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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Vårdtagare med anorexia nervosa har svårt att tolka sina egna och andras 
känslor, vilket gör dem sårbara. Det gör att sjuksköterskan tillsammans med hälso- och 
sjukvården har en viktig uppgift att bygga upp och bidra till en god relation där 
återhämtning är möjlig och vårdtagaren kan känna välbefinnande. 

Syfte: Belysa hur vårdtagare med anorexia nervosa upplever relationen med 
sjuksköterskan. 

Metod: Resultaten i tio empiriska studier granskades, analyserades med induktiv 
ansats och sammanställdes till en kvalitativ litteraturöversikt. 

Resultat: Resultatet visar att vårdtagare upplever välbefinnande i relationen med 
sjuksköterskan genom upplevelser av att få livskraft, tillfredställelse och bli 
uppskattad. Förlust av hopp och förminskande upplevdes som ett vårdlidande när 
relationen inte fungerade optimalt utifrån deras synsätt.  

Slutsats: Sjuksköterskans relation bidrar till hur återhämtningen blir för den enskilde 
vårdtagaren med anorexia nervosa. En god relation med stöd ökar välbefinnandet och 
därmed även tillfrisknande. Mer kunskap, redan i grundutbildningen till 
sjuksköterska, bör finnas för att kunna möta känsliga grupper av vårdtagare. 

Nyckelord: anorexia nervosa, vårdtagarerfarenhet, vårdtagare-sjuksköterska 
relation, ätstörningar.  



 
 

Summary 
Caretakers with Anorexia nervosa and their experiences of the 
relationship with the nurse - A literature review  

Background: Caretakers with Anorexia Nervosa have difficulties in interpreting their 
own and others' feelings, which makes them a sensitive group. This creates an 
important task for nurses together with the healthcare centre, to build and contribute 
to a good relationship where recovery is possible and the caretaker experiences well-
being.  

Purpose: Illustrate how people with anorexia nervosa experience the nurse-patient 
relation.   

Method: The results in ten empirical studies were audited, analysed with an inductive 
approach and compiled into a qualitative literature review. 

Results: The result shows that caretaker experiences well-being in the nurse-patient 
relationship trough experiences of viability, satisfaction and to be appreciated. 
Suffering from care as loss of hope and getting diminished showed when the 
relationship did not work optimally.  

Conclusion: The relationship with a nurse contributes to the recovery of the 
individual care for the caretaker with Anorexia Nervosa. A good relationship with 
support increases the well-being and recovery. More knowledge, already in the basic 
education of a nurse, should be available to meet sensitive groups of caretakers. 

Keyword: anorexia nervosa, patient-experience, nurse-patient relations, eating 
disorders. 

 

  



 
 

Innehållsförteckning 
 
Inledning ................................................................................................ 5 

Bakgrund ................................................................................................ 5 

Anorexia nervosa ......................................................................................................... 5 

Samskapande omvårdnad i hälso- och sjukvården ............................................... 6 

Sjuksköterskan och vårdtagarens relation ............................................................ 8 

Omvårdnadens mellanmänskliga relationer .............................................................. 8 

Relation .................................................................................................................... 9 

Syfte ........................................................................................................ 9 

Metod ...................................................................................................... 9 

Design .......................................................................................................................... 9 

Datainsamling och urval ........................................................................................... 10 

Dataanalys ................................................................................................................. 10 

Forskningsetiska överväganden ................................................................................. 11 

Resultat .................................................................................................. 11 

Välbefinnande ............................................................................................................ 12 

Tillfredställelse ....................................................................................................... 12 

Livskraft .................................................................................................................. 12 

Uppskattad ............................................................................................................. 13 

Vårdlidande ................................................................................................................ 13 

Förlust av hopp ....................................................................................................... 13 

Förminskade ........................................................................................................... 14 

Diskussion .............................................................................................15 

Metoddiskussion ........................................................................................................ 15 

Resultatdiskussion ..................................................................................................... 17 

Slutsats ................................................................................................. 19 

Förväntade kliniska implikationer .............................................................................19 



 
 

Referenser ............................................................................................ 20 

Bilaga 1 ......................................................................................................  

Bilaga 2 .....................................................................................................  

Bilaga 3 .....................................................................................................  

 

  



 

5 
 

Inledning 
En medmänsklig god relation med sjuksköterskan är hjälpsam för vårdtagaren då den 
sjukes behov tillgodoses (Travelbee, 1971). Är mötet professionellt ökar känslan av 
trygghet för vårdtagaren (Lasiter, 2011). Om sjuksköterskan inte i tillräckligt hög grad 
hör eller ser vårdtagaren kan det medföra ökat lidande för den enskilde (Sundin, 
Axelsson, Jansson & Norberg, 2000). Vårdtagare med anorexia nervosa (AN) är 
känsliga, då depression och självmordstankar förekommer, samt är ofta 
misstänksamma mot personer i deras närhet (Schoen et al., 2012).  

Hälso- och sjukvårdsorganisationen ska stödja deltagarna i vårdsituationen och ge 
dem förutsättningar till ett respektfullt möte (Batalden et al., 2016). I mötet mellan 
vårdtagare och vårdgivare skapas relationen med avsikt att vara vårdande. 
Sjuksköterskans förhållningssätt i mötet påverkar den vårdande relationen. Här läggs 
grunden till en god eller dålig relation (Sundin et al., 2000). Det är sjuksköterskans 
som bär ansvaret för omvårdnaden (Batalden et al., 2016). 

I mötet med sjuksköterskan skapas upplevelser som behöver belysas för att få 
vårdtagare med AN att uppleva välbefinnande i relationen till sjuksköterskan. 
Vårdtagare med AN har svårt att visa och förmedla känslor vilket utmanar relationen 
(Lech, 2012) och därmed vårdtagarens återhämtningsprocess (Surgenor, Maguire & 
Beumont, 2004). Därför är det angeläget att studera vårdtagargruppen med ANs 
upplevelse av relationen med sjuksköterskan för att hitta förbättringsområden för att 
möjliggöra professionellt omhändertagande. 
 

Bakgrund 

Anorexia nervosa 
Ätstörningar ökar på grund av västvärldens fördomar och skönhetsideal (Schoen et al., 
2012). Sedan 1930-talet då statistik började registreras om sjukdomarna har 
ätstörningar ökat varje år. Flickor och unga kvinnor är gruppen med högst prevalens. 
Sjukdomarna drabbar även unga män och vuxna (Obadina, 2014; Smink, van Hoeken 
& Hoek, 2012). En av de vanligaste typerna av ätstörningar är anorexia nervosa 
(Obadina, 2014). AN är en form av ätstörning som identifieras av litet och kontrollerat 
matintag, liten kalorimängd, överdriven träning och ibland även framkallade 
kräkningar. Symtomen är viktnedgång som personen själv har orsakat genom väl 
uttänkta strategier som överdriven motion eller självsvält (Socialstyrelsen, 2018). 
Enligt en rapport av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2011) led 
cirka 10 000 personer av anorexia nervosa i Sverige år 2011. Diagnosen AN sätts med 
hjälp av instrumenten DSM-IV eller ICD-10 (SBU, 2011). AN påverkar vårdtagaren 
fysiskt, psykiskt och socialt (Tierney, 2008). Känslor som skam och skuld är vanligt 
förekommande och förknippade med sjukdomen (Ferreira, Matos, Duarte & Pinto-
Gouveia, 2014). Samsjuklighet mellan AN och andra psykiska sjukdomar som 
depression och självmordstankar förekommer (Schoen et al., 2012). AN är den 
psykiatriska sjukdom med högst dödlighet då minst 5 % dör av konsekvenser av 
sjukdomen och mindre än hälften av vårdtagare med AN tillfrisknar (Steinhousen, 
2009).  

I behandlingen av AN ligger fokus på att gå upp i vikt till ett body mass index (BMI) på 
minst 19 kg/m2 (Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2013). Vårdtagare med AN får under 
behandlingen hjälp med kost- och motionsvanor. Medicinsk behandling genom 
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läkemedel förekommer, medans kognitiv beteendeterapi (KBT) och andra typer av 
terapi är mer förekommande (Murphy, Straebler, Cooper & Fairburn, 2010). Även 
andra metoder som kontrollerade måltider och sondmatning används för att få 
vårdtagaren att gå upp i vikt, men behandlingen behöver individualiseras för att ha 
bästa möjliga effekt. Vårdtagare med AN behöver även få hjälp med den psykiska delen 
av sjukdomen för att minska risk för återfall (Surgenor et al., 2004). En viktig del i 
slutenvårdsbehandling är att hjälpa vårdtagaren att återgå till vardagen, men även ge 
redskap att tackla problemen som uppkommer (van Ommen, Meerwijk, Kars, van 
Elburg & van Meijel, 2009). 

Sjuksköterskans huvudansvar i behandlingen av AN, gentemot vårdtagare med AN är 
att ge tydlig information om sjukdomen, symtom och konsekvenser av sitt beteende 
kring mat och motion (Micevski & McCann 2005). I omvårdnaden ska sjuksköterskan 
vara ett stöd till vårdtagare med AN där det är viktigt att se andra problem som kan 
finnas hos vårdtagare med AN (De la Rie, Noordenbos, Donker & van Furth, 2006). 
Vårdtagare med AN har svårt att be om hjälp vilket gör stödet i omvårdanden viktig för 
att finnas till när de blir deprimerade eller får självmordstankar. Sjuksköterskans 
omvårdnadsroll blir att engagera sig och stödja personen att bli frisk (Micevski & 
McCann 2005). Genom stöd och kunskap om sjukdomen ökar chanserna för 
vårdtagare med AN att bli friska från sin sjukdom och släppa sina rädslor (Snell, Crowe 
& Jordan, 2010). 

Vårdtagare med AN upplevs som en utmaning att arbeta med (Tierney, 2008; King & 
De Sales, 2000). Dels kan det bero på en ovilja att tillfriskna då vårdtagare ser en vinst 
i sjukdomen AN (Serpell, Treasure, Teasdale & Sullivan, 1999). Det kan även bero på 
den höga återfallsrisken och det tidiga avbrytandet av behandling (Surgenor et al., 
2004). Vårdtagare med AN har en förvrängd sjukdomsbild och sjukdomsförnekelse, 
och sjuksköterskan har fokus på att se resultat viktmässigt, vilket gör att vårdtagarens 
psykiska stöd inte alla gånger tillgodoses (Oyer, O´Halloran & Christoe-Frazier, 2016). 
Personligheten förändras negativt hos vårdtagare med AN då sjukdomen styr 
personens tankar, känslor och behov (Cottee-Lane, Pistrang & Bryant- Waugh, 2004). 
I och med den direkta kontakten med sjuksköterskan under behandlingen är 
relationen med sjuksköterskan av stor vikt för återhämtningsprocessen (Zugai et al., 
2013). Lechs (2012) doktorsavhandling visar att vårdtagare med 
ätstörningsproblematik har problem med känslor. Svårigheterna ligger i att visa och 
känna sina känslor. Den sänkta affektmedvetenheten, där personen upplever och ger 
uttryck för sina känslor, påverkar relationen till andra människor. Det blir många 
missförstånd i relationer till andra när de misstolkar och missförstår andras känslor. 
Att bygga relationen blir en utmaning när de har svårighet att känna in andras ilska 
och sina egna känslor så som skam och skuld. De byter ut känslorna skuld och skam 
till en förvrängd kroppsuppfattning genom att känna sig tjocka (Lech, 2012). 

Samskapande omvårdnad i hälso- och sjukvården 
Batalden et al. (2016) beskriver att samskapande omvårdnad är när alla deltagare, 
sjuksköterskan, vårdtagaren och vårdtagarens närstående, tillsammans med 
organisationen, sätter upp individuella hanterbara mål. Omvårdnadsmålen stödjer sig 
på regelverk, olika policys, kapacitet och processer i vården. Individuella beteendet och 
bemötandet hos hälso- och sjukvårdspersonal och vårdtagare är en annan faktor som 
avgör samskapandet (Batalden et al., 2016). Ett gott bemötande inger trygghet och 
kännetecknas av förståelse där det värnas om vårdtagarens autonomi, integritet och 
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delaktighet (Croona, 2005).  Sjuksköterskan bör visa medkänsla och engagemang 
genom att ställa frågor och prioritera vårdtagarens säkerhet för att öka trygghet 
(Cronenwett et al., 2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016) påvisar att sjuksköterskan har fyra ansvarsområden: 
främja hälsa, lindra lidande, förebygga sjukdom, återställa hälsa. För att förstärka 
omvårdnadsansvaret som sjuksköterskan har behöver vårdtagaren stöd och aktiv hjälp 
och detta genom ett gott bemötande. Omvårdnaden bör ge förutsättning till en 
balanserad relation som inger trygghet och respekt (Svensk sjuksköterskeförening, 
2016).  

Batalden et al. (2016) beskriver att i hälso- och sjukvårdsorganisationen finns både 
sjuksköterskan och vårdtagaren som deltagare.  De båda behöver stödjas av hälso- och 
sjukvården med insatser från organisationen självt, men även av andra sociala 
organisationer i samhället. Det för att öka kompetensen och reglera hur omvårdnaden 
ska utföras (Batalden et al., 2016). I sjuksköterskans profession ingår sex 
kärnkompetenser, personcentrerad vård, samverkan i team, förbättringskunskap för 
kvalitétsutveckling, säker vård, informatik och evidensbaserad vård, som syftar till att 
öka vårdkvalitén och patientsäkerheten (Cronenwett, o.a., 2007). För att deltagarna 
ska uppleva god samverkan krävs respekt och effektiv kommunikation där deltagarna 
får djupare förståelse för varandras behov och kunskap (Batalden et al., 2016). 
Hedberg, Cederborg och Johansson (2007) menar att delaktighet i 
kommunikationsprocessen är viktig och ger en inre styrka hos vårdtagaren, så kallad 
empowerment. Sjuksköterskan bör därför individanpassa informationen. Det görs 
genom att diskutera mål och omvårdnad med vårdtagare (Waldrop, 2005). 
Informationen gavs utefter vårdtagarens förkunskaper för ökad följsamhet (Jaarsma, 
Nikolova-Simons & van der Wal, 2012). Poskiparta, Liimatainen, Kettunen och Karhila 
(2001) menar att god kommunikation, verbal och icke verbal, ökar välbefinnandet och 
minskar negativa känslor hos vårdtagare. Vilket bekräftas av Raveneau, Feinstein, 
Rosen och Fisher (2014) som menar vårdtagare med AN får minskade negativa känslor 
och ökat välbefinnande. 

Batalden et al. (2016) beskriver att delaktigheten i planeringen av omvårdanden gör 
att hälso- och sjukvårdspersonal och vårdtagare ökar sitt förtroende för varandra. 
Detta ökar i sin tur självförtroendet hos deltagarna som ger möjligheten till ömsesidigt 
ansvar för omvårdanden. Sjukvården strävar hela tiden till att få vårdtagaren 
involverad i sin vård genom att lämna över ansvaret. I ansvarstagandet hittas den egna 
vägen till välbefinnande och vårdtagaren fokuserar på sin egen styrka istället för på 
sjukdomens problem (Batalden et al. 2016). Information, kommunikation och 
delaktighet är några faktorer som ökar ansvarstagandet, begränsas sjukdom och 
skadan hos vårdtagaren (Socialstyrelsen, 2009). Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
påvisar att vården ska bedrivas jämlikt. Det innebär att den ska utföras med lika 
villkor, möjligheter och skyldigheter, oavsett etnicitet, social klass, kön, handikapp, 
trosuppfattning eller sexuell läggning. Batalden et al. (2016) menar att alla vårdtagare 
inte har kapaciteten att delta aktivt i sin egen omvårdnad. Det kan bero på sjukdom 
eller att de har behov av att en hälso- och sjukvårdsprofessionell lättar på bördan åt 
dem istället för att sköta sin egna vård. Även om de under vård är villiga att vara aktiva 
i partnerskapet så kan det efter vårdtillfället helt plötsligt bli en ovilja hos vårdtagaren. 
Här är det en utmaning för hälso- och sjukvårdspersonalen att urskilja vilka vårdtagare 
som inte vill och inte är redo att ta ansvaret för sin egen vård (Batalden et al., 2016). 

Det är alltid den professionella sjuksköterskan har fullt ansvar för omvårdnaden 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017), även om vårdtagaren väljer att göra ett 
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ohälsosamt val, menar Batalden et al. (2016). Fortsättningsvis måste Hälso- och 
sjukvården alltid fortsätta engagera sig och är alltid ett skyddande system som aldrig 
får överge vårdtagaren oavsett om han/hon har resurser, kompetens om hur hälsan 
påverkas. Genom att överlämna för stort omvårdnadsansvar till vårdtagaren kan det 
försämra hälsan. Uppbyggnaden av en samskapande omvårdnad tar tid och är svårt. 
Vården behöver även hela tiden utvecklas för att öka kvalitén och säkerheten i vården 
vilket är en utmaning (Batalden et al., 2016). 

Sjuksköterskan och vårdtagarens relation 
Genom att nå samförstånd mellan vårdtagare och sjuksköterska byggs relationen upp. 
Samhörigheten skapas genom kommunikation, ögonkontakt, fysisk kontakt (Shattell, 
McAllister, Hogan & Thomas, 2006), men även genom personcentrering (Bolster & 
Manias, 2010; Cronenwett et al., 2007). Vårdtagarens perspektiv och unika 
psykosociala sammanhang kommer fram i relationen när sjuksköterskan ser 
personcentrerat. Det innebär en ömsesidig överenskommelse, förtroende, sekretess 
och samarbete (Cronenwett et al., 2007). Involverad vårdtagare blir en i teamet (Perk, 
2016; Cronenwett et al., 2007). En naturlig och produktiv relation skapas genom 
samspel där sjuksköterskan och vårdtagaren arbetar tillsammans, och deltagarna får 
mer energi och finner samarbetet meningsfullt (Batalden et al., 2016). 

 
För att få en god vårdande relation behöver sjuksköterskan skapa en terapeutisk 
relation. Detta innebär ett ömsesidigt förhållande mellan sjuksköterskan och 
vårdtagaren (Ramjan, 2004). En utmaning för sjuksköterskan kan vara att 
upprätthålla den terapeutiska relationen under tiden vårdtagare med AN arbetar med 
sina negativa beteendemönster. Utmaningen består i otillräcklig professionell 
kunskap, självbevarelse och emotionellt arbete (Snell et al., 2010). En annan utmaning 
som sjuksköterskan upplever är vårdtagare med ANs manipulativa sida, till exempel 
att dölja sina negativa beteenden (Ryan, Malson, Clarke, Anderson & Kohn, 2006). 
Sjuksköterskan ser kunskap om läkning av kroppen vid ätstörning som en del för att 
öka förståelsen och minskar motståndet som finns för behandlingen (Snell et al., 
2010).  När vårdtagaren har motvilja att tillfriskna och sjuksköterskan kämpar för att 
få vårdtagaren att gå upp i vikt skapas bristande förståelse emellan deltagarna (Wright, 
2010). Sjuksköterskan upplever sig kunna hjälpa vårdtagaren genom den terapeutiska 
relationen om hon/han är säker i sin profession och har hög självkänsla (Snell et al., 
2010). Personer som söker vård är ofta sjuka och sårbara vilket gör att de kan känna 
sig utlämnade. De behöver därför bemötas med respekt i utsatta 
situationer. Vårdtagaren och sjuksköterskan behöver tillsammans bidra till en god 
relation. Sjuksköterskan bör sträva efter att ge omtänksamhet i relationen till 
vårdtagaren för att uppnå välbefinnande (Berg & Danielsson, 2007).  

 

Omvårdnadens mellanmänskliga relationer 
Travelbee’s (1971) teori om Omvårdnadens mellanmänskliga relationer används som 
teoretisk referensram genom litteraturöversikten. Travelbee (1971) menar att det finns 
påtagliga skillnader i sociala möten. Skillnaden kan ses mellan det som syns och det 
som är. Det som syns handlar om objektifiering av andra personer i mötet och det som 
är handlar om äkthet, närhet och öppenhet i att verkligen se den andra personen i 
mötet. Genom att studera de mellanmänskliga aspekterna kom Travelbee fram till att 
personen är individuell och unik i sitt egna liv. Sjuksköterskan behöver förstå själva 
mötet och vårdtagarens egna erfarenheter och upplevelser. Individuella upplevelser av 
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sjukdom och lidande, är ett grundläggande mänskligt fenomen. Förståelsen av själva 
lidandet och empatin från sjuksköterskan är en viktig grund för vårdtagarens 
upplevelse. En viktig faktor för sjuksköterskan är att skapa mellanmänskliga relationer 
med vårdtagaren för att få individkännedom (Travelbee, 1971). Här visar forskning på 
att sjuksköterskor upplever utmaningar i att interagera med vårdtagare med AN 
(Vitousek, Watson & Wilson, 1998), som ofta har svårt med sociala relationer (Tierney 
& Fox, 2010; Lech, 2012). I första mötet växer förståelsen fram för vårdtagarens 
identitet, empati och sympati (Ma, 2006). Här avgörs även interaktionen mellan 
deltagarna och hur beslut i framtiden kommer utformas. Vid första intrycket är 
deltagarna ”vårdtagare och sjuksköterska” för varandra. Det är tidigare erfarenheter 
som skapar de förutfattade meningar som varje person har om omvärlden. 
Sjuksköterskans skyldighet är att se vårdtagaren som en unik individ för att kunna se 
personen bakom den förutfattade meningen och inte bara se ”vårdtagaren” (Travelbee, 
1971). Det är en förutsättning i omvårdnaden att individualisera för att vårdtagaren 
med AN ska uppfatta stödet (Bamford & Mountford, 2012). För att synliggöra mötets 
deltagare behövs äkthet och närvaro mellan de som möts (Travelbee, 1971), vilket 
vårdtagaren med AN utrycker som önskvärt (Tierney, 2008). Studerandet av 
vårdtagarens upplevelse av relationen till sjuksköterskan kan ge ny kunskap till 
omvårdnaden och kan då öka förutsättningarna till förbättrad hälsa för den enskilde 
individen. Björck och Sandman (2007) beskriver den vårdande relationen, en så kallad 
vårdrelation, som en relation mellan en människa som behöver vård och en människa 
som ger omvårdnad. Vårdrelationen befinner sig i någon form av vårdverksamhet. 
Travelbee (1971) skriver att relationen ger omvårdnaden sitt syfte. Allt sjuksköterskan 
hjälper vårdtagaren med är en omvårdnadshandling.  
 

Relation 
Travelbee (1971) definierar relationen mellan sjuksköterskan och vårdtagaren genom 
delad upplevelse av omvårdnaden. Vårdtagaren har individuella behov som bemöts av 
sjuksköterskan i mötet genom att ta hjälp av sin kunskap om hur andra människor 
fungerar. Det görs för att skapa en gemenskap och en god omvårdnad med goda 
återhämtningsresultat. Relationen är viktig för båda deltagarna och kräver att både 
sjuksköterskan och vårdtagaren närmar sig varandra målmedvetet. Skyldigheten att 
upprätthålla relationen faller på sjuksköterskan (Travelbee, 1971). 

Syfte 
Att belysa hur vårdtagare med anorexia nervosa upplever relationen med 
sjuksköterskan. 

Metod 
Design 
En litteraturöversikt sammanställdes baserad på tidigare publicerade kvalitativa 
vetenskapliga artiklar som svarar mot syftet. Dessa valdes ut för att skapa en 
sammanfattning av kunskapsläget i nutid i avgränsat ämne (Friberg, 2017). Människor 
tolkar och upplever sin omgivande miljö vilket är av intresse att studera (Backman, 
2008). Endast kvalitativa studier har valts ut där studier analyserade vårdtagares 
upplevelser och syftar till att öka förståelsen inom ett område. Genom en induktiv 
ansats fokuserar resultaten i artiklarna på deltagarnas levda erfarenheter (Henricsson 
& Billhult, 2017).  
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Datainsamling och urval 
I en litteraturöversikt är det viktigt att skriva upp litteratursökningarna för att det har 
en betydande roll i presentationen av resultatet (Friberg, 2017). En allmän sökning i 
ämnet gjordes för att lokalisera hur brett ämnesområdet var, vilket Östlundh (2017) 
rekommenderar. När avgränsningar i ämnesområdet var utfört påbörjades en 
översiktlig litteratursökning. Den gjordes i CINAHL, MEDLINE och PsycINFO från 
augusti till september 2017. Aktuella databaser valdes på grund av de är inriktade på 
forskning inom omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2016). Manuell 
sökning i böckers referenslistor, Google Scholar, uppsatser i DiVA, tidskrifter och 
artiklar med liknande ämnesområden, gjordes för att inte missa relevanta artiklar 
(Friberg, 2017; Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).  Ett inklusionskriterium för valda 
artiklarna var att de skulle vara publicerade mellan 2007 och nutid. Det för att hitta 
den senaste forskningen som gav en mer dagsaktuell bild av verkligheten (Östlundh, 
2017). Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla om AN, vara 
utförda på vuxna, ha en kvalitativ design, vara skrivna på engelska eller på svenska och 
vara granskade enligt peer review. Inget geografiskt område användes som 
inklusionskriterium. Endast primärkällor användes. I primärkällor visas 
originalstudier där forskaren själv har skrivit artiklarna (Polit & Beck, 2012). För att 
hitta rätt översättning på sökorden i valt ämnesområde användes svenska Mesh. En 
bibliotekarie med stor kunskap inom området hjälpte till att hitta bra sökord och 
sökningar. Sökorden som använts till artikelsökningen är anorexi nervosa, bulimia 
nervosa, eating disorders, experience, nurse-patient relations, patient-attitude, 
professional-patient relations och satisfaction. Första sökningen utfördes på sökorden 
ett i taget för att kartlägga omfattningen av artiklar i varje ämne. Sedan lades booleska 
termer på mellan orden. Booleska termer AND och OR specificera sökningen 
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Orden trunkerades med *. Trunkeringen gör att 
sökningen blir heltäckande på just det ordet (Karlsson, 2017), se (bilaga 1). Alla 
sökningar skummades igenom för att se om de kunde vara relevanta för vår 
litteraturöversikt. Pekade rubriken mot syftet lästes abstrakten. Resultatet lästes om 
abstraktet pekade mot syftet. Pekade artikelns resultat mot syftet kvalitetsgranskades 
artiklarna enligt Avdelningen för Omvårdnads kvalitetsgranskningsmall framtagen av 
Hälsohögskolan i Jönköping, se (bilaga 2). Det gjordes för att säkerställa artiklarnas 
kvalité. Artiklar utförda på barn och ungdomar 0–17 år, och alla artiklar som är utförda 
med endast psykiatrisk sjuksköterska, läkare eller psykolog exkluderades. Var artikeln 
relevant för allmänsjuksköterskan och inriktad på omvårdnad inkluderas artikeln. 
Forskning som finns i ämnet AN visar sig vara gjord på mestadels barn och ungdomar 
eller för psykiatrin, psykiatrisk sjuksköterska och psykologer. Utvalda artiklar till 
litteraturstudien sammanställdes i en artikelmatris, se (bilaga 3).  

Dataanalys 
Data analyserades med induktiv ansats. Det innebär att analysen av texten är neutral 
och de olika delarna formuleras sedan till en helhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2008). Induktion innebär att allmänna och generella slutsatser dras utifrån empiriska 
fakta som framkommer under observation och genom att studera ett visst fenomen 
(Priebe & Landström, 2012). Artiklar som bygger på empiriska studier användes för att 
komma fram till en slutsats. Att som forskare arbeta induktivt med materialet innebär 
att följa upptäckandets väg (Patel & Davidsson, 2003). Innehållet i valda artiklars 
resultat analyserades genom att se likheter och skillnader. Det bildade på så vis ett nytt 
eget resultat  (Henricsson & Billhult, 2017). För att analysera resultatet i artiklarna som 
valts ut användes de olika stegen i Fribergs (2017) femstegsmodell. Första steget var 
att läsa artiklarna flera gånger för att få en uppfattning om vad de handlar om. I andra 
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steget identifierades nyckelfynden i varje artikels resultat. Teman och kategorier, 
subteman och subkategorier med tillhörande beskrivande text lästes, samt citat om det 
fanns. Tredje steget var att göra en sammanställning av varje artikels resultat. Det 
gjordes för att få en överblick av materialet och för att se vad det var som skulle 
analyseras. Fjärde steget i analysprocessen var att artiklarnas resultat jämfördes mot 
varandra och upplevelserna av relationen med sjuksköterskan i artiklarnas resultat 
skrevs ner i en tabell. För att få en korrekt översättning översattes enstaka ord från 
engelska till svenska med hjälp av databaser och lexikon. Likheter och skillnader i 
artiklarna identifierades och subkategorier skapades genom att göra grupperingar av 
upplevelserna. Till sist presenterades analysen med subkategorier i en tabell. Stegen i 
femstegsmodellen görs för att kritiskt kunna granska analysen (Friberg, 2017).  

Forskningsetiska överväganden  
I denna litteraturöversikt används endast artiklar som är forskningsetiskt godkända 
och som uppfyllde bestämda inklusionskriterier. Det innebär att de var etiskt 
granskade eller förde ett tydligt etiskt resonemang. Genom hela forskningsprocessen 
bör reflektion över integritet och människans värde beaktas för att inte någon enskild 
eller utsatt grupp ska komma till skada. Skulle någon deltagare vara utsatt för risker 
att skadas, är det av extra stor betydelse att beakta etiken (Kjellström, 2012). All 
forskning som avser människor kräver etikprövning och samtycke, om möjligt, från 
deltagarna (Svensk författarsamling, 2003:460). Under arbetets gång har diskussion 
förts kring resultatets sammanställning och den förförståelse som fanns, för att inte 
feltolka upplevelser eller gör en orättvis bedömning av kunskapsläget i ämnet 
(Kjellström, 2012). Egna erfarenheter och tidigare kunskap i aktuellt ämne var att 
vårdtagare med AN hade svårt för att visa känslor. Det har beaktats för att inte påverka 
resultatet, vilket Henricsson och Billhult (2017) menar bör göras. Därför 
medvetandegjordes egna värderingar och förförståelse.  

Resultat  
Flera subkategorier så som tillfredställelse, livskraft, uppskattad, förlust av hopp, 
förminskade framkom i resultatet som redovisas i två huvudkategorier: Välbefinnande 
och Vårdlidande. Se figur 1.  

                  

Välbefinnande

Tillfredställelse

Livskraft

Uppskattad

Vårdlidande 

Förlust av hopp

Förminskade 
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Figur 1. Kategorisering.  

Välbefinnande  
Välbefinnande som huvudkategori beskriver relationen med sjuksköterskan som 
gynnande för vårdtagaren med ANs välmående och gav en positiv upplevelse för 
vårdtagaren. Viljan att fortsätta kämpa mot sjukdomen, säkerhet i relationen med 
sjuksköterskan och känslan av att bli sedd var positiva upplevelser för vårdtagaren. 
Subkategorierna Tillfredställelse, Livskraft och Uppskattad definierades.  

Tillfredställelse  
Relationen upplevdes som en hjälp när omvårdnaden inte enbart var fokuserad på mat 
och vikt (Rance, Moller & Clarke, 2017). Vårdtagare upplevde relationen med 
sjuksköterskan hjälpsam om hon/han tolkade deras rädslor för mat och viktuppgång 
som tecken på inre stress (Ross & Green, 2011). En moderlig relation sågs som en hjälp 
på vägen mot tillfriskande (Wright & Hacking, 2012; Wright, 2015). Den moderliga 
relationen bidrog till upplevelsen av normalitet (Wright , 2015) och att vårdrelationen 
var familjär (Pemberton & Fox, 2013). Relationen betraktades hjälpsam om 
sjuksköterskan vågade tala om tabun så som negativa beteenden, så länge det var på 
ett stödjande och inte tvingande sätt (Sly, Morgan & Mountford, 2014).  

Vårdtagare kände säkerhet i vårdrelationen (Wright & Hacking, 2012; Pemberton & 
Fox, 2013). Relationen bidrog till ökad säkerhet och trygghet när sjuksköterskan tydlig 
i sitt handlande (Sly et al., 2014) och var auktoritär och självsäker (Gulliksen et al., 
2012). När sjuksköterskan var generös, förstående och vänlig kände vårdtagare sig 
omhändertagna och tagna på allvar (Gulliksen et al., 2012). Vårdrelationen upplevdes 
stödjande (Sheridan & Mcardle, 2016), och vårdtagare med AN upplevde ett stöd i 
relationen av sjuksköterskan (Gulliksen et al., 2012; Pemberton & Fox, 2013). I små 
behandlingsgrupper och i individuell behandling upplevde vårdtagare mest stöd i 
relationen med sjuksköterskan (Sheridan & Mcardle, 2016). 

Samhörighet med sjuksköterskan betraktades som en viktig del för att kunna öppna 
upp om problem (Sheridan & Mcardle, 2016). Samhörigheten i relationen var beroende 
av kontinuitet. Vårdtagare upplevde delaktighet när sjuksköterskan bjöd in 
vårdtagaren till att vara aktiv i behandlingen (Sly et al., 2014) samtidigt som 
vårdtagaren kände en lättnad i att släppa kontrollen (Fox & Diab, 2015) och överlämna 
kontrollen till sjuksköterskan (Smith et al., 2016). Det upplevdes också som en stor 
lättnad när sjuksköterskan tog bort pressen på vårdtagare om att tala om känslor 
(Pemberton & Fox, 2013).  

Livskraft  
När sjuksköterskan hade ett strikt sätt upplevdes relationen främjande för 
motivationen och vårdtagare upplevde sig vägledda mot positiva beteendeförändringar 
(Sheridan & Mcardle, 2016). Sjuksköterskan visade att han/hon inte gav upp på 
vårdtagaren och tron på att återhämtning var möjlig väcktes (Wright & Hacking, 2012). 
Genom detta bidrog vårdrelationen till hopp och optimism om framtiden. Vårdtagare 
med AN hade höga förväntningar på sjuksköterskan i relationen, att sjuksköterskan 
skulle ha mycket kunskap om AN för att kunna ge god vård (Pemberton & Fox, 2013; 
Sheridan & Mcardle, 2016).  

När sjuksköterskan i relationen visade aktivt intresse för vad vårdtagaren tänkte och 
för personens egenskaper och kvalitéer, ökades självkänslan (Gulliksen et al., 2012). I 
en tillitsfull relation med sjuksköterskan upplevdes ökat självförtroende vilket gjorde 
det lättare att öppna upp sig (Smith et al., 2016). Relationen bidrog till lugn och ökad 
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tillit till behandlingen när sjuksköterskan hade tålamod för deras beteendeförändring 
(Gulliksen et al., 2012). När vårdrelationen var positiv och stödjande fick vårdtagare 
stryka att hantera svåra förändringar (Smith et al., 2016) och fick ökad kapacitet att 
hantera svårigheter (Sly et al., 2014). Vårdtagare fick gradvis tillbaka kontrollen i 
relationen och kände sig stärkta när de fick ta egna beslut (Smith et al., 2016). 
Relationen betraktades som positiv om sjuksköterskan fokuserade på vårdtagares 
livskvalité och positiva egenskaper som potential, förmågor och styrka att bekämpa AN 
(Gulliksen et al., 2012).  

Uppskattad  
Vårdtagare upplevde i relationen att bli sedd som en hel människa (Rance et al., 2017) 
och att sjuksköterskan genom sådant synsätt individualiserade dem (Smith et al., 
2016). När sjuksköterskan tog deras perspektiv i relationen och lyssnade kände de sig 
som unika individer (Gulliksen et al., 2012). Upplevelsen av att bli förstådd, acceptans 
av den egna sjukdomen och minskad skam kom när sjuksköterskan visade kunskap om 
AN. I relationen upplevde vårdtagare att sjuksköterskan var vänlig och hade tålamod 
med dem (Wright & Hacking, 2012), samt att de hade blivit förstådda (Pemberton & 
Fox, 2013). Sjuksköterskan visade i relationen att han/hon förstod vad vårdtagaren 
gick igenom vilket gjorde så att personen kände sig förstådd (Fox & Diab, 2015).  

Vårdtagare kände att de fick sina känslor och sig själva bekräftade i relationen med 
sjuksköterskan (Pemberton & Fox, 2013). Vårdtagare upplevde respekt och acceptans 
i vårdrelationen där ingen av deltagarna dominerade den andra (Sly et al., 2014). 
Sjuksköterskan lyssnade på vårdtagaren med en respektfull attityd, utan att döma, och 
tog vårdtagarens perspektiv vilket gjorde att de kände sig respekterade i mötet 
(Gulliksen et al., 2012).  Genuinitet och transparens upplevdes från både vårdtagaren 
och sjuksköterskan i relationen (Wright & Hacking, 2012).  

Vårdtagare upplevde sig själva som pålitliga individer ifall sjuksköterskan var villig att 
dela med sig av personliga saker i relationen (Rance et al., 2017). Vårdtagare upplevde 
att sjuksköterskan förmedlade empati (Pemberton & Fox, 2013; Sheridan & Mcardle, 
2016) och sympati i relationen (Wright & Hacking, 2012).  

Vårdlidande  
Huvudkategorin Vårdlidande beskriver upplevelser som i relationen med 
sjuksköterskan upplevdes negativt för vårdtagaren med AN. Exempel är att 
vårdtagaren kände ensamhet, relationen gjorde så att motivationen brast och 
vårdtagare kände sig förminskade.  Subkategorierna Förlust av hopp och Förminskade 
identifierades.  

Förlust av hopp 
Om sjuksköterskan hade förutfattade meningar eller bristande kunskap om AN 
upplevdes frustration i relationen (Rance et al., 2017). En annan faktor till frustration 
var om sjuksköterskan inte kunde se till individuella preferenser (Smith et al., 2016). 
När sjuksköterskan inte gjorde vårdtagaren delaktig i vården eller när sjuksköterskan 
tog beslut mot vårdtagarens vilja skapade relationen frustration mot hela 
personalgruppen (Smith et al., 2016; Pemberton & Fox, 2013) och hela situationen 
upplevdes oroande (Smith et al., 2016).  

Det var obekvämt att ha utryckt känslor som ilska mot sjuksköterskan (Pemberton & 
Fox, 2013). Vårdtagare kände oro i överlämnandet av kontroll till sjuksköterskan då 
det fanns en trygghet i ätstörningen (Smith et al., 2016). Oro och ängslan väcktes av 
negativa upplevelser där tvång utövades i relationen (Sheridan & Mcardle, 2016). 
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Personalens negativa attityder i relationen skapade ångest hos vårdtagare som ledde 
till negativ påverkan på behandlingen (Smith et al., 2016). Vårdtagare upplevde 
hopplöshet och känslan av att bli övergiven i relationen när sjuksköterskan skickade 
vidare vårdtagaren till en annan vårdinstans (Fox & Diab, 2015). När sjuksköterskans 
förhållningssätt i relationen pekade på att tillfrisknande från AN inte var möjligt 
försvann allt hopp om återhämtning (Rance et al., 2017). Vårdtagare upplevde att 
sjuksköterskan hade en pessimistisk syn på deras återhämtning viket ledde till misstro 
i relationen (Fox & Diab, 2015).  

Bristande motivation upplevdes när sjuksköterskan var oförstående eller tvingande i 
relationen (Sheridan & Mcardle, 2016). Den bristande motivationen kunde leda till 
bristande engagemang i behandlingen eller tidigt avbrytande av behandlingen. Var 
sjuksköterskan passiv i relationen och oengagerad i vårdtagarens problem upplevdes 
ensamhet (Gulliksen et al., 2012) och isolering (Sly et al., 2014).   

Utan en fungerande vårdrelation upplevde vårdtagare svårigheter i behandlingen (Sly 
et al., 2014) och hade svårt att lita på andra människor (Ross & Green, 2011). 
Vårdtagare hade höga förväntningar på vården (Sheridan & Mcardle, 2016; Pemberton 
& Fox, 2013) och upplevde svårigheter och utmaningar i behandlingen när 
förväntningarna inte kunde uppnås av sjuksköterskan i vårdrelationen (Pemberton & 
Fox, 2013). Svårigheter var också relaterade till intolerans för förändringar i struktur 
eller rutiner på avdelningen (Pemberton & Fox, 2013).  

Vårdtagare kände stress när de blev tvingade till ett större kaloriintag (Fox & Diab, 
2015). Stress uppkom även när är de kände ovisshet i relationen kring hur 
sjuksköterskan skulle bemöta deras känslor (Pemberton & Fox, 2013). Det upplevdes 
även som stor stress när rutiner inte följdes, förväntningar inte möttes eller förväntat 
beteende från personalen inte skedde.  

Förminskade 
I en relation som upplevdes negativ kunde vårdtagare med AN skuldbelägga sig själva, 
få en minskad vilja att öppna upp sig och förlora sin identitet (Gulliksen et al., 2012). 
Om sjuksköterskan i relationen inte lyssnade på vårdtagarens perspektiv, var för 
auktoritär eller hade en dömande attityd kunde vårdtagare också känna förlorad 
identitet eller att de var sin diagnos (Gulliksen et al., 2012). I relationen kände 
vårdtagare med AN sig identifierade som ätstörningen (Rance et al., 2017). Hot om 
förlorad identitet kunde också upplevas när omvårdnaden inte nådde upp till deras 
höga förväntningar (Pemberton & Fox, 2013) eller vid överlämnande av kontroll till 
sjuksköterskan (Smith et al., 2016). Förlorad kontroll upplevdes när sjuksköterskan 
tog över kontrollen i relationen i början av behandlingen (Smith et al., 2016). 
Vårdrelationen kändes tvingade (Sheridan & Mcardle, 2016) och vårdtagare upplevde 
ökad utsatthet i tvingande situationer, vid bland annat sondmatning (Fox & Diab, 
2015). Om sjuksköterskan var för dominant eller talade till vårdtagaren på ett 
överdrivet auktoritärt sätt upplevdes relationen negativ (Sly et al., 2014).  

Vårdtagare kände sig missförstådda i relationen med sjuksköterskan (Pemberton & 
Fox, 2013; Rance et al., 2017; Sheridan & Mcardle, 2016). Vårdtagare upplevde att 
vårdrelationen ledde till att deras känslor blev förminskade (Pemberton & Fox, 2013). 
Om sjuksköterskan i relationen misslyckades med att ge uppmärksamhet till 
vårdtagarens känslor och åsikter, saknade medlidande eller lade skuld på vårdtagaren, 
upplevdes skam och de kände sig förminskade (Gulliksen et al., 2012). Vårdtagare 
kunde förtrycka sina känslor i relationen på grund av att personalen upplevdes 
överväldigad av vårdtagarens känslor (Pemberton & Fox, 2013). Sjuksköterskan 
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upplevdes vara undvikande och dömande i relationen (Pemberton & Fox, 2013; Rance 
et al., 2017), vilket ledde till att vårdtagaren kände sig avvisade (Pemberton & Fox, 
2013). 

Diskussion 
Resultatet i litteraturöversikten visar på vikten av sjuksköterskans handlande och 
agerande i relationen. Alla omvårdnadshandlingar som sjuksköterskan utför har 
betydelse för hur vårdtagare med AN upplever relationen med sjuksköterskan. Genom 
individualisering och förståelse från sjuksköterskan upplevde vårdtagare med AN 
uppskattning. En självsäker och moderlig sjuksköterska gav vårdtagare med AN 
tillfredställelse. Vårdtagare med AN upplevde också att de blev förminskade genom att 
sjuksköterskan var dominant eller endast såg personen som sin sjukdom.  
 

Metoddiskussion 
Litteraturöversikt valdes som metod då det rekommenderades att vänta med empirisk 
studie till vidareutbildning (Segesten, 2017). Vidare valdes kvalitativ metod framför 
kvantitativ metod då det som skulle undersökas var subjektiva upplevelser vilket inte 
går att mäta (Henriksson & Billhult, 2017). I analysen användes Fribergs (2017) 
femstegsmodell.  

Trovärdigheten i litteraturöversikten sänks på grund av risken för feltolkningar från 
engelska till svenska. Sökorden översattes från svenska till engelska. Vissa ord har 
ingen direkt översättning vilket gjorde att synonymer fick användas. Ändringen av 
sökorden kan ha ändrat fokus i sökningarna.  Artiklarna valdes att läsas var för sig för 
att sedan diskutera artiklarnas resultat tillsammans. Det gjordes för att minska risken 
för feltolkningar och öka trovärdigheten på litteraturöversikten (Graneheim & 
Lundman, 2004). Då svårigheter att hitta tillräckligt med artiklar till 
litteraturöversikten upplevdes kunskapsbrist i artikelsökning. Hjälp från en 
bibliotekarie med stor kunskap inom litteratursökning och databasernas funktion 
användes. Hjälpen från en erfaren bibliotekarie inom området ökar trovärdigheten för 
datainsamlingen (Forsberg & Wengström, 2016). Större kunskap om hur databaserna 
fungerar kunde eventuellt ha förbättrat sökningarna. Det är inte troligt då hjälpen från 
bibliotekarie inte gjorde mängden artiklar större. Större utbud av artiklar att välja 
mellan kunde ha lett till större trovärdighet i resultatet. CINAHL och MEDLINE valdes 
som databaser på grund av att de är inriktade på huvudområdet omvårdnad (Forsberg 
& Wengström, 2016). PsycINFO söktes i till en början, men valdes bort på grund av att 
artiklarna inte var gjorda för allmänsjuksköterskor, utan hade fokus på psykiatri, samt 
att många dubbletter från sökningar i andra databaser kom upp. Sökorden kunde ha 
valts annorlunda på grund av att det blev många olika sökningar. 2 av 10 
resultatartiklar valdes ut genom sekundärsökningar, som hittades genom att läsa 
artiklar, som användes för att bredda resultatet. Sökorden och sökningarnas kvalité 
kan ifrågasättas på grund av detta.  

I analysen översattes upplevelser från engelska till svenska vilket ökar risken för 
misstolkningar. För att minska risken för misstolkningar lästes översättningarna av 
båda författarna. Allt material granskandes kritiskt. Allt som var tveksamt, om det 
svarade på syftet, exkluderades (Henriksson, 2017).  Allt material som producerades 
lästes igenom av båda författarna för att undvika att en persons förförståelse färgar 
resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Ett exklusionskriterium var personer under 18 år, vilket gjorde att många artiklar som 
svarade på syftet valdes bort. Resultatet blev på så vis mindre. Hade minderåriga 
personer inkluderats, kunde överförbarheten till fler patientgrupper ha ökat (Lincoln 
& Guba, 1984). Att endast inkludera artiklar med kvinnor diskuterades, men 
inklusionskriteriumet togs bort för att inte behöva exkludera fler artiklar. I de 
inkluderade artiklarna var åtta av tio artiklar endast gjorda på kvinnor. I en artikel 
nämndes inte deltagarnas kön, och i en annan artikel medverkade en man och sju 
kvinnor.  Det kan sänka trovärdigheten genom att resultatet i litteraturöversikten till 
största del innehåller kvinnors upplevelser. Samtidigt som det finns män som får 
diagnosen AN är det betydligt fler kvinnor som drabbas (Obadina, 2014). På så vis 
speglar litteraturöversikten verkligheten. Artiklar gjorda med fokus på psykiatri, som 
inte inriktades på omvårdnad för allmänsjuksköterskor, exkluderades. Kriteriet gjorde 
att flera artiklar inte inkluderades.  

Litteraturöversiktens syfte och resultat handlar om anorexia nervosa. Trots det kan det 
förekomma andra ätstörningar, bland annat bulimia nervosa, i resultatartiklarna. De 
artiklarna valdes att inkluderas för att bredda resultatet, även om det inte går att 
säkerställa att allt resultat handlar om vårdtagare med AN. Ett inklusionskriterium var 
att resultatartiklarna skulle innehålla vårdtagare som haft kontakt med en 
allmänsjuksköterska. I resultatartiklarna finns även andra professioner som 
psykologer med. Ibland var det inte möjligt att utläsa vilken profession vårdpersonalen 
hade men allt material som tydligt innehöll upplevelsen med en annan profession än 
sjuksköterska exkluderades. Önskvärt hade varit att allt material endast var om 
vårdtagare med AN som haft kontakt med allmänsjuksköterskor. Det var inte möjligt 
och kan ses som en svaghet i litteraturöversikten.  

Geografiskt område valdes inte som inklusionskriterium då artiklar från alla 
världsdelar hade varit önskvärt. Alla inkluderade artiklar är utförda i tre olika länder i 
Europa; Storbritannien, Irland och Norge. Artiklar från andra delar av världen som 
USA och Australien exkluderades på grund av att deltagarna var under 18 år eller att 
artikeln fokus låg på psykiatrin. Därför blir litteraturöversiktens överförbarhet främst 
i länder med västerländsk kultur, med liknande hälso-sjukvårdssystem. Vårdtagarna 
som intervjuades i valda artiklar vårdades på olika typer av institutioner, vilket kan ha 
påverkat upplevelsen av relationen med sjuksköterskan. Alla medverkande, i de 
utvalda artiklarna, hade träffat en grundutbildad sjuksköterska och fått en upplevelse 
av relationen, vilket var kärnan i litteraturöversikten.  

Kvalitetsgranskning krävs i en litteraturöversikt för att säkerställa kvalitén (Rosén, 
2017). Avdelningen för omvårdnad på Jönköping University har en utarbetad 
kvalitetsgranskning som valdes, se (bilaga 2), och användes på grund av brist på 
kunskap för att utforma en egen. Alla artiklar kvalitetsgranskades av båda författarna 
för att öka trovärdigheten och för att säkerställa kvalitén av granskningen, vilket är en 
styrka i studien (Henriksson, 2017). Så hög poäng som möjligt efterfrågades för att 
säkerställa hög vetenskaplig kvalité på litteraturöversikten (Rosén, 2017). Trots det 
inkluderades två artiklar med sex av åtta möjliga poäng. En svaghet var dels att 
kvalitetssäkringsbegrepp inte diskuterades, men även att de inte hade någon 
återkoppling till bakgrunden. Litteraturöversiktens trovärdighet sänks på grund av att 
artiklar med låga poäng inkluderades. Valet gjordes för att de svarade på syftet och 
ansågs vara viktiga för att bredda resultatet.  

Alla artiklar hade samma design; kvalitativa intervjuer. Dock inte samma 
datainsamlingsmetod eller analysmetod vilket minskar trovärdigheten (Henriksson, 
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2017). Önskvärt var att alla artiklar hade haft samma analysmetod för att öka 
likheterna mellan artiklarna. Det var inte möjligt på grund av bristen på material. 
Urvalet av artiklarna, samt analysprocessen, har redogjorts tydligt för att stärka 
tillförlitligheten i litteraturöversikten (Graneheim & Lundman, 2004).  

Litteraturöversikten granskades av både handledare och andra studenter under 
arbetets gång (Lundman & Hällgren Granheim, 2008). Kritisk granskning av flera 
parter ökar trovärdigheten och kan ses som en styrka i litteraturöversikten 
(Henriksson, 2017). För att öka den vetenskapliga kvalitén på litteraturöversikten 
korrekturlästes arbetet av ytterligare tre parter med god kunskap om det svenska 
språket och utformningen av vetenskapliga arbeten.  

Hur relevant litteraturöversikten är över tid kan diskuteras då ett inklusionkriterium 
var artiklar publicerade efter 2007, dock var alla inkluderade artiklar är publicerade 
efter 2011. Det gör forskningen relativt aktuell (Graneheim & Lundman, 2004). 
Samtidigt som datainsamlingen i de artiklar som ledde fram till den här 
litteraturöversiktens resultat var insamlad ännu tidigare. Det gör att även om resultatet 
i litteraturöversikten är ny, kan är den delvis vara baserad på äldre material. 

Resultatdiskussion  
I litteraturöversikten framkom upplevelsen av att bli uppskattad i relationen när 
sjuksköterskan individualiserade vårdtagaren med AN. Individualiseringen gjorde att 
vårdtagare upplevde sig förstådda och bekräftade. Travelbee (1971) skriver att en 
djupare relation gör det lättare att se individen och inte bara sjukdomen. Att se till 
individen bakom sjukdomen var en förutsättning för att vårdtagare med AN skulle 
kunna uppleva stöd (Bamford & Mountford, 2012). I litteraturöversikten upplevde 
vårdtagare med AN sig bli förstådda när sjuksköterskan kände empati för vårdtagarens 
situation. Förståelsen från sjuksköterskan gjorde att de upplevde medmänsklighet, 
vilket Travelbee (1971) menar är grunden till upplevd förståelse. Dawson, Rhodes och 
Touyz (2014) menar att förutsättningarna för att vårdtagare med AN ska kunna 
uppleva individualisering, genom respekt och stöd från andra människor, är att det 
behövs acceptans i att de är sjuka och behöver hjälp. Först då kan de åstadkomma 
resultat och komma vidare i sin återhämtningsprocess (Dawson et al., 2014).  

I litteraturöversiktens resultat upplevde vårdtagare med AN att de blev uppskattade i 
relationen när respekt och acceptans fanns och när relationen var jämlik. Upplevelsen 
av att bli respekterad delades mellan deltagarna i relationen. Respekten gav relationen 
en jämvikt, vilket är en förutsättning för en god samverkan enligt Batalden et al. (2016). 
Hagerty och Patusky (2003) påstår däremot att en god relation har en hierarkisk 
uppbyggnad där sjuksköterskan har den ledande rollen. I litteraturöversiktens resultat 
sågs tillit som en grund till att dela med sig av sina känslor till sjuksköterskan. 
Vårdtagare med AN uppskattade och kände att de fick ökat förtroende när 
sjuksköterskan visade tillit genom att dela med sig av personliga erfarenheter. van 
Ommen et al. (2009) visade att tillit gav vårdtagare med AN ökat självförtroende när 
de kände att vårdpersonalen litade på dem (van Ommen et al., 2009). Sjuksköterskan 
skulle vara tillgänglig, ha viljan att hjälpa och lyssna intresserat på vårdtagaren för att 
upplevelsen skulle uppfattas som god (Colton & Pistrang, 2004). Sjuksköterskor tar för 
givet att vårdsökande vill bygga upp en god relation med dem för att förbättra sin hälsa 
och tillfriskna (Hagerty & Patusky, 2003).  
 
I litteraturöversiktens resultat framkom att vårdtagare med AN upplevde 
tillfredställelse i relationen med sjuksköterskan som var självsäker och auktoritär, 
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vilket gav känslan av trygghet. En strikt attityd hos sjuksköterskan upplevdes 
motiverande och gjorde det lättare att fortsätta kämpa mot sin sjukdom. van Ommen 
et al. (2009) bekräftar resultatet genom att påvisa att en auktoritär sjuksköterska 
gjorde det lättare att känna tillit och öppna upp sig i relationen. Colton och Pistrang 
(2004) menar att vårdtagare upplevde att restriktioner och struktur gav stabilitet och 
hjälpsamt i behandlingen för AN. I litteraturöversikten sågs sjuksköterskan som en 
modersfigur som gav tillfredställelse och en känsla av normalitet. Känslorna av att ha 
en modersfigur gav en trygghet i omvårdnaden, som i sin tur gav en bättre 
återhämtning. Enligt Travelbee (1971) är relationen något som båda deltagarna ska 
närvara i och bidrar till. När sjuksköterskan ser den utsatta vårdtagaren med empati 
ger det känsla av omsorg och omtanke (Travelbee, 1971), som i sig är ett moderligt drag 
och bekräftas i denna litteraturöversikt. Specker Sullivan (2016) menar att moderlighet 
i vården inte ska misstolkas som den moderlighet som finns mellan mor och barn, utan 
som ett sätt för vårdpersonal att hjälpa vårdtagare i beslut som gynnar vårdtagaren 
utan att ta deras autonomi ifrån dem. I litteraturöversiktens resultat beskrivs 
moderlighet hos sjuksköterskan som en hjälp. Enligt Specker Sullivan (2016) kan den 
moderlighet växa fram i en kontinuerlig vårdrelation och fungera som en hjälp då 
relationen växer. Batalden et al. (2016) menar att hälso- och sjukvårdsorganisationen 
har en skyldighet att ge förutsättningar för en samverkande relation mellan 
sjuksköterskan och vårdtagaren så vårdtagaren får möjlighet till ökat ansvar i sin vård. 
Det ökade ansvaret ger självständighet och skapar ett ökat välmående hos vårdtagare. 
Samtidigt påpekas att alla vårdtagare inte vill, kan eller har möjlighet att ta eget ansvar 
över sin vård (Batalden et al., 2016). Skyldighet att upprätthålla relationen är 
sjuksköterskans ansvar (Travelbee, 1971). Relationen underlättar för vårdtagare med 
AN att komma vidare i sin återhämtningsprocess (Dawson et al., 2014), vilket gör att 
de kan bortse från självständighet och ansvar som upplevs krävande (Batalden et al., 
2016). 
 
Resultatet i litteraturöversikten visade att vårdtagare med AN upplevde sig 
förminskade när sjuksköterskan var för kontrollerande eller dominant i relationen. Det 
framkom även att vårdtagare kände en trygghet i sjukdomen som försvann vid 
överlämnandet av kontrollen. Det kan förklaras med att personer med AN måste 
kommit till insikt med sin sjukdom för att kunna tillfriskna. Insikten gör att de kan se 
AN som en extern del av sig själva istället för att leva kvar i tryggheten som AN ger 
(Dawson et al., 2014). I litteraturöversiktens resultat framkom också att vårdtagare 
med AN kände att de var sin diagnos och blev identifierade av ätstörningen ifall 
sjuksköterskan var kontrollerande. Enligt Offord, Turner och Cooper (2006) är det av 
stor vikt att sjuksköterskan som arbetar med vårdtagare med AN ser personen bakom 
sjukdomen. Det för att vårdtagarna inte ska känna sig nedtryckta i relationen med 
sjuksköterskan (Offord et al., 2006). Travelbee (1971) menar att det är de förutfattade 
meningar som finns hos deltagarna som gör att till en början i mötet blir det svårt att 
se personen inte bara ”vårdtagaren”. För att undvika återfall i AN menar Surgenor et 
al. (2004) att fokus i behandling av AN inte endast får ligga på de fysiska delarna av 
sjukdomen, så som mat och vikt.  

I litteraturöversiktens resultat upplevde vårdtagare med AN att deras känslor blev 
förminskade i relationen med sjuksköterskan. Vårdtagare med AN upplevde att 
sjuksköterskan blev överväldigad när vårdtagare visade känslor. Därför valdes ibland 
av vårdtagaren att undvika att uttrycka känslor. Offord et al. (2006) skriver att utan ett 
uppvisande av känslor blir det svårare för sjuksköterskan att nå de psykologiska 
problemen bakom sjukdomen hos vårdtagare med AN. Lech (2012) menar att personer 
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med ätstörningar ofta har svårigheter med känslor, vilket kan leda till missförstånd 
mellan människor i en relation. I litteraturöversikten framkom att vårdtagare med AN 
upplevde att de blev missförstådda i relationen med sjuksköterskan, vilket enligt Lech 
(2012) kan vara på grund av svårigheterna att visa sina egna känslor samt att läsa av 
andras känslor.  

Slutsats 
Genom relationen med sjuksköterskan påverkas vårdtagare med ANs välbefinnande 
genom att få tillförd livskraft och uppskattning. Vårdtagaren med AN såg relationen 
med sjuksköterskan som ett stöd och en trygghet när de kände tillfredställelse från 
relationen. Samtidigt kunde relationen med sjuksköterskan sänka vårdtagares 
självkänsla och vilja att tillfriskna när de upplevde sig förminskade. Vikten av att 
vårdtagare med AN upplever relationen god är stor, för att kunna samarbeta och att 
tillsammans sträva mot tillfrisknande. I hälso- och sjukvården finns fortfarande fokus 
på vad vi kan se och mäta, psykisk ohälsa går inte att mäta på samma sätt även om 
instrument finns. Befintlig forskning inom området var mindre än förväntat och 
litteraturöversiktens resultat hade kunnat vara bredare om mer forskning hade funnits 
att tillgå. Ytterligare forskning inom området om sjukvårdpersonals bemötande och 
vårdtagares upplevelser behövs för att kunna hjälpa vårdtagare med AN och andra 
sjukdomar på bästa sätt.  

Förväntade kliniska implikationer 
Litteraturöversiktens resultat går att implicera i klinisk verksamhet genom att 
sjuksköterskor själva reflekterar kring sitt bemötande av olika patientgrupper. 
Kunskap om hur relationen med sjuksköterskan påverkar hur vårdtagare upplever 
vården är viktigt. Sjuksköterskans bemötande påverkar i stor grad relationen med 
vårdtagare med AN. För att undvika vårdlidande och förbättra förutsättningarna att 
tillfriskna för vårdtagare med AN behövs ytterligare kunskap om gott bemötande i 
relationen. För att vårdtagare med AN ska bli friska och kunna återfå sin hälsa 
snabbare behövs en god relation (Ramjan, 2004). I relation med vårdtagare med AN 
krävs klara direktiv från sjuksköterskan. Grundutbildade sjuksköterskor eller 
sjuksköterskor som har specialistutbildning inom andra områden än psykiatri, 
kommer att möta vårdtagare med psykiatriska sjukdomar som AN. Alla verksamheter 
som är i kontakt med vårdtagare med AN behöver kompetensutveckling för att öva på 
bemötande och ett omtänksamt och accepterande sätt för att bygga upp en god 
relation. Samhället och hälso- och sjukvårdsorganisationer som möter vårdtagare 
behöver reflektera över vilken kraft bemötandet har för vårdrelationen och vad som 
kan göras för att optimera mötet med vårdtagare. Allt för att vårdtagaren ska uppleva 
välbefinnande och återfå god hälsa trots sjukdom.  
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Rance, N. Moller, P. N. 
& Clarke, V. (2017)  
 
‘Eating disorders are 
not about food, they’re 
about life’: Client 
perspectives on 
anorexia nervosa 
treatment. 
 
Journal of Health 
Psychology 

Storbritannien 

Syftet var att 
påbörja en process 
med att återge 
vårdtagares syn 
genom att ge 
vårdtagare med AN 
möjlighet att tala 
om deras 
upplevelser av att bli 
behandlade för 
ätstörning.  

Design: kvalitativ metod  
 
Population: 12 kvinnor med 
AN i åldern 18–50 år  
 
Urval: självdiagnostiserad 
eller diagnostiserad AN, 
friska eller på väg mot 
tillfrisknande, haft minst 1 
kvinnlig vårdare, >18 år  
 
Datainsamlingsmetod: 
intervjuer  
 
Analysmetod: tematisk 
analysmetod  

• Hög grad av 
missbelåtenhet med 
behandlingen av AN  

• Behandlingen 
fokuserade för 
mycket på mat och 
vikt  

• Vikten av att bli sedd 
som en hel person  

• Vikten av att bilda en 
riktig relation med 
sin vårdpersonal 

7/8 poäng  

Ross, J.  A., & Green, 
C. (2011).  
 
Inside the experience o
f anorexia nervosa: 
A narrative thematic a
nalysis 
 
Counselling and 
Psychotherapy 
Research 
 
Storbritannien 

Studien övervägde 
frågan om hur vida 
slutenvårdens 
behandling för AN 
var en terapeutisk 
upplevelse för två 
kvinnor med 
kronisk anorexia 
nervosa.  
 

Design: kvalitativ metod  
 
Population: 2 kvinnor med 
AN i åldern >18 år   
 
Urval: >18 år, AN >5 år, 
kvinnor  
 
Datainsamlingsmetod: 
intervjuer  
 
Analysmetod: narrativ, 
tematisk analys  

• Vårdtagare med ANs 
förhållande till deras 
sjukdom, en extern 
del av dem själva  

• Vårdtagares relation 
till avdelningen de 
blev vårdade på, 
negativa känslor, 
ensamhet  

• Vårdtagares 
relationer till dem 
själva som person 

• Vårdtagares relation 
till andra människor, 
vårdpersonal  

7/8 poäng  
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Sheridan, G. & 
McArdle, S. (2016)  
 
Exploring Patients’ 
Experiences of Eating 
Disorder Treatment 
Services From a 
Motivational 
Perspective 
 
Qualitative Health 
Research  

Irland 

Utforska 
upplevelser av 
behandling av både 
nuvarande och 
utskriva vårdtagare 
med ätstörningar 
(AN, bulemi nervosa 
eller andra 
ätstörningar 
(OSFED)) för att 
vinna insikt om 
faktorer som 
påverkade deras 
motiverande 
behandlingsväg.  

Design: kvalitativ metod  
 
Population: 14 kvinnor, 
vårdtagare med blandade 
ätstörningar i åldern 18–31 år   
 
Urval: >18 år, män och 
kvinnor inkluderade, 
nuvarande eller utskrivna 
vårdtagare på en 
ätstörningsklinik, genomgått 
professionell behandling  
 
Datainsamlingsmetod: 
semistrukturerade 
djupgående intervjuer  
 
Analysmetod: tematisk 
analys, både induktiv och 
deduktiv  

• Fysisk miljö på 
vårdavdelningen och 
hur den påverkar 

• Relationers betydelse 
för vården  

• Terapeutiska 
metoder som spelar 
in i motivationen för 
behandlingen  

6/8 poäng  

Sly, R., Morgan, J. F., 
Mountford, V. A., 
Sawer, F., Evans, C., & 
Lacey, J. H. (2014).  
 
Rules of engagement 
qualitative experiences 
of therapeutic alliance 
when receiving in-
patient treatment for 
anorexia nervosa  
 

Utvärdera 
vårdtagares 
upplevelser av den 
terapeutiska 
relationen för att 
bedöma den 
upplevda vikten och 
för att utforska vilka 
faktorer som hjälper 
till i byggandet av en 
stark allians med 

Design: kvalitativ metod  
 
Population: 8 kvinnor med 
AN i åldern 18–34 år som 
genomgick 
slutenvårdsbehandling för 
AN  
 
Urval: vårdtagare som under 
tiden för intervjun genomgick 
slutenvårdsbehandling för 
AN  

• Vårdrelationen en 
avgörande del i 
behandlingen  

• Vårdpersonalen ska 
vara aktiv och inte 
passiv  

• Vårdpersonalen ska 
lyfta tabulagda 
ämnen på ett känsligt 
vis  

7/8 poäng  



 
 

Eating Disorders  
 
Storbritannien  

vårdarna.   
Datainsamlingsmetod: 
semistrukturerade, 
djupgående intervjuer  
 
Analysmetod: tolkade, 
fenomenologisk analys  

• Hur första intrycket i 
första mötet med 
vårdaren har 
betydelse för 
framtida relation  

Smith, V., Chouliara, 
Z., Morris, G. P., 
Collin, P., Power, K., 
Yellowlees, A., 
Grierson, D., 
Papageorgiou, E., & 
Cook, M. (2016)  
 
The experience of 
specialist inpatient 
treatment for anorexia 
nervosa: A qualitative 
study from adult 
patients’ perpective  
 
Journal of Health 
Psychology 
 
Storbritannien   

Utforska 
upplevelserna hos 
kvinnor som 
genomgår 
specialiserad 
slutenvårdsbehandli
ng för AN.  

Design: kvalitativ metod  
 
Population: 21 kvinnor med 
AN i åldern 18–41 år  
 
Urval: kvinnor, 
diagnostiserad AN, >18 år  
 
Datainsamlingsmetod: 
intervjuer  
 
Analysmetod: tematisk 
analysmetod 

• Skifte i kontroll 
mellan sjuksköterska 
och vårdtagare  

• Upplevelse av 
transition  

• Vikten av stödjande 
vårdrelationer  

• Samhörighet med 
andra vårdtagare  

• Processen av 
tillfrisknande och att 
upptäcka sig själv  

8/8 poäng  

Wright, K. M., & 
Hacking, S. (2012).  
 
An angel on my 
shoulder: a study of 
relationships between 

Att beskriva den 
levda erfarenheten 
av en terapeutisk 
relation mellan 
kvinnor med AN och 
deras hälso-

Design: kvalitativ metod  
 
Population: 6 kvinnor med 
AN i åldern 21–44 år   
 

• Äkthet i relationen 
med vårdpersonalen  

• Vikten av att känna 
sig säker  

8/8 poäng  



 
 

women with anorexia 
and healthcare 
professionals 
 
Journal of Psychiatric 
and Mental Health 
Nursing 
 
Storbritannien  
 

sjukvårdspersonal.  

Att utforska den 
servicemodell där 
relationerna 
inträffar.  

Urval: >18 år, kvinnor, 
tidigare diagnostiserade med 
AN som under tiden för 
intervjun fick 
öppenvårdsbehandling för 
AN   
 
Datainsamlingsmetod: 
semistrukturerade intervjuer  
 
Analysmetod: tematisk 
analys  

• Ätstörningen som en 
separat identitet från 
personen  

• Tillfriskande mäts i 
viktuppgång  

• Kraften i att känna 
hopp och optimism  

• Moderlighet i 
relationen mellan 
vårdpersonal och 
vårdtagare  

Wright, K. M. (2015) 
  
Maternalism: a healthy 
alliance for recovery 
and transition in 
eating disorder 
services.  
 
Journal of Psychiatric 
and Mental Health 
Nursing 
 
Storbritannien  

Utforska den levda 
erfarenheten av 
relationen mellan 
kvinnor med 
anorexia och deras 
vårdpersonal på en 
specialist-avdelning 
för ätstörningar.  

Design: kvalitativ metod  
 
Population: 12 kvinnor med 
ätstörningar i åldern 8–63 år  
 
Urval: utvalda deltagare från 
ätstörningsklinik för vuxna  
 
Datainsamlingsmetod: 
semi-strukturerade 
intervjuer, hermeneutisk 
intervju-metod   
 
Analysmetod: 
fenomenologisk analys  

• Relationer på 
ätstörningsklinik som 
likande förhållandet 
mellan mor och 
dotter 

• Förhållandet 
upplevdes 
terapeutiskt  

• Hölls inom en 
professionell gräns, 
gavs med ett 
omhändertagande 
närmande  

7/8 poäng  



 

 
 

 


