternalistisk attityd till viss del förekommer på arbetsplatserna. Martinsen (2002) 

beskriver att makt ingår i alla beroenderelationer och att moralen är en förutsättning för att 

makten inte missbrukas. Martinsen (2002) anser att det sjuksköterskan ska sträva efter i 

omsorgsrelationen är svag paternalism, som betyder ett engagemang med lyhördhet inför 

patientens situation, vilket även beskrivs av informanterna i föreliggande studie vara 

eftersträvansvärt. 

I resultatet framkommer också faktorer som beror på patientens situation som möjliga 

hinder mot delaktighet. Det framkommer att informanterna anser att ett hinder mot 

delaktighet kan bero på sjukdomens karaktär med låg sjukdomsinsikt och bristande 

motivation, att patienterna gör behandlingen för någon annans skull. Multidiagnoser och 

annan problematik som missbruk och alltför kognitiv påverkan på grund av svält 

framkommer också av resultatet vara ett hinder mot delaktigheten, vilket stämmer överens 

med Hultén (2013) som skriver att många patienter med ätstörningar också har andra 

diagnoser. 

Patientens Rädsla att förlora kontroll nämns också i resultatet vara ett hinder för delaktighet 

i behandlingen. Hummelvoll (2012) menar att det är av vikt att stärka patientens delaktighet 

gällande kontroll över mål och mening med behandling så att denne känner sig stark på 

andra sätt än att kontrollera mat och vikt. Detta stämmer även överens med en fransk studie 

av Gorse, Nordon, Rouillon, Pham- Scottez och Revah-Levy (2013) som undersökt 

anledningen till att personer med anorexia valt att skriva in sig på en heldygnssavdelning. 

Det framkommer att en vanlig anledning som anges är att de förlorat kontrollen över tankar 

och beteende och vill ha hjälp med att återta denna kontroll. 

 

7.3. Slutreflektioner 

Även om patienter med ätstörningar många gånger beskrivs som svåra att göra delaktiga i 

sin behandling på grund av att de kan vara rädda att ge upp sitt ätstörningsbeteende eller 

inte ser allvaret i sjukdomen, pekar tidigare forskning samt resultatet i föreliggande studie 

på att stöd till patienten att återta kontroll genom delaktighet kan leda till att patienten intar 

en mer aktiv roll i sin vård och blir mer motiverad till förändring. Detta stämmer överens 
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med författarens erfarenheter från psykiatrisk heldygnsvård på en ätstörningsenhet. 

Ett gammalt paternalistiskt synsätt på patienten där vårdpersonal inom psykiatrisk 

omvårdnad historiskt sett har kontrollerat patienter, är på väg att bytas ut mot ett 

personcentrerat synsätt där patienter och anhöriga ges stöd att återta kontroll genom 

ökad delaktighet i behandling. Kraven på ökad delaktighet och evidens om dess 

betydelse för patienter i psykiatrisk vård, innebär också ett ökat ansvar för 

sjuksköterskan som står patienten närmast i omvårdnaden att införliva detta synsätt i 

praktiken på enheterna. 

 

7.4. Kliniska implikationer 

Ett flertal tidigare studier har redan gjorts om delaktighetens betydelse för patienter i 

psykiatrisk vård utifrån både patient- och personalperspektiv, som stämmer överens 

med resultat från föreliggande studie. Däremot har ingen studie om sjuksköterskors 

beskrivningar av delaktighet hos patienter med ätstörningar i psykiatrisk heldygnsvård 

påfunnits vid litteraturgenomgång. Med hjälp av sjuksköterskornas beskrivningar av 

förutsättningar och hinder för patientdelaktighet kan studien ses som ett diskussionunderlag för 

sjuksköterskor inom fältet för ätstörningsvård som intresserar sig för patientdelaktighet. 

 
7.5. Förslag till fortsatt forskning 

Ytterligare forskning krävs för att ge en fördjupad bild av vad som krävs för att 

kvalitetssäkra att patienter görs delktiga i sin behandling. Förslag till fortsatt forskning är 

studier med både kvalitativ och kvantitativ ansats som vänder sig till både patienter, 

närstående och vårdpersonal, för att utvärdera interventioner som de senaste åren 

införlivats i psykiatrisk heldygnsvård på ätstörningsenheter, för att finna vilken modell som 

lämpar sig bäst att arbeta utifrån i omvårdnaden av patienter som drabbats av ätstörningar. 

 

 
8. Slutsats 
 
Resultatet i föreliggande studie visar att förutsättningar för delaktighet är en tydlig 

kontinuerlig information genom hela vårdprocessen, valmöjlighet och stöd till att ta eget 

ansvar. Resultatet visar också betydelsen av ett respektfullt bemötande som präglas av 

flexibilitet utifrån patientens önskemål och förutsättningar, transparens och lyhördhet inför 

patientens behov. I relationen beskrivs en likvärdig status där ingen är i maktposition, 

samarbete mot ett gemensamt mål och ömsesidighet vara viktiga hörnstenar. Hinder för 
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patientdelaktighet ansågs kunna bero på yttre faktorer som beror på organisation och 

vårdmiljö, så som vård mot patientens vilja, en institutionsliknande miljö och generella 

regler. Hinder ansågs också kunna bero på inre faktorer som berodde på sjuksköterskans 

situation som tillexempel ambivalens kring vad som är mest hjälpsamt för patienten, 

meningsskiljaktigheter i personalgruppen om vilket som är det rätta förhållningssättet 

gentemot patienter och en paternalistisk attityd. Andra inre faktorer som beskrevs vara 

hinder för delaktighet var de som sjuksköterskorna ansåg bero på patientens situation, som 

en bristande motivation, multidiagnoser och en rädsla att förlora kontrollen över vikt och 

ätbeteende. 
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Bilaga 1. Informationsbrev till informanter 
 

Institutionen för vårdvetenskap 

 
 
Förfrågan om deltagande i undersökning 

 

Denna undersökning vänder sig till dig som är sjuksköterska inom ätstörningsvård och avser 

undersöka sjuksköterskors beskrivningar av patientdelaktighet inom ramen för 

ätstörningsvård. Syftet med undersökningen är att utforska sjuksköterskors beskrivningar av 

hur man arbetar med delaktighet på kliniken samt vilka förutsättningar för delaktighet- och 

vilka eventuella hinder för delaktighet som finns. 

 
Med denna information tillfrågas Du om Du kan tänka dig delta i undersökningen. 

 
Om Du vill medverka kommer Du få vara med om en intervju. Intervjun är som ett vanligt 

samtal under ca 30 min, och kommer med Ditt medgivande att spelas in. Intervjuerna kommer 

sedan att skrivas ut, för att underlätta bearbetningen. Det skrivs inga namn eller andra 

personuppgifter som visar vem som har blivit intervjuad. Det är Anna-Karin Mächs som 

kommer att intervjua. Intervjuupptagningen kommer att sparas på ett dataminne (USB). 

Insamlat material kommer att förvaras inlåst. En uppsats kommer att skrivas när alla 

intervjuer är genomförda och då förstörs dataminnet. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig 

såväl i pappersformat som elektroniskt via Ersta Sköndal Bräcke högskolas bibliotek. 

Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din 

medverkan utan förklaring. Om du har några frågor om undersökningen, kontakta någon av 

nedanstående personer. 

 

 
Är Du intresserad av att delta så kommer Anna-Karin Mächs att kontakta Dig inom en vecka. 

 

  Student: Anna- Karin Mächs Leg. Sjuksköterska. 

  Ersta Sköndal högskola, Specialistsjuksköterskeprogrammet  

  Tel: XXX-XXXXXXX 

  E-post: anna- karin.machs@student.esh.se  

  Handledare: Kennet Asplund Leg.sjuksköterska., fil.dr. 

  Ersta Sköndal Högskola  

  Tel: XXX-XXXXXXX 

  E-post: kennet.asplund@esh.se 

 

 

 

 

mailto:karin.machs@student.esh.se
mailto:kennet.asplund@esh.se
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
 
 

Institutionen för vårdvetenskap 

 

 

 

 

 
Kan du berätta om vad begreppet patientdelaktighet innebär för dig? 

Kan du berätta om hur ni arbetar med patientdelaktighet på avdelningen? 

Vilka tycker du är förutsättningarna för patientdelaktighet? 

Tycker du att det finns några hinder för patientdelaktighet? 

Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 

Möjliga följdfrågor: 

 
 

Kan du utveckla detta lite mer? 

På vilket sätt? 

Hur kände du? 

 
 

Hur menar du? 
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Bilaga 3. Dataanalys, exempel 

 
       Meningsbärande enhet        Kod   Underkategori        Kategori        Frågeställning 

 

”En annan viktig sak är 
 

Insatta i 
 

Information 
 

Möjlighet 
 

Förutsättningar 

att patienterna är behandlingen  att påverka för delaktighet 

välinformerade. Att de     

vet hur många samtal     

de ska ha per vecka,     

vilka grupper de ska     

vara med i, att de är     

väldigt insatta i vad     

som händer så att inget     

ska ske utan att de     

känner till planen och     

att de har god     

framförhållning så att     

de hinner förbereda sig     

mentalt.”     

 

”Erbjuda dem ett litet 
 

Välja själv 
 

Valmöjlighet 
 

Möjlighet 
 

Förutsättningar 

smörgåsbord, vi har det   att påverka för delaktighet 

här och så får de själva     

plocka. Det blir på att     

annat sätt när de själva     

får komma på vad som     

fungerar för dem. Inte     

att vi står och säger vad     

de ska göra.”     

 

”Team konferenserna 
 

Eget ansvar 
 

Ansvar 
 

Möjlighet 
 

Förutsättningar 

där de är med själva   att påverka för delaktighet 

har gjort skillnad för     

delaktigheten. De vet     

sin vikt och plan för vad     

de ska äta. De har bra     

koll på det själva och     

det gör att de tar mer     

ansvar över     

kanske…vad de ska ha     

och sådär och det är     

inte vi som bestämmer     

åt dem.”     



48 (50)  
 

 

 
”Det måste finnas en 

 
Inbyggd 

 
Flexibilitet 

 
Bemötande 

 
Förutsättningar 

inbyggd flexibilitet flexibilitet   för delaktighet 

utifrån patientens     

önskemål, förmågor och     

begränsningar.”     

 
”Transparens är viktigt, 

 
Inget är 

 
Transparens 

 
Bemötande 

 
Förutsättningar 

liksom inget är hemligt. hemligt   för delaktighet 

Att uppmuntra till att de     

frågar om något är     

oklart eller verkar     

konstigt och att vi gör     

samma sak, frågar dem     

om det är något vi inte     

förstår.”     

 
”De måste ges 

 
Lyssnar på 

 
Att bli lyssnad 

 
Bemötande 

 
Förutsättningar 

möjlighet att uttrycka dem till  för delaktighet 

hur de blir bemötta, om     

de tycker att vi lyssnar     

på dem, att vi finns     

tillgängliga för dem.”     

 
”Att man har 

 
Ingen i 

 
Likvärdig status 

 
Relationen 

 
Förutsättningar 

konferenser där maktposition   för delaktighet 

patienter är med och     

alla är en del i teamet.     

Det ska inte vara att     

någon är i     

maktposition, utan alla     

ska känna sig     

inkluderade.”     

 
”Man måste försöka få 

 
Med på tåget 

 
Samarbete 

 
Relationen 

 
Förutsättningar 

dem med på tåget. Det    för delaktighet 

kanske krävs extra     

mycket     

motivationsarbete för     

att få dem med, men     

annars är det inte så     

stor idé”     
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”Man måste bjuda in 

till någon slags 

ömsesidighet.” 

 

Ömsesidig 

 

Ömsesidighet 

 

Relationen 

 

Förutsättningar 

för delaktighet 

 

”När patienten är på 

LPT och 

tvångsåtgärder blir 

aktuellt, som 

sondmatning mot 

patientens vilja eller 

tvångsmedicinering. 

Det är svårt.” 

 

Tvång 

 

Vård mot 

patientens vilja 

 

Organisation 

och vårdmiljö 

 

Hinder för 

delaktighet 

 

”Vi blir som någon 

slags domare över 

vad som är normalt. 

En svårighet är att 

det här är en 

institution och det 

normalitetsberövar 

väl?” 

 

Institution 

 

Institutionsliknande 

miljö 

 

Organisation 

och vårdmiljö 

 

Hinder för 

delaktighet 

 

”Det är svårt ibland 

att försöka påverka 

till mer delaktighet 

när man har de här 

strikta viktgränserna 

och reglerna.” 

 

Strikta 

regler 

 

Generella regler 

 

Organisation 

och vårdmiljö 

 

Hinder för 

delaktighet 

 

”Man vet ibland inte 

om man dealar med 

sjukdomen eller med 

den friska personen, 

det försvårar 

delaktighet och gör 

ibland att vi tänker 

att vi måste vara lite 

strikta.” 

 

Osäker 

 

Ambivalens 

 

Sjuksköterskans 

situation 

 

Hinder för 

delaktighet 
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”Man måste bjuda in 

till någon slags 

ömsesidighet.” 

 

Ömsesidig 

 

Menings- 

skiljaktigheter 

 

Sjuksköterskans 

situation 

 

Hinder för 

delaktighet 

 

”Ibland har 

patienterna kommit 

och sagt att det här vill 

inte jag. Det här fick 

jag som ökning, men 

det funkar inte för mig. 

Jag skulle hellre vilja 

göra så här och så blir 

de inte mötta i det, på 

halva vägen”. 

 

Ej mötta 

 

Paternalistisk 

attityd 

 

Sjuksköterskans 

situation 

 

Hinder för 

delaktighet 

 

” Ett hinder är låg 

sjukdomsinsikt och 

bristande motivation, 

om man gör 

behandlingen för 

någon annans skull 

eller för att ens 

föräldrar vill att man 

är här.” 

 

Behandling 

för någon 

annans 

skull 

 

Bristande 

motivation 

 

Patientens 

situation 

 

Hinder för 

delaktighet 

 

”Många har ju 

multidiagnoser eller 

annan problematik, typ 

missbruk eller är 

alldeles för 

kognitivtpåverkade på 

grund av svält. Det 

försvårar ju 

delaktighet.” 

 

Annan 

problematik 

 

Multidiagnoser 

 

Patientens 

situation 

 

Hinder för 

delaktighet 

 

”Det är en svårighet 

att försöka få dem att 

våga börja äta för sin 

egen skull och släppa 

den där 

ätstörningskontrollen.” 

 

Kontroll 

 

Rädsla att förlora 
kontroll 

 

Patientens 
situation 

 

Hinder för 
delaktighet 
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