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Abstrakt 

Bakgrund: Anorexia nervosa innebär för en människa svår viktnedgång, som är en 

konsekvens av dennes rädsla att gå upp i vikt. Omvårdnaden består till stor 

del av kontrollerad behandling av de fysiska symtomen, vilket kan resultera i 

en maktkamp då människor med anorexia nervosa inte inser att de behöver 

hjälp och inte vill bli friska. Detta utmanar skapandet av en vårdrelation. En 

fungerande vårdrelation är avgörande för patienters tillfrisknande. 

Syfte: Att beskriva patienters och sjuksköterskors upplevelser av vårdrelationen i 

omvårdnaden av anorexia nervosa. 

Metod: Studien är baserad på en kvalitativ litteraturstudie. Informationssökning 

gjordes via databasen Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature, CINAHL. Materialet analyserades med hjälp av en 

innehållsanalys. Travelbees omvårdnadsteori används som teoretisk 

referensram. 

Resultat: Ur ett patient-och sjuksköterskeperspektiv framkom två huvudteman och åtta 

subteman gällande upplevelser av omvårdnad i behandling och 

relationsfrämjande faktorer i omvårdnaden. Det första huvudtemat som 

framkom var fråntagande av kontroll och ansvar, med dess subteman; 

upplevelser av: behandling, vårdrelationen, kommunikationens betydelse, 

tillgänglighetens betydelse och  individualiserad vård. Det andra huvudtemat 

blev att återskapa kontroll och ansvar, där subteman kom att bli; upplevelser 

av: självbestämmandets betydelse, kunskapens betydelse och stödets 

betydelse. 

Diskussion: Sjuksköterskan bör ta hänsyn till individuella skillnader i omvårdnaden av 

patienter med anorexia nervosa. De kontrollerande omvårdnadsåtgärderna, 

med fokus på fysiska symtom, bidrar till att individen glöms bort. Med hjälp 

av Travelbees omvårdnadsteori diskuterar författarna vikten av att skapa en 

vårdrelation för att främja patientens autonomi och integritet. 

Nyckelord: Anorexia nervosa, patient, sjuksköterska, upplevelser, vårdrelation, 

omvårdnad, kontroll. 



 

 

 

Abstract 

Background: Anorexia nervosa means severe weight loss, which is a consequence of fear 

of gaining weight. A large part of the nursing consists of controlled treatment 

of physically symptoms. That can lead to a struggle of power due to the fact 

that people with anorexia nervosa neither wants to be helped or get well. This 

challenges the creation of care relationship. A working health care 

relationship is crucial for the recovery. 

Objective: To describe patients and nurses experiences of the health care relationship in 

nursing of anorexia nervosa. 

Method: The study is based on a qualitative literature review. The information was 

retrieved from the Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, 

CINAHL, database. The material was analyzed using a content analysis. 

Results: From a patient and nurse perspective two main and eight sub themes emerged 

regarding experiences of nursing in treatment and relationship promotional 

factors in nursing. The first main theme that emerged was removal of control 

and responsibility, which has the following sub themes; experiences of:  

treatment, the health care relationship, the significance of communication, 

the significance of availability and individualized care. The second main 

theme was to restore control and responsibility, with the following sub 

themes; experiences of: the significance of self-determination, the 

significance of knowledge and the significance of support. 

Discussion: The nurse should take in consideration individual differences in nursing 

patients with anorexia nervosa.The controlled nursing measures, with focus 

on the physically symptoms, contributes to that the individual becomes 

neglected. With the help of Travelbees nursing theory the authors discuss the 

importance of creating a health care relationship to promote the patients 

autonomy and integrity. 

Keywords: Anorexia nervosa, patient, nurse, health care relationship, nursing, control. 
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1 Inledning 

I media omges vi ofta av skönhetsideal där kvinnor skall vara näst intill perfekta, smala och 

vältränade. Ofta ses bantningskurer och träning som en lösning till att uppnå skönhetsidealet. 

Intresset och viljan att veta mer om vården kring anorexia nervosa (anorexia) har väckts av att 

vi under vår verksamhetsförlagda utbildning fick erfara synen av dessa svårt utmärglade 

kroppar, i kontrast med personernas övertygelse om att de är sunda och hälsosamma när det 

egentligen handlar om en skör tråd mellan liv och död. Vi möttes av patienters fasta 

beslutsamhet i att inte vilja äta och ta emot den hjälp som erbjöds av vården. Som vårdare 

upplevde vi att det var svårt att nå och kommunicera med patienterna då de var inåtvända och 

ville vara ifred. Omvårdnaden inriktas mycket på de kroppsliga symtomen vilket kan krocka 

med patientens annorlunda uppfattning av sin kropp vilket också gjorde det svårt att skapa en 

relation med dem. Därför vill författarna fördjupa kunskapen om patienters och 

sjuksköterskors upplevelser av omvårdnaden av anorexia. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Anorexia Nervosa 

2.1.2 Historia 

I de tidigaste beskrivningarna av ordet Anorexi, självsvält, betyder det ”aptitlöshet på grund 

av nerverna”. Dock vet vi idag att det handlar om så mycket mer än bara aptitlöshet, det är 

också flera psykologiska och fysiologiska faktorer som samverkar till vidmakthållande av 

sjukdomen. Redan från tidigt 1600-tal finns beskrivningar om beteendet självsvält (Ghaderi & 

Parling, 2007). Den engelske läkaren Richard Morton gjorde år 1694 en medicinsk 

beskrivning av sjukdomen som liknar anorexia nervosa. Senare under slutet av 1800-talet och 

början på 1900-talet kom det allt mer in rapporter och beskrivningar om sjukdomen (Norring 

& Clinton, 2009). På slutet av 1800-talet kom de första medicinska beskrivningarna av 

sjukdomen. Då det inte hittades några fysiska orsaker till sjukdomen bedömdes den vara 

psykisk (Ghaderi & Parling, 2007). På 1970-talet hävdade Bruch, en psykoanalytiker att 

anorektiska patienter speglar sin kamp för autonomi, kontroll, kompetens och självkontroll i 

självsvälten (Norring & Clinton, 2009). Idag anses sjukdomen utvecklas på grund av många 

samverkande faktorer, bland andra; lågt självförtroende, press från familjen, höga 

förväntningar på sig själv samt mobbning. Hårt idrottande där smalhet är en nödvändighet kan 

också vara en faktor till att anorexia uppstår (Glant, 2000). 
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2.1.3 Sjukdomsbild 

Anorexia är en ätstörning som ofta debuterar i tidig och sen pubertet, upp till 30 års ålder.  

Sjukdomen drabbar företrädesvis kvinnor i medel- eller övre medelklass. Förloppet varierar, 

det kan vara oupphörligt och på grund av svält leda till döden. Det kan även vara episodiskt 

återkommande eller endast en episod med full återhämtning (Eriksson & Carlsson, 2001). 

 

Anorexia innebär att patienten har ett ät- eller viktkontrollerande beteende som är så pass stört 

att det påverkar dennes fysiska och psykosociala hälsa avsevärt. Idag används främst det 

amerikanska systemet DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorers, för att 

fastställa diagnos av anorexia (Norring & Clinton, 2009). Kriterier för sjukdomen enligt 

DSM-IV är bland andra, vägran att upprätthålla en kroppsvikt som är normalt för ålder och 

längd, en intensiv rädsla för fetma och att gå upp i vikt trots undervikt, störd kroppsupplevelse 

och en självkänsla som är dominerad av kroppsvikt eller form samt gällande kvinnor utesluten 

menstruation i minst tre cykler (Eriksson & Carlsson, 2001). 

 

Personer med anorexia har ofta en brist på inre medvetenhet som kan ge upphov till en 

förvrängd kroppsuppfattning. Andra vanliga egenskaper är låg självkänsla och självbild. De 

känner misstro mot sig själva och andra vilket kan resultera i att de har svårt att dela med sig 

av personliga problem med andra. En del av de diagnostiska kriterierna för anorexia är 

förnekelse av allvaret i den nuvarande låga kroppsvikten, många gånger förnekar de även att 

de är sjuka. Individer med anorexia har ofta en genomgående känsla av bristande kontroll i 

deras liv. Genom att kontrollera sin kropp och matintag ger det dem en känsla av att 

upprätthålla kontroll (George, 1997).  

 

2.1.4 Omvårdnad 

Flera olika faktorer ligger till grund för sjukdomen, därför kan omvårdnaden behöva olika 

inriktningar. Normalisering, struktur och regelbundenhet är eftersträvansvärda åtgärder i hela 

individens tillvaro, inte minst i patientens mat- och motionsvanor. Denna omvårdnad kan ske i 

vårdkontexten; dagvård, dygnsvård, öppen- och slutenvård (Ghaderi & Parling, 2007).  

 

En viktig och stor del i omvårdnaden av patienter med anorexia är att möjliggöra för dem att 

ha ett normalt ätmönster för att kunna gå upp i vikt. Hinder för detta beskriver George (1997) 

är patientens fobi för viktökning, rädsla att förlora kontroll och dennes initiala förnekande av 
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sjukdomen vilket kan skapa motstånd till viktökningen. Detta kan ses som en motvilja att 

samarbeta men det kan även resultera i ett bedräglig beteende. Dessa beteenden kan 

exempelvis vara att gömma mat, dricka stora mängder vatten innan vägning och träna när de 

har sängvila (George, 1997).  

 

Anorexia är en svår sjukdom att behandla, framförallt då patientens tillstånd blir så allvarligt 

att det krävs sjukhusvård (Rushford, 2006). Ett hinder i omvårdnaden är patientens motvilja 

att återhämta sig, då han eller hon hellre väljer att leva med sina symtom som följer med 

anorexia, än viktökning och tillfriskning (Nordbø, Espeset, Gulliksen, Skårderud & Holte, 

2006; Rushford, 2006). Personer med anorexia har en behovslöshet som innebär att de vill 

vara ifred, får de inte vara det kan de bli utåtagerande (Eriksson & Carlsson, 2001). I Georges 

(1997) studie beskrivs det att patienters låga självkänsla kan göra att de gör motstånd till 

omvårdnad då de kan tro att de är ovärdig hjälp. Då kontrollen av kroppsvikten och ätandet är 

centralt för deras självkänsla och självständighet kan borttagning av kontrollen orsaka att 

självkänslan sjunker ytterligare (George, 1997). 

 

Tierney och Fox (2010) beskriver patienternas motvilja att bryta sin relation med sin inre röst, 

som kontrollerar deras beteenden och talar om för dem vad de kan göra och inte göra. Rösten 

tar över hela deras existens men ändå känner patienterna att ett liv utan den inre rösten skulle 

innebära en känsla av förlust (Tierney & Fox, 2010). 

 

I Georges (1997) studie beskrivs det att det är svårt att jobba med patienter med anorexia, 

personal behöver adekvat stöd för att klara av de ofta svåra beteenden de ställs inför och de 

känslor som kan uppkomma hos sjuksköterskorna. Om personalen inte får stöttning är det 

sannolikt att de blir utmattade och utbrända (George, 1997). 

 

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) stadgas i § 2 att målet för hälso- och sjukvården 

är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med 

respekt för alla människors lika värde för den enskilda människans värdighet. I § 2a stadgas 

det att hälso- och sjukvården skall bedrivas på att den uppfyller kraven på en god vård. Detta 

innebär att den skall särskilt bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 

främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. I § 2b stadgas att 

patienten ska ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd. 
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ICN:s etiska kod för sjuksköterskor belyser fyra grundläggande ansvarsområden 

sjuksköterskan har, dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa sjukdom samt att 

lindra lidande. Det beskrivs bland annat att sjuksköterskan ska ge god vård, ge patienten 

förutsättningar till att samtycka till vård och behandling och detta görs genom att ge patienten 

information. Sjuksköterskan ska själv ta ansvar för sitt sätt att utöva sin profession och 

utveckla den genom ett livslångt lärande (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2007). Enligt 

Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor skall 

sjuksköterskor utifrån en helhetssyn samt ett etiskt förhållningssätt bland annat utgå från en 

värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn. De ska visa omsorg om och respekt för 

patientens autonomi, integritet och värdighet, visa öppenhet och respekt för patientens olika 

värderingar (Socialstyrelsen, 2005). 

 

2.1.5 Vårdrelation 

Vårdrelationen, det vill säga relationen mellan patient och vårdare, är en förutsättning för att 

skapa en fungerande vårdprocess och är grunden i vårdandet och vårdprocessen (Eriksson, 

2004). Den vårdande relationen ger plats åt patientens uttryck av problem, begär och behov, 

genom detta främjas patientens växt och utveckling. Vårdrelationen kräver ömsesidighet från 

vårdare och patient, med utgångspunkt från patienten där sjuksköterskan möjliggör eller 

inväntar en kontakt (Wiklund, 2003). Sjuksköterskan bär ansvaret för att vårdrelationen ska 

utvecklas i positiv bemärkelse. Den professionella vårdrelationen utgörs av öppenhet och ett 

reflekterande förhållningssätt (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  

 

Förtroende är viktigt i relationen. Trovärdighet hos sjuksköterskor får inte bara patienter att 

utvecklas utan bidrar också till en allmän atmosfär av förtroende vilket är en förutsättning för 

att förtroendet i sig skall kunna utvecklas (Sellman, 2006). Antagandet att patienter borde 

känna tillit till sjuksköterskan för att de är legitimerade är inte en självklarhet. Vikten av 

relationer som bygger på förtroende verkar som en hörnsten i hälso- och sjukvården då den 

skyddar sårbarheten hos patienten (Sellman, 2007). 

 

Sjuksköterskan kan genom reflektion se att försummelser och brister i vårdrelationen orsakar 

vårdlidande. Ojämlikhet i vårdrelationen kan orsaka att patienten inte vågar synliggöra sina 

egna behov. Genom att vara lyhörd och reflekterande över risker för vårdlidande kan 
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sjuksköterskan medvetandegöra patientens behov (Kasén, Nordman, Lindholm & Eriksson, 

2008). 

 

I omvårdnaden av patienter med anorexia är det nödvändigt att skapa en bärande vårdrelation 

som kännetecknas av trygghet samt att lära känna patienten (Eriksson & Carlsson, 2001). Att 

som sjuksköterska ha en negativ attityd gentemot personer med anorexia och brist på 

förståelse för deras sjukdomsbild och beteenden kan försvåra relationsskapandet (George, 

1997). Patienter beskriver att stödjande relationer spelar en avgörande roll i 

tillfriskningsprocessen och tillför dem en drivkraft till återhämtning (Tozzi, Sullivan, Fear 

McKenzie & Bulik, 2003). En fungerande vårdrelation mellan patient och sjuksköterska är 

extra viktigt när det gäller anorexiapatienter, detta för att det är en speciell patientgrupp, då de 

har svårt att lita på andra personer och har svåra sjukdomsbeteenden vilket gör sjukdomen 

svårbehandlad (Fleming & Szmukler, 1992).  

 

På grund av patienternas misstro mot sig själva och andra kan de befara att sjuksköterskan 

kommer försöka styra och kontrollera dem snarare än att hjälpa dem. Detta kan resultera i 

uppkomst av envist motstånd vilket undangömmer känslorna av hjälplöshet inuti. Misstron 

kan också leda till att patienterna öppet avvisar behandlingen medan insidan egentligen har en 

stor önskan att vårdas (George, 1997).  

 

Ovanstående text tyder på att anorexia är en svår sjukdom att behandla då sjukdomen ofta 

medför för patienten en stark motvilja till att äta och gå upp i vikt som omvårdnaden till stor 

del består av. Här har sjuksköterskan en strikt övervakande funktion gällande patientens 

matvanor som resulterar i en ömsesidig maktkamp och misstro mellan sjuksköterska och 

patient. Vårdrelationen, som är en viktig del i patientens tillfrisknande, präglas av dessa 

behandlingsformer och patientens motsättning till denna där det blir svårt för sjuksköterskan 

att professionellt närma sig patienten.  

 

3 Problemformulering 

Relationsskapandet mellan patienter med anorexia och sjuksköterskor visar sig vara svårt då 

omvårdnaden tills stor del består av ett strikt övervakande av deras ät- och motionsmönster. 

Patienternas motstånd till detta skapar ett frustrerande maktspel som mynnar ut i en ömsesidig 



6 (33) 

 

 

misstro. Därför är det av stor vikt att öka kunskapen om patienters och sjuksköterskors 

upplevelser av vårdandet av anorexia.  

 

4 Syfte 

Att beskriva patienters och sjuksköterskors upplevelser av vårdrelationen i omvårdnaden av 

anorexia. 

 

5 Metod 

Studien är baserad på en litteraturstudie, som berör upplevelser av omvårdnaden av anorexia. 

Friberg (2006) beskriver att kvalitativa studiers mål är att utöka förståelsen av det studien 

handlar om. Den kvalitativa studien har genom sammanställning av ett flertal andra studiers 

resultat bildat ett större kunskapsvärde (Friberg, 2006). 

 

5.1 Informationssökning 

Författarna har sökt efter vetenskapliga artiklar i databasen CINAHL, Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature, eftersom omvårdnadsforskning, som är relevant för 

denna studie, finns där (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

För att få en översikt om vad det finns för material i det valda ämnet gjordes vad Friberg 

(2006) kallar en inledande litteratursökning. Innan den inledande litteratursökningsfasen hade 

författarna redan kunskap om att omvårdnaden av patienter med anorexia är svår. När 

sökningen av vetenskapliga artiklar påbörjades, genom att läsa abstrakt, formades en översikt 

över det valda intresseområdet som svarade upp till syftet.  

 

De sökorden som användes i den inledande fasen var, anorexia nervosa och relationship med 

begränsningen Peer-reviewed. Friberg (2006) beskriver att genom att avgränsa sökandet till 

Peer-reviewed söks artiklar enbart ur vetenskapliga tidsskrifter. Utav 176 träffar valdes två 

artiklar ut. Efter genomgång av artiklarna framkom idéer för nya sökord; anorexia nervosa, 

nursing, treatment, recovery, recovering, supportive och experiences. Ytterligare artiklar var 

av värde utifrån dessa sökningar, se sökmatris i bilaga 1. Efter varje sökning lästes samtliga 

titlar igenom för att sålla ut de som inte verkade beröra ämnet. Abstrakten lästes igenom på de 

kvarvarande artiklarna, och en ytterligare sållning gjordes. De återstående valda artiklarna 
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metod- och resultatgranskades för att skriva matriser som resulterade i en överblickande bild 

på artiklarnas hållbarhet för syftet. 

 

5.2 Urval 

Inklusionskriterier var kvinnliga patienter som någon gång under livet behandlats för 

diagnosen anorexia nervosa i sluten- eller öppenvård. Ämnet som valdes att studera 

förändrades inte märkvärt för att patienterna var i olika åldrar, därför gjordes ingen 

begränsning på ålder. De utvalda artiklarna är ur både ett patient- och sjusköterskeperspektiv. 

Därför valdes resultatet att utformas utifrån båda perspektiven. Författarna anser att genom att 

belysa vad patienten och sjusköterskan beskriver om omvårdnaden skapas en ökad förståelse 

som inte är riktat från ett håll. Med bara sjuksköterskans perspektiv anser författarna att 

patienten som faktiskt tar emot vården glöms bort.  Fem artiklar som kom att användas i 

resultatet är ur ett sjuksköterskeperspektiv medan fem av artiklarna är ur ett patientperspektiv. 

Artiklar som berör andra ätstörningar än anorexia nervosa har använts i resultatet, dock har 

det tydligt framkommit när det skrivits om anorexia. Inga geografiska begränsningar har 

gjorts. Exklusionskriterier var att andra artiklar på annat språk än på engelska valdes bort. 

 

5.3 Analys 

En manifest analys har gjorts i denna studie, vilket enligt Friberg (2006) innebär att analysen 

fokuserar på det uppenbara innehållet i texten, med andra ord beskrivs det som texten handlar 

om, det synliga. 

 

Under analysdelen av artiklarna följdes Fribergs (2006) innehållsanalys. Detta innebär att de 

10 utvalda artiklarna lästes ett flertal gånger för fördjupning i materialet, texten delades in i 

olika meningsbärande delar, delarnas innehåll identifierades och kategoriserades utifrån 

likheter och olikheter i artiklarna. Därefter namngavs kategorierna och grupperades i huvud- 

respektive underkategorier, som sedan kom att utgöra resultatets huvud- och underrubriker. 

Texten bearbetades till en helhet så att de fenomen som studerats kunde komma att beskrivas 

på ett nytt sätt. 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna har i denna studie eftersträvat att de vetenskapliga artiklar som använts ska vara 

etiskt granskade och att det ska finnas ett etiskt resonemang. Majoriteten av artiklar i denna 
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studie har granskats och godkänts av en etisk kommitté. Det innebär att samtliga informanter 

har fått god information om vad som ska studeras och har därefter gett sitt samtycke att delta. 

Forsberg och Wengström (2003) menar att författarna bör välja studier som fått tillstånd från 

en etisk kommitté eftersom det ökar studiens värde.   

 

Texten i denna studie är inte förvanskad. De vetenskapliga artiklarna har inte använts till 

studiens fördel. Forsberg och Wengström (2008) beskriver att etiska överväganden ska göras i 

samband med systematiska litteraturstudier för att avhålla sig ifrån fusk och ohederlighet. Det 

är av vikt att presentera resultat som både stöder och inte stöder hypotesen (Forsberg & 

Wengström, 2008). För att undvika feltolkningar av den engelska texten har svenskt-engelskt 

lexikon använts. 

 

7 Teoretisk referensram 

Studien har valts att anknytas med Joyce Travelbees omvårdnadsteori då den belyser den 

mellanmänskliga relationen, som är kärnan i denna studie, och för att teorin enligt författarna 

kan tillämpas i omvårdnaden av patienter med anorexia.  

 

Travelbee (1971) menar att det är en viktig uppgift i det professionella 

sjuksköterskeutövandet att etablera en mellanmänsklig relation. Det är enbart genom 

relationen som sjuksköterskan kan identifiera och medverka till att tillgodose patienternas 

omvårdnadsbehov. En egenskap av denna relation är att både sjuksköterskan och patienten 

uppfattar och relaterar till varandra som unika människor snarare än som ”sjuksköterska” till 

”patient”. Travelbee beskriver att relationen mellan sjuksköterska och patient är en 

generalisering och menar att det istället är en relation mellan två unika människor. Det är 

endast när varje individ i interaktionen uppfattar den andra som en människa som en relation 

är möjlig. En relation byggs successivt upp utefter att sjuksköterskan interagerar med sjuka 

personer och andra. Det innebär att sjuksköterskan är medveten om vad han eller hon gör, 

tänker, känner och upplever. Sjuksköterskan strukturerar interventioner med fullt medvetande, 

fullt utnyttjande av tillgänglig kunskap och förståelse. Genom att etablera en mellanmänsklig 

relation uppnås syftet med omvårdnaden, den utgör med andra ord ett medel för att uppnå ett 

mål.  
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Den mellanmänskliga relationen genomgår fyra övergående faser innan den kan uppnås, vilka 

är: det ursprungliga mötet, framväxande av identiteter, empati och sympati . Alla dessa faser 

kulminerar i rapport och utvecklandet av den mellanmänskliga relationen (Travelbee, 1971). 

Kirkevold (2000) nämner en femte fas som är ömsesidig förståelse och kontakt, vilket är 

detsamma som Travelbees beskrivning av rapport.  

 

Fas 1. Den första fasen innebär ett första möte mellan patient och sjuksköterska där de 

observerar, värderar och drar egna skutsatser om varandra. Sjuksköterskans uppgift är att se 

patienten som en människa, inte en patient (Travelbee, 1971).  

Fas 2. I den andra fasen etableras en ömsesidig kontakt. Uppfattningarna av att se varandra 

som sjuksköterska och patient börjar sakta försvinna och istället synliggörs deras unika 

identiteter. Sjuksköterskan börjar sätta sig in i patientens situation (Travelbee, 1971). 

Fas 3. I den tredje fasen bör sjuksköterskan ha ett empatiskt förhållningssätt gentemot 

patienten. Att ha förståelse för patientens beteenden, tankar och känslor är något som empati 

kännetecknas av (Travelbee, 1971).  

Fas 4. Den fjärde fasen kännetecknas av sympati där en person får en genuin oro för en annan 

persons lidande kombinerat med en önskan att vilja hjälpa. Sympati innebär att bistå och 

fördjupa sin relation med andra, det handlar också om att ha anlag och en attityd, ett sätt att 

tänka och känna, som förmedlas till den andra personen (Travelbee, 1971). 

Fas 5. I den femte fasen inträder det en förståelse för varandra. Innersta känslor och tankar 

delas. När upplevelsen blir ömsesidig blir den betydelsefull och skapar mening för de båda 

(Kirkevold, 2002).  

 

8 Resultat 

Efter genomgång av materialet framkom det att patienter och sjuksköterskor ofta upplever att 

omvårdnaden mestadels består av att få kontroll av de fysiska symtom som patienten lider av. 

Sjuksköterskans övervakande funktion och patienternas sjukdomsbild gör att det utvecklas 

spänningar mellan dem som försvårar utvecklandet av en fungerande vårdrelation. 

Sjuksköterskor och patienter upplever att den individualiserade vården åsidosätts på grund av 

de nödvändiga men strikt kontrollerande omvårdnadsprogrammen.   
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Efter analys av materialet framkom två huvudteman och åtta subteman angående upplevelser 

av omvårdnad och behandling av sjukdomen anorexia. De teman som framkom är både 

utifrån ett patient- och sjuksköterskeperspektiv.  

     Fråntagande av kontroll och ansvar 

 Upplevelser av behandling  

 Upplevelser av vårdrelationen 

 Upplevelser av kommunikationens betydelse 

 Upplevelser av tillgänglighetens betydelse 

 Upplevelser av individualiserad vård 

     Att återskapa kontroll och ansvar 

 Upplevelser av självbestämmandets betydelse 

 Upplevelser av kunskapens betydelse 

 Upplevelser av stödets betydelse 

 

8.1 Fråntagande av kontroll och ansvar 

8.1.1 Upplevelser av behandling 

Sjukdomen anorexia utgör en känsla av kontroll och makt, som en sköld att gömma sig 

bakom som patienterna beskriver skapar förtroende och säkerhet (Colton & Pistrang, 2004; 

Lamoureux & Bottorff, 2005). De har inte kontroll över andra faktorer i tillvaron. Att behöva 

ge upp sjukdomen är som att ge upp det enda patienterna har kontroll över i sitt liv, och en 

känsla av att förlora identiteten.  "The control of abstaining from food and the high I got off 

that gave me a … huge sense of power." (Lamoureux & Bottorff, 2005, s.175) Anorexia kan 

fungera som identitet för vissa som kanske annars känner sig obefintliga utan ätstörningen. 

Personal som ”attempt to take away their identity” möts ofta med mycket motstånd (Muscari, 

1988).  

 

I början av behandlingen betonar sjuksköterskor vikten av att frånta patienternas kontroll över 

deras mat- och motionsvanor och ta över ansvaret över deras liv. Detta är avgörande för att 

bryta patienternas anorektiska matvanor (Bakker, van Meijer, Beukers, Ommen, Meerwiijk & 

van Elburg, 2011). I Colton och Pistrangs (2004) studie upplever patienter att avdelningens 

huvudsyfte är att ”fatten them up” för att återställa deras vikt med lite hänsyn till deras 

psykiska välmående. Detta är ineffektivt och har ingen effekt på lång sikt, menar patienterna 

(Colton & Pistrang, 2004). Patienterna gör oftast motstånd till att äta då de är livrädda att gå 
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upp i vikt, men i efterhand kan de erkänna att de direkta handlingarna och strukturbaserade 

interventionerna är till hjälp då de tappat all känsla för vad som är ett normalt ätbeteende. De 

känner dock stor förbryllelse över att behöva delta i måltider direkt, i början av behandlingen. 

Sjuksköterskorna upplevs som väldigt envisa och tvingar dem till att följa deras direktiv (van 

Ommen, Meerwijk, Kars, van Elburg & van Meijel, 2009).  I behandlingens initiala fas 

beskriver patienter att de fråntas all kontroll även gällande annat som inte handlar om mat och 

känner en maktlöshet och otillräcklighet och får dem att känna sig som dåliga människor som 

inte är av värde och förtjänar att bli straffade (Offord et al., 2006).  

 

Colton och Pistrang (2004) skriver om patienters upplevelser av att behandlingens 

restriktioner hjälper då den ger dem struktur, stabilitet och håller patienten medveten om 

behandlingens mål och distraherar dem från upptagenheten av mat. En del patienter känner 

däremot att strukturen och restriktionerna är som en bestraffning, vilket kan bidra till att de 

gör uppror och rebellerar mot den (Colton & Pistrang, 2004). Även i Ramjans (2004) studie 

beskriver sjuksköterskor att patienterna gör uppror på grund av de extremt kontrollerande 

behandlingsprogrammen. Även om sjuksköterskorna kan känna motvilja till behandlingen, 

eftersom det resulterar i ett maktspel mellan dem och patienterna, följer de behandlingen strikt 

eftersom patienterna är i ett extremt kritiskt hälsotillstånd som kräver att de går upp i vikt 

(Ramjan, 2004).   

 

Patienter som återinsjuknat efter behandling upplever att den är för inriktad på de fysiska 

symtomen mer än de psykiska och emotionella problem som sjukdomen medför. Däremot de 

som tillfrisknat känner att de interventioner behandlingen består av är viktiga i deras 

tillfrisknade och menar att de då får emotionellt stöd (Federici & Kaplan, 2007).  

 

8.1.2 Upplevelser av vårdrelationen 

I Micevski och McCanns (2005) studie beskriver sjuksköterskorna att 

behandlingsprogrammen för patienterna ofta inte är förklarad för dem i detalj. Programmen är 

individuellt planerade för fysisk omvårdnad, främst utformade av läkare och dietister, utan en 

förklaring för sjuksköterskorna hur den ska implementeras. Detta anser sjuksköterskorna 

bidrar till en känsla av en inadekvat vård av patienterna. Utvecklingen av vårdrelationen 

påverkas negativt både på grund av detta samt av sjuksköterskornas frustration som 

behandlingsprogrammen medför (Micevski och McCanns, 2005). 
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Patienterna gör allt för att undgå en kaloriökning och bekämpar sjuksköterskorna med alla 

medel för att undvika den känsla av bristande kontroll som behandlingen ger dem. 

Sjuksköterskor beskriver den spänning som uppstår mellan dem och patienterna då det inte 

finns en följsamhet i omvårdnaden och hur en ömsesidig misstro skapas. Patienterna ser dem 

som inkräktare av deras privatliv samt att de bestraffar dem när sjuksköterskorna fullföljer 

behandlingsprogrammen (Ramjan, 2004). Många patienter med anorexia har bristande tillit 

till sig själva och andra, därför kan de uppleva en rädsla för att sjukvårdspersonal kommer 

försöka kontrollera dem istället för att avlasta deras lidande (Muscari, 1988). 

 

I Offord, Turner och Coopers (2006) studie menar patienter att de i slutenvården får en känsla 

av att helt tas bort från omvärlden. Den övervakande omvårdnaden förstår de är viktig men de 

efterlyser en mer avslappnad attityd hos sjuksköterskorna. Det extrema fokuserandet på att 

alltid äta upp allt som serveras känns som en ”onormal atmosfär” och patienterna upplever att 

sjuksköterskorna bara prioriterar den fysiska återhämtningen och inte den psykiska (Offord et 

al., 2006). 

 

En av de svåraste problem en sjuksköterska kan ställas inför är en patient som inte vill ha 

hjälp. Många patienter är ickeföljsamma genom att antingen vägra eller försöka sabotera 

behandlingen. Förnekelse av sjukdomen kan vara en anledning till detta beteende (Muscari, 

1988).  

 

Patienter tenderar att antingen dyrka eller frukta sjuksköterskor, vilket beror på att de ofta ser 

i svart eller vitt som ofta projiceras på personal. Sjuksköterskan måste vara medveten om 

detta och inte låta sig involveras i det, då det kan orsaka förödelse bland vårdpersonal samt 

hindra behandling (Muscari, 1988).  

 

Sjuksköterskorna i Ramjans (2004) studie betonar hur svårt det är att tillmötesgå patienterna 

när omvårdnaden består av auktoritet, disciplin och övervakning. Detta får dem att omedvetet 

agera som ”fångvakter” (Ramjan, 2004). Personalen förväntas ta kontroll över patienter som 

har misslyckats visa personlig kontroll. Om relationen går in i en maktkamp mellan patient 

och sjuksköterska är detta negativt för båda parter och det kommer förhindra att något 

framsteg uppstår. Sjusköterskan måste vara försiktig och inte bli överkontrollerande och 

bestraffande mot patienten. På samma gång måste sjusköterskan stå fast vid och tillämpa 
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begränsningar när det behövs. Ett överdrivet gränssättande kan leda till att patienten börjar 

manipulera personalen för att undvika gränssättningarna vilket leder till ett 

behandlingsmisslyckande (Muscari, 1988).  

 

8.1.3 Upplevelser av kommunikationens betydelse 

Interaktionen har betydelse i skapandet av en god vårdrelation. God kommunikation med ett 

stödjande, mottagligt och uppmärksammande förhållningssätt där fokus ligger på att lära 

känna människan, belyser sjuksköterskor, är en förutsättning för skapandet av tillit. Genom att 

utveckla en förståelse för patienterna och genom att vara lyhörda kan sjuksköterskorna bli 

guidade av patienterna att initiera en god vårdrelation, men även ge omvårdnad som speglar 

patientens behov. Genom kommunikation, tydlighet och att vara konsekvent menar 

sjuksköterskorna är ett sätt att säkerställa ärlighet. När sjuksköterskorna är ärliga kan patienter 

vara medvetna om vad de kan förvänta sig i deras behandling och omvårdnad. Ärlighet från 

både patienter och sjuksköterskor uppfattas vara en viktig faktor till att skapa en relation 

(Micevski & McCann, 2005). Genom kommunikation kan negativa känslor identifieras och 

bearbetas, detta menar patienter bidrar till ökad kontroll av sina känslor och därmed en ökad 

självkänsla (Offord et al., 2006). Öppenhet i kommunikationen om patientens rädsla och inre 

hinder beskriver sjuksköterskor gör sjukdomen mindre hemlighetsfull och bidrar till positiv 

förändring i behandlingen (Bakker et al., 2011). 

 

Sjuksköterskorna beskriver att det är viktigt att lyssna på patienternas berättelser för att få en 

större förståelse för patienternas farhågor och synpunkter gällande behandling, detta upplevs 

främja vårdrelationen (Micevski & McCann, 2005).  

 

Konfrontationer upplevs vara oundvikligt då många patienter beter sig på sätt som är skadligt. 

Det är viktigt att konfrontera dessa beteenden på ett ickedömande sätt i perioder när 

patienterna inte är följsamma i behandlingsprogrammen, när de gömmer mat och tränar 

överdrivet. Det är viktigt att sjuksköterskan sätter tydliga gränser i behandlingen, och inte 

låter sig skrämmas av patientens ilska och motsättningar. Sjuksköterskan bör istället lyssna 

och visa empati för patientens frustration (Muscari, 1988). 

 

En sjuksköterska kommenterar om kommunikationens betydelse: 
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 ”Being very clear … and communicating well … is important when developing 

relationships. It is difficult to develop relationships if [you are] … [not] clear … as … it 

is … confusing for patients … and they lose trust.” (Micevski & McCann, 2005, s.109) 

 

8.1.4 Upplevelser av tillgänglighetens betydelse 

Att som sjuksköterska vilja vara tillgänglig för att lyssna, menar patienter är nödvändigt för 

att skapa förtroende. I behandlingen upplever en del patienter ignorans och försummelse om 

de inte är tillräckligt sjuka, fokus blir på de patienter som uppenbart mår sämre (Colton & 

Pistrang, 2004). Sjuksköterskornas känslomässiga tillgänglighet är särskilt viktig för 

patienterna, de efterfrågar om sjuksköterskorna har tid för dem när de har det svårt. Attityder 

som delaktighet, tillförlitlighet, tillgänglighet, tydlighet och envishet hos sjuksköterskan visar 

sig vara bidragande för att främja normalisering av mat- och träningsmönster för patienten. 

När patienter upplever sig ambivalenta i behandlingen anser de att de är i stort behov av 

sjuksköterskornas stöd i form av kontinuitet och struktur. De beskriver att i första perioden 

efter inskrivning är en sjuksköterska konstant närvarande, de menar att detta är avgörande för 

att kunna återgå till ett normalt beteendemönster eftersom det är omöjligt att exempelvis 

motionera överdrivet (van Ommen et al., 2009). 

 

Att ta sig tid till utvecklandet av en relation beskriver sjuksköterskor vara av stor vikt. Tiden 

kan medföra att både patienten och sjuksköterskan blir mer komfortabla med varandra och 

relationen kan mer sannolikt bli förtroendefull och meningsfull. Samtidigt kan sjuksköterskan 

troligen erhålla en djupare förståelse av patienten och patienten kan lättare bli en aktiv partner 

i relationen. Patienten öppnar sig och avslöjar sina känslor lättare om sjuksköterskan tar sig 

tid för patienten (Micevski & McCann, 2005). 

 

8.1.5 Upplevelser av individualiserad vård 

Att bli sedd som en unik individ med skiljda och unika behov är positiva erfarenheter för 

patienter med anorexia. Erfarenheten av att individualiteten inte blir uppmärksammad upplevs 

negativt för deras tillfrisknande (Colton & Pistrang, 2004).  

 

Sjuksköterskor beskriver i en studie av King och Turner (2000) hur deras värden av vad 

omvårdnad består av utmanas då de med tiden upplever att patienterna är lögnaktiga och 

opålitliga gällande överenskommelser i behandlingen. Den misstro och misstänksamhet som 
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deras omvårdnad präglas av gör att sjuksköterskorna ser alla patienter som likadana och det är 

svårt att vara ickedömande. Värden som lika vård, jämlikhet, tillit och ickedömande utmanas 

och upplevs som svårt att leva upp till, detta får dem att känna att de inte är sanna mot sig 

själva och skapar ett känslomässigt kaos för dem. I och med deras oförmåga att vårda och 

skapa en förtroendefull relation med patienterna får dem att känna sig misslyckade och 

otillräckliga. Känslor som ”vi mot dem” väcks och driver sjuksköterskorna till att bli allt mer 

avstängda och de distanserar sig gentemot patienterna (King & Turner, 2000).  

 

Offord et al. (2006) belyser patientens önskan att bli behandlad som en unik person istället för 

en anorektiker. De beskriver att de standardiserade behandlingsprogrammen inte är flexibla 

och bidrar till att inte tillåta individuella skillnader. Detta leder till en känsla av att bli negativt 

behandlad för beteenden åsamkad av andra patienter i gruppen. Det som framkommer vara 

väsentligt med behandlingen är när patienterna blir sedda som unika individer i nöd. Detta 

görs bäst genom att se ätstörningen som ett symtom, att ha en helhetssyn, det vill säga inte 

bara se till vikt, form och ätande utan även se till större frågor såsom självkänsla och 

depressivt tänkande (Offord et al., 2006). Patienter upplever att en god vårdare ser personen 

bakom sjukdomen och som en individ som kämpar mot anorexia (Colton & Pistrang, 2004). 

Den huvudsakliga metoden för att utveckla en relation anser sjuksköterskorna är att se 

personen bakom sjukdomen och försöka upptäcka individualiteten. För att se personen som 

unik ska sjuksköterskan vara intresserad av att hjälpa patienten, vara uppmärksam och 

mottaglig (Micevski & McCann, 2005).  

 

Med en attityd av empati och förståelse kan sjuksköterskan i den tidiga fasen av behandlingen 

övertyga patienten att det är en kamp mot sjukdomen och inte mot dem som personer (Bakker 

et al., 2011). Patienter har olika och unika behov i tillfriskningsprocessen. Patienter som 

återinsjuknat efter behandlingen menar att de inte känner sig redo för livet efter behandlingen. 

Uppföljande behandling är för inflexibel och beteendeinriktad. Det läggs för lite 

uppmärksamhet till problem rörande relationer, nuvarande stressfaktorer och negativa känslor. 

Som ett resultat av att inte möta patientens behov uppger många att de därför avbryter 

behandlingen (Federici & Kaplan, 2007).  
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En sjuksköterska beskriver hennes tillvägagångssätt för att få ett bredare perspektiv: 

“In general conversation I try and find something … that they have an interest in and … 

develop that further … [So I have] some sort of an angle to … find out … what [is] going 

on … in their minds and thoughts … [to get a] bigger picture of what [is] happening.” 

(Micevski & McCann, 2005, s.106) 

 

En patient beskriver sin känsla av att inte bli sedd:  

”they were like „right, you‟ve all got an eating disorder, so we‟re gonna think you‟re the 

same person‟ so they kind of treated us all the same.”(Offord et al., 2006, s.381) 

 

8.2 Att återskapa kontroll och ansvar 

8.2.1 Upplevelser av självbestämmandets betydelse 

Patienter och sjuksköterskor upplever att sjuksköterskan bör möjliggöra för patienten att ta 

kontroll över vissa områden i omvårdnaden, då viss kroppsvikt är erhållen. Exempelvis 

genom att successivt erbjuda patienter olika valmöjligheter (Bakker et al., 2011; Micevski & 

McCann, 2005; van Ommen et al., 2009; Offord et al., 2006). I patientens valfrihet är 

sjuksköterskans roll att övervaka om patienten gör rätt val och diskuterar öppet angående 

valen för att avslöja stela resonemang, som i så fall kan leda till att sjuksköterskan återtar fullt 

ansvar (Bakker et al., 2011). När patienter får samverka i beslut gällande deras vård, beskriver 

de att en känsla av delaktighet och mening uppnås (Offord et al., 2006). 

 

Patienter i Colton och Pistrangs (2004) studie upplever att behandlingen strävar efter 

samarbete medan andra menar att de har en känsla av att bara bli behandlade utan egen 

medverkan och där ingen valmöjlighet finns för dem. I Micevski och McCanns (2005) studie 

beskriver sjuksköterskorna vikten av att låta patienterna få kontroll över det som är möjligt i 

deras vård och behandling vilket hjälper till att främja patientens självständighet. De menar att 

patientens valmöjlighet främjar vårdrelationen (Micevski & McCann, 2005). 

 

8.2.2 Upplevelser av kunskapens betydelse 

Genom att sjuksköterskan använder sin kunskap och informerar om sjukdom och behandling 

kan det hjälpa patienterna att få tillbaka kontroll. Detta kan medföra att patienterna blir bättre 

förberedda, mindre ångestfyllda och mer benägna att ta ansvar i deras behandling (Micevski 

& McCann, 2005). Patienter med anorexia inger ofta ett kunnigt och moget beteende, dock 
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har de sällan en saklig förståelse för deras sjukdom. Det är viktigt för dem att ha förståelse för 

sjukdomen med dess yttringar och komplikationer. Att låta patienten delta i utvecklandet av 

en plan kommer öka följsamheten liksom öka självkänslan och ge viss kontroll över 

sjukdomen (Muscari, 1988). 

 

Patienter beskriver i Federici och Kaplans (2007) studie att deras förväntningar av 

behandlingen upplevs olika. De som tillfrisknat tycker att behandlingen stämmer överens med 

deras förväntningar av den, medan de som återinsjuknat efter behandling upplever den som 

betydligt annorlunda från deras initiala förväntningar (Federici & Kaplan, 2007). I Ramjans 

(2004) studie beskriver sjuksköterskor hur viktigt det är med kunskap och utbildning kring 

sjukdomen anorexia för att förstå patienternas beteende. Kunskapsbrist leder till 

stigmatisering och de tror att patienterna själva orsakar sitt tillstånd och inte sällan tycker 

sjuksköterskorna att patienterna därmed får bli friska på egen hand. Att inte förstå sig på 

patienternas beteende orsakar också att sjuksköterskorna tvivlar på sig själva i sin roll som 

sjuksköterska. Frustration skapas av att de lägger ner mycket tid på att försöka förstå 

sjukdomen och ger upphov till inre stress. Sjuksköterskorna menar att deras negativa attityder 

förändras i samband med större förståelse för patienterna (Ramjan, 2004). Van Ommen et al. 

(2008) beskriver patienternas behov av att sjuksköterskan ger kontinuerlig information om 

sjukdomen och dess negativa konsekvenser nu och i framtiden då patienter har en tendens att 

bara se de positiva effekterna med att vara smal.  

 

Patienter upplever ofta ambivalens i behandlingen, de känner en stark vilja att bli friska men 

samtidigt en stark ångest över att göra det som krävs för att bli frisk, det vill säga att äta mat 

och gå upp i vikt. Ett sätt att minska ångesten upplever de är att få djupgående information av 

sjuksköterskorna om ätstörningen och därmed få ökad motivation till att vilja bli frisk (van 

Ommen et al., 2009). Den bästa metoden för tillfriskning, belyser patienter, är att prata med 

personer som förstår sig på sjukdomen (Lamoureux & Bottorff, 2005). De indikerar ett behov 

av erfarna professionella som känner igen och kan förklara beteenden som är symtomatiska av 

sin sjukdom (Colton & Pistrang, 2004). Patienter uttrycker att de ofta känner förvirring om 

deras sjukdom anorexia och kämpar med att försöka förstå känslan av att samtidigt som 

sjukdomen är en vän och en sköld att gömma sig bakom, så är den en fiende som är krävande 

och skrämmande (Colton & Pistrang, 2004).  
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I en studie av King och Turner (2000) beskriver sjuksköterskor att förståelsen av 

problematiken i patienternas negativa självbild ökar förståelsen för människan som helhet. 

Attityden förändras då gentemot patienterna och ger sjuksköterskorna ett bättre perspektiv på 

omvårdnad (King & Turner, 2000). Sjuksköterskor anser att de lär sig av sina tidigare 

erfarenheter i behandling av patienter, vilket de senare använder sig av i sitt sätt att utveckla 

framtida relationer (Micevski & McCann, 2005). 

 

8.2.3 Upplevelser av stödets betydelse 

Att kunna förändras och blicka framåt möjliggörs då patienterna får emotionell trygghet 

genom att få ovillkorligt och orubbligt stöd från personer i omgivningen. Detta leder till att 

patienterna börjar lita på människor, vilket patienter anser vara kärnan i början av 

tillfriskningsprocessen. Dessa personer kan hjälpa dem att utveckla ett mod att långsamt 

släppa taget om sjukdomen (Lamoureux & Bottorff, 2005). Genom känslan av att bli förstådd, 

tagen på allvar och accepterad av människor i dennes liv menar patienter att deras inre 

motivation till tillfriskning stöds (Federici & Kaplan, 2008). Ett empatiskt stöd anser patienter 

är nödvändigt från sjuksköterskan då det krävs påtryckningar i att ändra beteenden som kan 

vara ansträngande för patienten (van Ommen et al., 2009).  

 

Sjuksköterskor beskriver att behandla, stödja och värdesätta patienten som en unik person är 

en viktig del för att sjuksköterskan ska få en aktiv roll till att bidra till tillfriskningen. Genom 

inspiration, uppmuntran till tillfriskning har sjuksköterskan en stödjande roll som också är 

viktig för utvecklandet av vårdrelationen (Micevski & McCann, 2005). Patienter anser att 

sjuksköterskor som ger omvårdnad med ett mer avslappnat förhållningssätt och ger ett 

professionellt stöd är de mest hjälpsamma vårdarna (Offord et al., 2006). 

 

Patienter som tillfrisknat och gått upp i vikt anser att viktiga komponenter av behandlingen är 

att de känner sig trygga, får stöd och blir bekräftade av både personal och andra patienter 

(Federici & Kaplan, 2008). Vid slutskedet av behandlingen har patienterna fortfarande lång 

väg kvar till att överkomma rädslan för att äta. De känner även att den återfallsförebyggande 

fasen av behandlingen där de får uppföljande vård och fortsatt stöd är underlättande för 

övergången från intensiv vård och är en avgörande faktor till att upprätthålla förändring 

(Federici & Kaplan, 2008; Offord, et al., 2006; van Ommen et al., 2009). Den kontrollerande 

omvårdnaden i slutenvården ger patienterna en känsla av trygghet vilket gör det svårt att 
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hantera återupptagandet av eget ansvar vid utskrivning (Offord et al., 2006). I van Ommens et 

al. (2009) studie beskriver patienter hur de innan utskrivning får mer ansvar i deras vård men 

upplever att det är viktigt med fortsatt stöd då det är en balansgång i att kunna ta ansvar själv 

eller att falla tillbaka till ätstörningsbeteendet (van Ommen et al., 2006). Patienter anser att det 

är viktigt att nivån på stödet återspeglar den enskildes skede på återhämtning (Offord et al., 

2006). Många patienter har svårt att acceptera hjälp från andra vilket de anser är samma sak 

som att visa att de är svaga och har misslyckats. Patienter uttrycker att en stor del i vägen till 

tillfriskning är att släppa in andra människor istället för att utesluta dem, fråga om hjälp och 

utveckla tillit till andra (Federici & Kaplan, 2008). Patienter menar att för att de ska 

återupptäcka och återuppta vilka de är, är de tvungna att se sig själva med värde. Processen 

börjar med att andra ser värden i patienten, till att patienten börjar se värde i sig själv för att 

slutligen acceptera sig själv som denne är. När andra värderar patienten genom komplimanger 

och uppmärksamhet kan patienten förhöja sitt självförtroende (Lamoureux & Bottorff, 2005). 

 

Patienter upplever att de stöds av att sjuksköterskorna har en attityd av respekt och jämlikhet. 

De betonar vikten i att känna sig betrodda av sjuksköterskorna vilket ökar deras potential och 

självkänsla (van Ommen et al., 2009).  

 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Den litteraturbaserade modellen som valdes till denna studie var en litteraturstudie med 

fördelar att den passar bra i kvalitativa studier och den sökte svar på syfte och frågeställning. 

De vetenskapliga artiklar som används i resultatet valdes ut med anledning av att de 

besvarade syftet. De granskade artiklarna speglar starkt de fenomen som eftersöktes, både 

patienternas och sjuksköterskornas perspektiv på upplevelser av vårdrelationen och 

omvårdnaden. Författarna valde att ha med 10 artiklar i resultatet, de artiklar som används 

anser författarna har utgjort tillräcklig information, därför söktes inte fler artiklar. Majoriteten 

av de utvalda artiklarna är från 2000-talet för att författarna vill spegla hur det ser ut idag. 

Dock är den äldsta artikeln från år 1988, den har inkluderats i studien då författarna anser att 

den är av relevans även idag och den svarar på studiens syfte. Förutom den artikeln valdes 

äldre artiklar tidigare än 2000-talet bort eftersom forskning i området kan tänkas ha kommit 

en bit på vägen sedan dess. Eftersom inga geografiska begränsningar utfördes i samband med 

sökning och val av artiklar, är artiklarna från olika länder och världsdelar. Detta för att i 
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svensk vård har vi sannolikt både patienter och sjuksköterskor från andra länder. 

Konsekvenserna av detta var att oavsett från vilket land artiklarna kommer från så belyste de 

liknande innehåll gällande omvårdnaden och vårdrelationen. Under innehållsanalysen, när 

författarna kommit fram till viktigt innehåll, var det svårt att kategorisera in huvud- och 

subteman på grund av att många fenomen var beroende av varandra.   

 

Författarna valde att tillämpa Joyce Travelbees omvårdnadsteori i studien för att hon lägger 

stor vikt på den mellanmänskliga relationen, som är kärnan i denna studie. Genom teorin vill 

författarna styrka hur viktigt det är att se patienten med anorexia som en unik individ. 

Förslagsvis tycker författarna att det vore lämpligt att tillämpa en omvårdnadsteori i en 

vårdkontext. I vårdandet av patienter med anorexia anser författarna att Travelbees teori 

skulle kunna vara till hjälp för sjuksköterskor och patienter till att bidra till en gemensam 

strävan att uppnå en fungerande vårdrelation som möjliggör tillfriskning. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att beskriva upplevelser av vårdrelationen och omvårdnaden av 

anorexia. Resultatet beskriver upplevelser av hur viktigt men svårt det är att närma sig dessa 

patienter, dels på grund av behandlingsprogrammens kontrollerande över patienternas fysiska 

vikt, och patienternas ovilja att följa behandlingen. Patienter upplever dock den 

kontrollerande och övervakande omvårdnaden olika. De flesta patienter verkar tycka att den 

är nödvändig för att bryta deras störda ätbeteende men upplever att det finns en psykisk ohälsa 

hos dem som inte bejakats och att de inte blir sedda som människor med egna känslor utan 

som anorektiker. 

 

I resultatet framkommer det att patienter och sjuksköterskor upplever att det inte tas hänsyn 

till individualitet i omvårdnaden av patienter med anorexia. På grund av patienternas kritiska 

fysiska tillstånd är omvårdnaden formad till att vara övervakande och disciplinerad för att få 

patienterna att gå upp i vikt. Det ses som svårt och problematiskt av sjuksköterskorna då det 

är lätt att bli alltför strikt och omedvetet börjar agera som ”fångvakter” (Ryan, Malson, 

Clarke, Anderson & Kohn, 2006). Patienternas fysiska tillstånd är ofta så allvarligt vid 

intagning att det är en fråga om liv och död, i början av patienternas sjukhusvistelse fokuseras 

det på de fysiska symtomen av sjukdomen, bland annat att få dem att gå upp i vikt (Halse, 

Boughtwood, Clarke, Honey, Kohn & Madden, 2005). Därför kan författarna förstå att man 
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som sjuksköterska och människa vill få kontroll över att dessa patienter går upp i vikt. Denna 

behandling anses av författarna är nödvändig.  

 

Det tyder på att det finns spänningar mellan sjuksköterska och patient, det finns anledning att 

anta att detta gör att vårdrelationen mellan dem blir väldigt speciell mot hur den borde vara. 

Sjuksköterskor upplever att det är svårt att skapa en relation med patienterna som tar hänsyn 

till deras person då det till stor del fokuseras på att få upp dem i vikt. När det hela tiden finns 

en spänning på grund av misstro och en oenighet i vad som är det rätta mellan två personer 

måste det enligt författarna vara fruktansvärt mentalt påfrestande för bägge parter. Att som 

sjuksköterska bli ständigt motarbetad och bedömd som någon som inte vill en väl och 

samtidigt förstå och känna ödmjukhet för den personen kan inte vara en lätt uppgift. 

Sjuksköterskor är också människor bakom sin profession med känslor. 

 

Travelbees omvårdnadsteori beskriver att det är lika väsentligt och nödvändigt att lära känna 

patienten som att ge fysisk omvårdnad, vilket görs genom interaktion och kommunikation 

(Travelbee, 1971). Författarna tolkar detta att det inte går att utesluta det ena från det andra 

för att uppnå målet till en fungerande vårdrelation och att tillfriskna. Trots detta visar det sig 

inte vara lätt att ta hänsyn till i vårdandet av personer med anorexia, och resultatet visar att 

detta upplevs av både patienter och sjuksköterskor. Det som visar sig vara intressant är att 

trots motgångar kan patienter och sjuksköterskor uppleva en tillfredställande vård om det 

finns kunskap om sjukdomen. Författarna ställer sig frågande till hur vi som sjuksköterskor 

ska kunna bemöta och hjälpa dessa patienter ute på allmänna avdelningar, exempelvis 

somatiska avdelningar, där kunskapen kanske inte finns i samma utsträckning, utan att kränka 

patientens integritet. Omvårdnadens dilemma är att den utan tvekan väcker starka känslor hos 

sjuksköterskorna som blir så svåra att hantera att de till och med tvivlar på sig själva som 

profession. För att undvika stigmatisering anser författarna att det är av stor vikt att 

handledning och stödjande reflektion finns till hands för sjuksköterskorna.  

 

Vårdrelationen tror författarna kan komma att ha en avgörande betydelse för att undvika 

integritetskränkning av patienten, med förutsättning att sjuksköterskan är förstående i sitt 

förhållningssätt och samarbetar med patienten. Enligt Tranöy (1993) är fråntagandet av en 

människas självbestämmande att kränka personens integritet. En människas integritet har med 

dennes mänskliga värdighet att göra, därför är en integritetskränkning ett viktigt etiskt 
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begrepp. Integritetskränkande avser det som är förödmjukande och nedvärderande och kan 

resultera i ett hot för personen själv och dennes värdighet (Tranöy, 1993). Likväl som att 

sjuksköterskorna kränker patienterna med ett nedvärderande eller förödmjukande bemötande, 

vilket kan leda till att patienternas upplevelse av självet och integriteten hotas, kan det antas 

att patienterna kränker sig själva och deras mänskliga värdighet. Detta genom att inte ha 

respekt för sig själv som människa, utan på ett negativt sätt straffar sig själv och kroppen 

genom att svälta sig. Därför är det viktigt att kartlägga och identifiera patientens behov och 

varför patienten kommit till det stadiet denne är i. Detta är något som Travelbee enligt 

Kirkevold (2000) tar upp i sin omvårdnadsteori, där omvårdnadens övergripande mål är att 

hjälpa den sjuke att bemästra och hantera sjukom och lidande. Det är inom den 

mellanmänskliga relationen som sjuksköterskan kan identifiera och medverka till att 

tillgodose patienternas omvårdnadsbehov, sjuksköterskan ska inte enbart förstå det språk 

patienten talar utan även innebörden av vad de säger (Kirkevold, 2000). Detta anser 

författarna är väldigt viktigt i relationen till patienter med anorexia, då de ofta inte inser att de 

är sjuka. 

 

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) § 2a stadgas att vården skall särskilt bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet. Tännsjö (2008) menar att skälet till 

sjukvårdens respekt för patientens autonomi ska hållas för att det har bra konsekvenser då 

människor känner trygghet och förtroende i förhållandet till sjukvården med vetskapen om att 

ens egen vilja kan komma till sin rätt (Tännsjö, 2008). Däremot om patienten är i en kritisk 

nivå av anorexia får denne en kognitiv förvrängning vilket innebär en minskad kapacitet att 

uttrycka sammanhängande åsikter som krävs för att kunna föra välgrundande bedömningar 

(Halse et al., 2005). Dock finns tillstånd som ibland kräver att patienter bör behandlas mot sin 

vilja, när de inte är kapabla till att bedöma sitt vårdbehov, vilket också kan verka som en 

förtroendefull åtgärd (Tännsjö, 2008). Resultatet visar också att patienterna i efterhand 

upplever att det var nödvändigt att frånta deras självbestämmande då det räddade deras liv. 

 

Genom att ha fokuserat mer på de fysiska symtomen än vårdrelationen anser författarna inte 

patienten som färdigbehandlad vid utskrivning, vilket kan resultera i återfall av sjukdomen. 

Smalheten är det yttre och en bidragande orsak till det som pågår mentalt, vårdarna ser ofta 

bara smalheten, vilket också är det lättaste att behandla. Det mentala är värst och det är där 

problemet grundar sig i, beskriver en patient med anorexia (Button & Warren, 2001). Det är 



23 (33) 

 

 

för mycket fokus på att gå upp i vikt och vårdare förväntar sig att den mentala biten ordnar sig 

med tiden, vilket det enligt en patient inte gör (Tierney, 2008). Återfall anses av patienter bero 

på vårdarnas fokus på den fysiska hälsan och brist på förändring i deras tankebeteende 

(Tierney, 2008). Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden innefattar bland andra att 

återställa och förebygga sjukdom (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2007). Genom 

vårdrelationen hjälper sjuksköterskan patienten att bearbeta sina mentala problem, vilket 

författarna vill betona hjälper patienten i sitt fortsatta liv att hålla sig frisk. Detta menar 

författarna är bidragande till att förebygga sjukdom. Om det bara läggs fokus på att återställa 

sjukdom som för stunden ger resultat, kan det i ett senare skede också krävas extra resurser, 

vilket leder till en ökad kostnadsfråga för sjukvården. Travelbee (1971) menar att sjukdom 

och skada utgör ett hot mot patientens upplevelse av självet. Sjuksköterskan kan inte utan att 

tala med patienten veta eller förstå hur denne uppfattar sin sjukdom eller tillskriver sitt 

tillstånd. Därför är det av vikt att sjuksköterskan tar reda på patientens upplevelse av 

sjukdomen istället för att lägga fokus på sin egen eller annan personals objektiva bedömning 

(Travelbee, 1971).  

 

I Hälso- och sjukvårdlagen (SFS, 1982:763) stadgas att vården ska ges med respekt för den 

enskilda människans värdighet. Som studien visar upplever patienterna med anorexia ofta att 

de ses som en patient i mängden. Författarna anser att denna generaliserande människosyn är 

en förförståelse för patienterna avseende deras beteende. Enligt Kirkevold (2000) tar 

Travelbee starkt avstånd från den generaliserande människosynen och menar att båda 

begreppen sjuksköterska och patient är generaliserande definitioner som framhäver de drag 

som är gemensamma och raderar ut deras individuella egenskaper. Hon ser hellre varje 

människa som en unik oersättlig individ (Kirkevold, 2000). Denna syn på patient och 

sjuksköterska skulle enligt författarna vara optimal. Författarna tror däremot att man inte kan 

komma undan sin förförståelse om människor man aldrig tidigare mött och att det kan vara 

lätt att generalisera en patientgrupp. Men viktigt är att sjuksköterskan lägger sin förförståelse 

åt sidan så att inte risken finns att människan glöms bort. Att patienterna har en och samma 

diagnos innebär inte att de är samma person. Detta styrks av Travelbees teori som Kirkevold 

(2000) beskriver, om två personers första möte, då de ser varandra som stereotypa. Genom 

observationer, intryck och bedömningar skapas en känsla av den andre. Sjuksköterskor bör bli 

medvetna om hur de präglas av de stereotypa uppfattningarna i deras intryck av patienter. För 

att kunna se det unika i varje människa är det nödvändigt att bryta sig ur sitt stereotypa 
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tänkande. Hon menar, att under interaktionens utveckling börjar en förbindelse uppstå mellan 

sjuksköterskan och patienten. När sjuksköterskan börjar få förståelse för patienten resulterar 

det i att patienten ser sjuksköterskan som en individ. För att skapa möjligheter för detta bör 

sjuksköterskan undvika att jämföra patienter med varandra (Kirkevold, 2000). 

 

Resultatet visar att kunskap efterfrågas av patienterna och är en viktig del i 

relationsskapandet. Dock visar det sig att patienter upplever att sjuksköterskor inte vet hur de 

ska hantera någon som vägrar att äta, de visar frustration och distanserar sig från patienterna 

istället. Därav menar patienter att sjuksköterskor borde erhålla mer kunskap om sjukdomen 

och de beteenden som hör därtill (Tierney, 2008). Genom sjuksköterskans kunskap kan de 

informera patienterna om sjukdomen. Detta kan leda till att patienterna erkänner sjukdomen 

som ett problem istället för en lösning vilket gör att de aktivt börjar delta i ett förändrat 

beteende. Förändringarna leder till självinsikt vilket gör det möjligt att hitta tillbaka till sig 

själv och därmed bidrar till en process mot tillfriskning (Weaves, Wuest & Ciliska, 2005). 

Författarna tror att sjuksköterskan har teoretisk kunskap om sjukdomen, men att det snarare 

handlar om huruvida kunskapen ska användas i klinisk praxis. Svedberg (2006) beskriver att 

sjuksköterskor inte kan se sig själva som experter i sin relation med patienter eftersom det är 

den person som upplever hälsoproblemen som definierar dem. Otillräcklig delaktighet kan för 

patienten resultera i ovilja till vård och misstro mot sjuksköterskan (Svedberg, 2006).  

 

Resultatet visar att motivation till tillfriskning kan möjliggöras genom att patienter får 

information om sjukdomens följder. Tierney (2008) styrker detta då patienter påpekar att 

behandlingen bara hjälper då de har en egen vilja att tillfriskna. Efter utskrivning, om 

patienten inte haft den viljan, skulle patienterna gå tillbaka till tidigare beteenden och gå ned i 

vikt igen. Patienten måste vilja bli frisk innan de faktiskt kan börja tillfriskningsprocessen 

(Tierney, 2008). Sjuksköterskor bör i vårdrelationen, enligt författarna, genom stöd, 

uppmuntran och information hjälpa patienten att inse att beteendet som sjukdomen medför är 

sjukligt innan försök att få patienten att gå upp i vikt. Därför är det angeläget att 

sjuksköterskor innan de börjar arbeta med patienter med anorexia får adekvat utbildning om 

ämnet för att de ska vara förberedda på vad som kommer krävas av dem. Även fortlöpande 

utbildning på arbetsplatsen bör genomföras för att kunskapen ska upprätthållas. 
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Eftersom många patienter upplever att de inte blir sedda som en person, verkar det finnas 

brister i vårdrelationen och bemötandet. En anledning till detta kan vara att sjuksköterskor har 

olika synsätt på hur behandling av patienter ska gå till och hur de ska lösa situationer (Bégat, 

Ellefsen & Severinsson, 2005). Patienterna uttrycker att interaktionen utvecklas annorlunda 

beroende på olika sjuksköterskor, detta på grund av sjuksköterskornas olika karaktär (Shatell, 

2005). Författarna tolkar detta att alla sjuksköterskor är unika, precis på samma sätt som 

resultatet visar att patienterna är unika och borde ses som det. Med detta menas att det skapas 

olika förutsättningar för att vårda patienterna, sjuksköterskornas personlighet speglar deras 

sätt att vara och handla i olika situationer. Beroende på hur du är som person har du olika 

förutsättningar, styrkor och svagheter att handla i olika situationer. Travelbees (1971) teori 

menar att en relation inte kan skapas utan att ta hänsyn till den andres mänsklighet. 

 

I Travelbees omvårdnadsteori består den första fasen till en mellanmänsklig relation av att 

sjuksköterskan och patienten ska integrera och lära känna varandra som unika individer 

istället för som stereotyper, genom verbal och ickeverbal kommunikation (Travelbee, 1971). 

Författarna tror att utan interaktion och kommunikation blir det omöjligt att lära känna 

människan för att se patienten som en unik individ, vilket även gör det svårt att ge omvårdnad 

som passar den patienten bäst. 

 

Frågan är varför patienter och sjuksköterskor upplever att det finns svårigheter i skapandet av 

vårdrelationen. En anledning kan vara att sjuksköterskeyrket visar sig vara ett stressrelaterat 

yrke där det kan vara svårt att tillhandahålla patienter vård av den goda kvalitet som 

sjuksköterskan önskar att ge. På grund av stress i sjuksköterskans arbetsmiljö kan det leda till 

att sjuksköterskan istället distanserar sig från patienterna (Bégat et al., 2005). Brist på 

personal samt organisatorisk press utmanar sjuksköterskorna att kunna ge patienter tid till att 

skapa en fungerande vårdrelation. Patienter som inte inser att de behöver hjälp avvisar ofta 

och respekterar inte den hjälp som erbjuds, vilket tvingar sjuksköterskorna till en mer 

kontrollerad vård där en maktkamp ofta uppstår (Breeze & Reppers, 1998). En annan 

förklaring kan vara att patienter har ett starkt behov av att känna kontroll och makt vilket 

deras ätbeteende får dem att upprätthålla (Reid, Burr, Williams & Hammersley, 2008).  

 

I de studier vi har tagit del av har sjuksköterskorna uttryckt sina åsikter, de har tyckt till om 

vad som är viktiga omvårdnadsåtgärder i omvårdnaden av patienter med anorexia för att 
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främja en fungerande vårdrelation. Men det är bara en sak att anse något, sedan gäller det att 

tillämpa det i det praktiska arbetet. Författarna anser att det borde finnas mer forskning kring 

huruvida sjuksköterskorna tillämpar sin kunskap i klinisk praxis. 

Kirkevold (2000) beskriver att Travelbee menar att en känsla av mening i patientens 

sjukdomssituation är omvårdnadens övergripande mål. För att uppnå mening är det främsta 

redskapet en medveten och nära mellanmänsklig relation mellan sjuksköterska och patient 

som kännetecknas av ett ömsesidigt förtroende (Kirkevold, 2000). 

 

10 Konklusion 

Av de studier som ingår i resultatet framkommer upplevelser av att det finns svårigheter i att 

utveckla en fungerande vårdrelation. Spänningar mellan sjuksköterska och patient uppstår då 

omvårdnaden kräver kontrollerande omvårdnadsåtgärder. I det inledande mötet med patienter 

med anorexia finns det anledning att anta att det är av stor betydelse att sjuksköterskan ser 

patienten som en individ och inte som en anorektiker. Resultatet visar att det finns ett behov 

av adekvat kunskap hos sjuksköterskan som bidrar till ett bättre bemötande gentemot 

patienterna. Författarna anser att det är av stor vikt att sjuksköterskorna blir erbjudna stöd och 

hanledning i att bemästra känslor som uppkommer i och med patienternas beteenden. Om inte 

detta uppmärksammas kommer det bli svårt för sjuksköterskorna att bidra till utvecklandet av 

en vårdrelation. Slutsatsen av detta kan innebära en bristande tillfriskningsprocess för 

patienterna och eventuell utbrändhet hos sjuksköterskorna. Författarna föreslår att vidare 

forskning bör inriktas på i vilken utsträckning sjuksköterskor kan bidra patienten till ökad 

motivation till att vilja bli frisk. I klinisk praxis bör mer kunskap erhållas om hur viktig 

vårdrelationen är för patienter med anorexia samt att det tydligt framgår vilka faktorer som 

ingår i sjuksköterskans roll för att främja den. Författarna föreslår också att vidare forskning  

bör inriktas på i vilken utsträckning sjuksköterskorna tillämpar det patienterna och 

sjuksköterskorna anser i är viktigt i omvårdnaden kring dem som resultatet visar. 
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Resultatet presenteras i fyra teman: 

1 Avsättning av normalitet kontra anslutning 

till omvärlden. 

2 Behandlad som alla andra patienter med 

anorexia nervosa kontra som en unik människa 
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