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ABSTRACT 
Objective: The aim was to illuminate the health care relationship in relation to patient 
care with Anorexia Nervosa.  
Methods: A systematic literature review was conducted. Articles relevant to the aim of 
the study was sought in the databases Cinahl and PubMed. Ten qualitative articles were 
identified. A quality valuation and a manifest content analysis was conducted.  
Results: The results in this the study showed that the care relationship is of great 
importance and the patient considered that support from nurses was helpful. The 
categories found in the analysis were: Care relations, Emotional experiences and 
Communication. Difficulties in the care relationship could arise when patients opposed 
care. The patients also experiences mixed feelings in the care relationship. However, 
communication and care relationshipa are of great importance for the perception of 
well-being and for continued treatment.  
Conclusions: There is insufficient knowledge of the importance of the care relationship 
in treating Anorexia Nervosa. A strong terapeutic relationship is of great importance to 
prevent relapses from occurring and to build trust in each other. Despite the patient’s 
fluctuating emotional experiences, nurses should treat patients with dignity, respect and 
kindness. Communication between both parties is important in order to get an overall 
picture of the patient’s situation for optimal care and treatment. 
Keywords: Anorexia Nervosa, Patient experience and nurse-patient relations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

Vårdrelationens betydelse för vården av patienter med 

Anorexia Nervosa  
En systematisk litteraturstudie 

Josefine Andersson & Dženana Hotić 

 

ABSTRAKT  
Syfte: Syftet var att belysa vårdrelationens betydelse i samband med vård av patienter 
med Anorexia Nervosa.  
Metod: En systematisk litteraturstudie utfördes. Artikelsökningen som var relevant för 
syftet gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Tio kvalitativa artiklar identifierades. 
Dessa kvalitetsgranskades och en manifest innehållsanalys utfördes.  
Resultat: Resultat som framkom i studien var att vårdrelationen var av stor vikt och att 
patienterna ansåg att stöd från sjuksköterskorna var hjälpsamt. Svårigheter i 
vårdrelationen kunde uppstå när patienterna motsatte sig vård. Patienterna upplevde 
blandade känslor i vårdrelationen. Kommunikationen och vårdrelationen är av stor vikt 
för upplevelsen av välbefinnande och för fortsatt behandling. Det kategorier som 
framkom i analysen var: Vårdrelation, Känslomässiga upplevelser och Kommunikation.  
Slutsatser: Det finns bristande kunskap om vårdrelationens betydelse. En stark 
terapeutisk relation är av stor vikt för att förhindra att återfall uppkommer och för att 
kunna bygga en tillit för varandra. Kommunikationssvårigheter uppkommer då 
patienterna inte är villiga att ta emot behandlingens mål. Detta kan leda till att 
sjuksköterskan upplevs icke-hjälpsam. Trots patienternas ibland negativa känslomässiga 
upplevelser ska sjuksköterskorna alltid behandla patienterna med värdighet, respekt och 
vänlighet. Kommunikationen mellan båda parter är viktig för att få en helhetsbild av 
patientens situation.  
Nyckelord: Anorexia Nervosa, Patientupplevelse och Sjuksköterskans-patientens 
relation. 
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1. INTRODUKTION  
 

Anorexia Nervosa (härefter AN) är en form av ätstörning som innebär viljestyrd 
viktnedgång, som beror på ändrad kroppsuppfattning (Socialstyrelsen, u.å). Personer 
som drabbas av AN har en felaktig uppfattning om sin kropp, som innebär att de anser 
sig vara för tjocka trots att dessa personer istället är underviktiga. Om inte svälten 
stoppas i tid kan det leda till allvarliga konsekvenser för kroppen. De organ som drabbas 
allvarligast är hjärtat och cirkulationen, förändringarna kan leda till livshotande 
tillstånd. AN debuterar oftast i tonåren och är vanligare hos flickor än pojkar. Cirka tio 
procent av alla som drabbas är pojkar (a.a). Författarnas intresse för detta ämne väcktes 
då AN är ett vanligt förekommande problem i samhället och behöver uppmärksammas 
mer, för att minska risken att tillståndet blir kroniskt för de personer som drabbas av 
sjukdomen. Författarna har som mål med denna uppsats att speciellt få mer kunskap om 
vårdrelationens betydelse i samband med vård av patienter med AN.  
 
2. BAKGRUND  
 
2.1. Historia  
År 1684 beskrevs första fallet av AN, en flicka i 18 års ålder drabbades av symtomen 
(Råstam-Bergström, Gillberg & Gillberg, 1995). Symtomen som flickan upplevde var 
utebliven menstruation, ingen aptit, blekhet och hud av degkonsistens. År 1860 
publicerade Fransmannen Marcé flera fall som berodde på svår avmagring. Det 
påverkade unga flickor mest och var en följd av matvägran. Övertygelsen hos 
patienterna att de inte fick äta kunde var stark och inget kunde ändra den. Simmonds 
antog i början av 1900-talet att AN hade ett starkt samband med avmagring som beror 
på en följd av destruktion av hypofysen. Vid AN hade patienterna en hög uthållighet 
och aktivitet. AN har efter andra världskriget snarare uppfattats som ett allvarligt 
kroppsligt symtom som har samband med psykisk sjukdom (a.a). 
 
 
2.2. Definition, symtom och beteende 
AN definieras som ett beteende som orsakats av viktnedgång och som har blivit 
okontrollerbart. Patienterna som drabbas av AN kan till exempel bli vegetarianer, de 
kan laga mat utan att själva äta maten och de kan även ljuga om att de redan har ätit för 
att dölja sitt beteende och sin viktnedgång. Dessa patienter tittar sig ofta i spegeln och 
väger sig i smyg för att nå sin eftersträvade idealvikt. Beteendets centrala punkt 
kännetecknas av rubbad kroppsuppfattning, begränsat födointag och att idealvikten 
ligger långt under normalvikten (Allgulander, 2014).  
 
Vid AN upplever patienterna således ett tvångsmässigt behov av att gå ner i vikt då 
deras självbild är förvrängd (Obadina, 2014). Detta kan uppkomma på grund av lågt 
självförtroende, perfektionism och andra stressfaktorer. Patienter med AN har låg 
energinivå som beror på deras svält. Vid måltider kan patienterna ha speciella rutiner, 
exempelvis tugga maten långsamt och dela maten i små bitar (a.a.).  
 
Förutom AN finns även Bulimia Nervosa (härefter BN) och dessa tillstånd bör 
särskiljas. Likheterna mellan AN och BN skriver King och Turner (2000) är att 
patienterna har en förändrad självbild och ser sig själva som överviktiga trots att 
patienterna kan präglas av undervikt. Skillnaden mellan dessa två tillstånd är att 
patienter med BN utsätter sig för hetsätning som sedan följs av kräkningar eller 
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användning av laxerande medel. Utvecklingen av BN kan bero på osäkerhet och 
otrygghet med sin självbild samt rädsla (a.a). Diagnostiseringen skiljer sig också mellan 
AN och BN. Den specifika skillnaden är att patienter med AN är allvarligt undernärda 
när diagnosen ställs, medan patienter med BN oftast har en normalvikt både före och 
efter att diagnosen ställts (Vitale, Lotito & Maglie, 2009) 
 
För att minimera risken att tillståndet blir kroniskt med långsiktiga fysiska 
komplikationer som följd, är det värdefullt med tidig upptäckt och snabb behandling. 
Uppmärksamhet och identifiering av tidiga varningstecken är betydelsefulla, vilket kan 
leda till förbättrad behandling som blir gynnsamt i längden för patienterna. För att 
kunna ställa diagnos och göra en behandlingsplan krävs emellertid en noggrann 
bedömning (Vitale, Lotito & Maglie, 2009).  
 
Tidiga tecken som både allmän- och specialistsjuksköterskor ska vara uppmärksamma 
på vid AN är ovanliga matrutiner, räkning av kaloriintag, asocialt beteende, påverkan på 
sömnen, rädsla att gå upp i vikt, påverkan på aptiten och överdriven fysisk aktivitet 
(Obadina, 2014). Beteendet förändras ofta eftersom patienterna upplever ångest, 
nedstämdhet, nedsatt sexlust och förstoppning, samt att de kan få metabola 
komplikationer. Till exempel kan funktionen hos sköldkörteln avta, könshormonerna 
störs eller upphör vilket kan leda till att flickors menstruation rubbas och brösten slutar 
att växa (Allgulander, 2014)  
 
Socialstyrelsen (u.å) skriver att om patienterna utsätter sig för allvarlig svält kan det 
leda till ett allvarligt tillstånd, där alla organ påverkas. Vid jämförelse med 
normalbefolkning i samma ålder har patienter med AN sex till tio gånger högre 
dödlighet (a.a).  
 
 
2.3. Vårdrelation i samband AN 
Vårdrelationen ska präglas av ett professionellt engagemang och fokus ska riktas mot 
patienternas vårdbehov. Relationen är dock inte ömsesidig utan asymmetrisk och 
sjuksköterskan kan inte räkna med att få ut något för egen vinning (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Rundqvist (2012) skriver att vårdrelationen inte är ömsesidig på grund 
av att patienten och sjuksköterskan aldrig kan byta plats med varandra. Den vårdande 
relationen är asymmetrisk eftersom sjuksköterskan har mer ansvar för att lindra 
patientens lidande.  
 
För att utveckla vårdrelation måste både sjuksköterskorna och patienterna vara delaktiga 
(Micevski & McCann, 2005). En viktig faktor för att skapa en god vårdrelation är tid. 
Sjuksköterskan och patienten kan bli bekväma i relationen med varandra om de träffas 
under en längre period. Detta leder till att sjuksköterskor kan få en djupare förståelse för 
patienterna och att patienterna kan bli mer aktiva i relationen (a.a).  
 
Patienterna anser vidare att ett starkt terapeutiskt förhållande är centralt för vårdandet. 
En positiv relation mellan sjuksköterskor och patienter kan leda till en ökad självkänsla 
hos patienterna, samt leda till att chansen för behandlingen blir framgångsrik (Murray, 
Crawford, McKenzie & Murray, 2011).  
 
När vårdrelationen mellan patienter och sjuksköterskor upplevs stressad, är det viktigt 
att kontrollera orons och ångestens sett ur både patientens och sjuksköterskors synvinkel 
(Bégat, Ellefsen & Severinsson, 2005). Detta är viktigt för att kunna ge patienterna en 
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adekvat vård. Annars kan en försämras vårdrelation leda till en brist på förståelse, vilket 
i sin tur kan påverka den vårdande situationen (a.a.). Det finns emellertid begränsad 
systematisk kunskap kring hur sjuksköterskor som vårdar patienter med AN berörs 
personligen och hur behandlingen bäst ska utföras (Bégat, Ellefsen & Severinsson, 
2005; Warren et.al., 2009).  
 
I den vårdande relationen kan patienterna med AN ibland uppträda manipulerande och 
ha svårigheter att lita på sjuksköterskan eftersom patienterna kan se dem som fiender 
istället för hjälpare. För att patienterna ska få kontroll över sin situation kan de använda 
sig av svek och lögner (Micevski & McCann, 2005). Detta förhållningssätt från 
patienternas sida kan leda till att sjuksköterskorna upplever känslor av obekvämhet, 
frustration, oro och otillräcklighet (King & Turner, 2000). För att en relation ska uppstå 
är det viktigt att sjuksköterskorna är förstående och icke-dömande. (Murray et.al., 
2011). Detta skriver även Vitale, Lotito och Maglie (2009) om, att det är viktigt att 
patienterna upplever att sjuksköterskan är där för att hjälpa dem och att sjuksköterskan 
bildar sig en djupare förståelse för patientens situation.  
 
 
2.4. Teoretisk referensram  
I denna uppsats kommer författarna att utgå ifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv där 
människan ses som en helhet. Varje människa är unik och måste ses som både subjekt 
och objekt där funktion, natur och kultur har en viktig roll (Birkler, 2008). Att se 
kroppen som levd är något som även är viktigt inom vårdvetenskapen. Kroppen ger oss 
tillgång till världen och ett liv, utan kropp kan människan inte existera. Detta gör sig 
speciellt påmint när människan blir sjuk och kroppen blir ett hinder för livet (Dahlberg 
& Segesten, 2010). Författarna har valt att använda sig av följande vårdvetenskapliga 
begrepp: livsvärld, vårdrelation och välbefinnande.  
 
2.4.1. Livsvärld 
Begreppet livsvärld har valts eftersom det anses vara av stor vikt för att kunna bilda sig 
en uppfattning om patienternas livsvärld. Tillgång till patienternas livsvärld är viktig för 
att en vårdrelation ska uppstå och för att vårdandet ska bli professionellt. Det är viktigt 
att få en uppfattning om patienternas upplevelse att leva med AN och hur den vårdande 
relationen påverkas av båda parter. Genom att sjuksköterskans och patientens värld 
möts kan livsvärlden visa sig och en god relation kan skapas.  
 
Wiklund (2003) menar att vårdvetenskapen innebär att personen är en enhet där hen ses 
som en kropp, själ och ande. Personen påverkas alltid av den värld hen befinner sig i 
och kan enbart förstås utifrån denna situation. Benzein, Hagberg och Saveman (2012) 
påpekar att livsvärlden är den värld som beskriver den unika personens upplevelse, 
erfarenheter och föreställningar. Dahlberg och Segesten (2010) skriver vidare för att 
kunna förstå patienters livsvärld måste sjuksköterskorna vara vårdvetenskapligt 
medvetna och kompetenta samt rikta sitt fokus mot patienters livsvärld. Detta är viktigt 
för att förstå hur patienterna upplever sin hälsa, lidande, sjukdom och sitt vårdande samt 
hur det påverkar deras vardag. Allt detta utförs för att sjuksköterskor ska kunna stödja 
och stärka patientens hälsoprocesser. Inom vårdvetenskapen är det även viktigt att båda 
parter är inkluderade för att skapa en god vård (a.a.).  
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2.4.2. Vårdrelation  
Det vårdvetenskapliga begreppet vårdrelation har valts eftersom det anses vara av stor 
vikt för att patienternas upplevelser ska komma till uttryck och för att skapa en god 
relation.  
 
Vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten kan vara vårdande och icke-
vårdande, vilket kan medföra att patienten upplever välbefinnande eller onödigt lidande 
(Friberg & Öhlén, 2009). En god vårdrelation anses bidra till patientens välbefinnande. 
Vårdrelationen är asymmetrisk som påpekats ovan och många olika faktorer kan 
påverka den beroende på vilken person som går in i relationen. Patienterna anser att 
relationen med sjuksköterskan bör fungera på ett professionellt sätt för att patienterna 
ska känna sig bekräftade (a.a.). I den vårdande relationen krävs det att sjuksköterskorna 
har en större öppenhet för att kunna reflektera över relationen och vårdandet som 
patienten befinner sig i (Dahlberg & Segesten, 2010). Patienterna vill bli respekterade 
och inte ses som ett objekt, samt att dem anser att informationen och delaktigheten i 
deras vård är betydelsefull för att själva kunna bestämma över sitt vårdande (Friberg & 
Öhlén, 2009). För att stödja patientens hälsoprocesser krävs det således att en vårdande 
relation uppstår (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Malmsten (2008) skriver vidare att det är viktigt att sjuksköterskor förstår sig själv för 
att kunna bilda sig en uppfattning om patienters behov och situation (a.a.). Bégat, 
Ellefsen och Severinsson (2005) skriver också att sjuksköterskor anser att det 
underlättar att hantera situationer som är känslomässiga när kommunikationen och 
samarbetet fungerar. Detta leder till att en vårdande relation kan uppstå och en god vård 
kan ges till patienten. Även Dahlberg och Segesten (2010) skriver att det är viktigt att 
belysa sjuksköterskors känslomässiga situation i samband med vårdandet och 
vårdrelationen. Sjuksköterskornas negativa känslor måste tas hänsyn för att patienterna 
ska kunna få god vård och för att möjligheter och svårigheter ska tas till hänsyn.  
 
 
2.4.3. Välbefinnande 
Det vårdvetenskapliga begreppet välbefinnande har valts att studera eftersom det är 
viktigt att patienterna upplever välbefinnande för att kunna återhämta sig. Om 
patienterna inte upplever välbefinnande kan sjuksköterskorna inte ge god vård och då 
kan detta generera känslor av otillräcklighet och hjälplöshet i relationen till patienten. 
Detta kan i sin tur påverka patienternas välbefinnande och den fortsatta behandlingen. 
Patienterna är ofta sårbara och måste uppleva välbefinnande för att kunna känna tillit till 
sjuksköterskan och för att den vårdande relationen ska kunna utvecklas. 
 
Wiklund (2003) betonar att begreppet välbefinnande utgår utifrån patientens känslor och 
uttryck. Välbefinnandet är personligt och unikt och är förknippat med inre subjektiva 
upplevelser. När patienterna drabbas av ohälsa blir fokuseringen på hälsan lidande 
(Dahlberg & Segesten, 2010). För att patienterna ska kunna uppleva välbefinnande 
krävs det professionell hjälp. Ifall sjuksköterskor uppträder professionellt, är lyhörda 
och följsamma gentemot patienternas situation, kan det leda till att patienterna 
accepterar vård och upplever välbefinnandet. För att detta ska bli möjligt krävs det att 
patienterna börjar omformulera sin livssituation och får en sjukdomsinsikt, vilket kan 
medföra en meningsfullhet och en känsla av välbefinnandet trots ohälsa (a.a.). 
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3. PROBLEMFORMULERING 
 

AN är en sjukdom som är vanligt förekommande och drabbar framförallt unga kvinnor. 
Sjukdomen kan vara svår att upptäcka då patienterna kan dölja det väl. Om de tidiga 
tecknen på AN inte upptäcks i tid kan det leda till ett kroniskt tillstånd, därför är det 
viktigt för sjuksköterskor att vara uppmärksamma för att förhindra detta.  
Vårdrelationen är av betydelse för att en vårdsituation ska uppstå. Därför är 
sjuksköterskors agerande av betydelse och kunskapen om AN behöver utvecklas. Detta 
för att patienternas upplevelser som exempelvis frustration, stress och ångest ska kunna 
undvikas. Författarna vill genom denna uppsats framförallt belysa vårdrelationens 
betydelse i samband med vård av patienter med AN, samt få en förståelse för hur 
sjuksköterskor och patienter upplever sin hälsa och sitt välbefinnande. Hur upplever 
sjuksköterskorna och patienterna vårdrelationen? Vad har patienterna för känslomässiga 
upplevelser av vårdandet? Hur upplevs kommunikationen i den vårdande relationen?  
 
4. SYFTE 
 
Syftet med uppsatsen var att belysa vårdrelationens betydelse för vården av patienter 
med AN.   
 
5. METOD  
 
5.1. Design 
Eftersom det finns en del studier inom området bedömdes en kvalitativ systematisk 
litteraturstudie vara mest relevant för syftet. En sådan studie utgår från en fråga som är 
tydligt formulerad. Genom en systematisk litteraturstudie kan författarna identifiera, 
analysera, värdera och välja den forskning som är relevant för studien (Forsberg & 
Wengström, 2016). I studien använder sig författarna av en induktiv ansats, som baseras 
på erfarenheter och observationer (Birkler, 2008).  
 
5.2. Inklusions- och exklusionskriterier 
Artiklarna som valdes ut var peer-reviewed och inte äldre än åtta år, det vill säga från 
2009 till 2017. Artiklarna som inkluderades i studien skulle ha fokus på vårdrelationens 
betydelse och relationen mellan sjuksköterska och patient. Författarna ville begränsa 
sökningen till Europa vilket under sökandets gång fick utökas till USA, Australien och 
Nya Zeeland, då dessa bedömdes ha liknande förhållande som Europa. Detta för att få 
tillräckligt med artiklar att analysera. Kön och ålder utgjorde inget i inklusions- eller 
exklusionskriterier.  
 
5.3. Sökningsförfarande 
Sökningen utfördes mellan 2017-03-28 till 2017-05-02 i två olika databaser, Cinahl och 
PubMed. Vid sökning i Cinahl var peer-reviwed i kryssat. Författarna påbörjade sedan 
med en fritextsökning för att se vilka ämnesord som var av relevans. Därefter skedde 
sökningen i form av ämnesordssökning för att få fram artiklar som passade författarnas 
syfte. Sökorden Anorexia Nervosa, Nursing care plans, professional-patient relations, 
patients attitudes och nurse-patient relations. Sökordet Eating disorder provades också 
för att få ett större perspektiv. Preliminärt utvalda artiklarna lästes av både författarna 
för att utesluta de som inte handlade om AN och om vårdrelationen. Sökorden också var 
ämnesord som skulle ingå i ’’major eller minor heading’’. Vid sökning i PubMed 
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användes “Mesh” ord för att få fram artiklar av relevans. Huvudordet i sökningen var 
Anorexia Nervosa med olika tillägg, exempelvis nursing, therapy och psychology. 
Övriga sökord som användes var nurse-patient relations, attitude of health personnel, 
inpatiens och adolescents. På vissa sökord valdes “Major” och vissa “Mesh”. 
Avgränsningen från år 2009 till 2017 användes även i PubMed. För att kontrollera att 
artiklarna från PubMed var peer-reviewed kontrollerades de i UlrichsWeb 
(www.ulrichsweb.com). Artiklarna som inte var av relevans för syftet och som var äldre 
än åtta år förkastades. Sökningsförfarandet resulterade i tio kvalitativa vetenskapliga 
artiklar (se bilaga 1). 
 
 
5.4. Kvalitetsgranskning 
En kvalitetsgranskning utfördes av båda författarna enligt Forsberg och Wengström 
(2003) (Bilaga 2). Kvalitetsgranskningen modifierades till ja- och nej frågor för att få en 
helhetsbild om artiklarna hade låg-, medel-, eller hög kvalitet. Två av frågorna från 
Forsberg och Wengströms granskningsmall skrevs ihop till en och en hoppades över då 
den inte ansågs relevant. Varje ja-svar gav ett poäng och varje nej-svar gav noll poäng. 
Totalt fanns det 29 frågor. Alla artiklarna som valdes till resultatdelen var kvalitativa. 
Enlig granskningsmallen bedöms artiklar med mindre än 60 procent ja-svar ha låg 
kvalitet, mellan 60 till 80 procent ja-svar bedöms ha medelhög kvalitet och artiklarna 
med över 80 procent ja-svar bedöms ha hög kvalitet. Samtliga artiklar som analyserades 
var av medelhög kvalitet, bedömdes vara trovärdiga och inkluderades därför i analysen.  
 
 
5.5. Analys 
Vid systematisk litteraturstudie är det viktigt att kunna följa hur artiklarna har 
analyserats, för att få en förståelse för hur resultatet framkom. En systematisk 
litteraturstudie innebär att utföra systematiska undersökningar, därefter granskas 
sökningen kritiskt och sammanställs inom det valda ämnet. En noggrann analys av 
resultatets artiklar bör utföras för att skapa en helhetsbild (Forsberg & Wengström, 
2016). De tio artiklarna som slutligen valdes lästes först enskilt för att inte påverkas av 
varandra. Resultatet sammanfattades utifrån varje artikel för att få en helhetsbild. 
Därefter analyserades artiklarna utifrån en manifest innehållsanalys för kvalitativa 
artiklar, som innebär textnära och beskrivande innehåll av olika kategorier (Lundman & 
Hällgren-Graneheim, 2012).  
 
Innehållsanalysen påbörjades genom att resultatet i varje artikel lästes igenom. Därefter 
valdes meningar ut som var av relevans för studiens syfte. För att upptäcka 
meningsenheterna läste författarna artiklarnas resultat och strök över passande meningar 
med olika färger. Dessa meningar skrevs sedan in i en tabell. Efter att meningar valts ut 
förkortades de ner till kondenserade meningsenheter, vilket innebär en förkortning av 
stycket utan att ändra på innebörden. Nästa steg av analysprocessen var att skapa 
förklarande koder av de kondenserade meningsenheterna. Dessa utvecklades sedan till 
underkategorier som sedan skapade kategorier. För att hitta de rätta benämningarna läste 
författarna meningarna som återfanns i resultatet för att bilda en uppfattning om vilken 
kategori som passade in. Under analysens gång bestämde sig författarna om den 
uppkomna kategorin skulle revideras. Dessa kategorier utgör den röda tråden som 
återfinns i resultatet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012) (Se bilaga 3).  
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6. ETISKA ÖVERVÄGANDEN  
 
När vetenskapliga studier utförs bör de innehålla etiska övervägande. Forskaren som 
utför studien måste vara noggrann i slutsatsen och ha en välgrundad redovisning 
(Forsberg & Wengström, 2016). Vid läsning av artiklarna var författarna 
uppmärksamma på om det fanns etiska övervägande och att studien inte röjde någon 
persons identitet, samt att inte medvetet misstolka data. Författarna har redovisat 
samtliga artiklar som resultatet byggs på samt presenterat artiklarna på ett trovärdigt sätt 
(Forsberg & Wengström, 2016). Vid läsning av artiklarna uppmärksammade författarna 
om huvudkraven som ingår i Helsingforsdeklarationen (2014) uppfylldes. De krav som 
ingår är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  
 
 
7. RESULTAT  
 
De analyserade artiklarna resulterade i tre huvudkategorier, se tabell 1. 
 
Tabell 1. Översikt av kategorier 
Huvudkategorier Underkategorier 
Vårdrelation Etablera vårdrelationen 

Vidmakthålla vårdrelationen 
Känslomässiga upplevelser Beteendet påverkas av starka känslor 

Gryende självinsikt, en lång process 
Kommunikation Underlättande kommunikation 

Hindrande kommunikation 
 
7.1. Vårdrelation 
Kategorin Vårdrelation utmynnar i två underkategorier, Etablera vårdrelationen och 
Vidmakthålla vårdrelationen.   
 
7.1.1. Etablera vårdrelationen 
För att möjliggöra en lyckad behandling med patienterna som lider av AN är 
sjuksköterskors agerande avgörande (Snell, Crowe & Jordan, 2010). Wright och 
Hacking (2012) fann att sjuksköterskor upplevde en utmaning när det gällde att utveckla 
en stark terapeutisk relation och att få patienterna engagerade i behandlingen och 
återhämtningsprocessen. Sjuksköterskorna upplevde utmaningar och svårigheter 
beroende på att patienterna inte alltid var villiga att acceptera behandlingens mål. 
Liknande resultat påvisade även Snell et.al., (2010). Sjuksköterskorna i deras studie 
upplevde att den terapeutiska relationen mellan sjuksköterskor och patienter ständigt var 
hotad, på grund av att patienterna inte ville släppa in sjuksköterskorna på djupet och 
berätta om sina symtom. ’’There is so much secondary gain in not forming a 
relationship with me they often will sabotage to keep at a distance, to form a 
relationship might mean they have to address their eating disorder’’ (s.355). Detta 
medförde i sin tur att sjuksköterskornas roll hotades. De var tvungna att genomföra 
beslut som gick emot vad patienterna ville, vilket skapade en smärtsam situation för 
patienterna. Snell et.al., (2010) menade också att när patienterna inte var engagerade i 
sin egen vård, hade sjuksköterskorna nytta av sin kunskap om AN för att kunna hantera 
den uppkomna situationen. Gulliksen, Nordbo, Espeset, Skåderud och Holte (2015) 
skrev att vid det första mötet måste god återkoppling ges till patienterna för att öka 
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chansen att stärka patienternas medvetenhet om sitt sjukdomstillstånd. Sjuksköterskor 
som inte hade tillräckligt med kunskap om AN provocerade patienterna på ett negativt 
sätt, eftersom de inte visste hur de skulle hantera situationen medförde det att 
patienternas problem förminskades. Detta kunde vara en hindrande faktor för fortsatt 
behandling (a.a.).  
 
7.1.2. Vidmakthålla vårdrelationen 
Om sjuksköterskorna inte uppträdde noggrant och omtänksamt reagerade patienterna 
negativt och upplevde sjuksköterskorna som strikta och stränga (Gulliksen et.al., 2015). 
Patienterna ansåg att stöd från sjuksköterskorna var värdefullt och hjälpte dem att få 
kontroll över sina känslor (Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2013; Van Ommen et.al., 
2009). Zugai et.al., (2013) menade att om sjuksköterskorna var uppmuntrande och 
stöttande kunde detta förhållningssätt resultera i en stark relation, där tillgivenhet var av 
betydelse.  
 
Berends, van Meijel och van Elburg (2012) beskrev att risken för återfall efter 
behandling vid AN var mellan 33 och 63 procent, med en professionell och nära relation 
med patienterna kunde sjuksköterskorna förebygga återfall. Riktlinjerna för patienter 
med AN har visat sig vara positivt för möjligheten att hjälpa dem, ett professionellt 
förhållningssätt gentemot patienterna kan skapa goda förhållanden och generera en god 
omvårdnad (a.a.). Sjuksköterskorna måste därför uppträda stödjande, ha förståelse och 
inte döma patienterna samt vara uppmärksamma på patienternas styrkor och svagheter 
(Zugai et.al., 2013; Berends et.al., 2013).  
 
Van Ommen et.al., (2009) skrev också att sjuksköterskor måste kunna hantera att både 
ha närhet och distans gentemot patienterna. Detta för att patienterna ska uppleva att de 
har kontroll över situationen. ’’… a lot of the other nurses would have been ’’no it’s ok. 
and, … the nurses that had closer relationship with the patients were the ones who were 
more lenient cause like they understood a bit better…’’ (Zugai et.al., 2013, s.2024) 
 
7.2. Känslomässiga upplevelser 
Kategorin känslomässiga upplevelser utmynnade i två underkategorier: Beteendet 
påverkas av starka känslor, samt Gryende självinsikt, en lång process.  
 
7.2.1. Beteendet påverkas av starka känslor 
Patienterna upplevde en extrem stress i början av sin behandling, på grund av att de 
förväntades följa sjuksköterskornas och sjukhusets anvisningar vilket var en omställning 
för patienterna (Van Ommen et.al., 2009). Patienterna upplevde även att de var i starkt 
behov av sjuksköterskornas närvaro för att få en strukturerad vård, samtidigt som de 
upplevde ångest på grund av att de var tvungna att kämpa emot sjukdomen (a.a.). Vissa 
patienter var också ångestfyllda över att lämna över kontrollen och säkerheten som 
sjukdomen försåg dem med. När patienterna upplevde förlust av kontrollen i sin 
behandling uppkom en förändring i deras livssituation. ’’I feel I am out of the loop and I 
find that it makes me feel anxious … everyone is deciding what is happening and 
nobody is asking me’’ (s.21) (Smith et al., 2016). Vidare skrev Gulliksen et.al., (2012) 
att patienterna upplevde att sjuksköterskorna inte alltid kunde ge dem en 
tillfredsställande vård. De upplevde att sjuksköterskorna kunde ha engagerat sig mer än 
att bara vara lyhörda och ha ögonkontakt. Om ett positivt möte uppstod upplevde 
patienterna sig förstådda, mindre ensamma, bättre självbild, kände sig värdefulla och på 
ett bättre humör (a.a.). Patienterna upplevde att när sjuksköterskorna var stödjande 
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underlättade det att söka hjälp. Patienterna kunde även avslöja sina svårigheter och 
hemligheter under behandlingen (Smith et.al., 2016).  
 
7.2.2 Gryende självinsikt, en lång process 
Patienterna upplevde att för mycket tid för val kunde förvärra deras sjukdomsbeteende 
(Smith et.al., 2016). ’’I got worse in there because I was given too much choice…Here 
it is more structured … sometimes getting your choice taken away is better, it shows 
you it is not all bad’’ (s.21). Patienterna upplevde även att när de inte blev delaktiga i 
behandlingen kunde känslor som ångest och frustration uppkomma (a.a.).  
 
Patienterna upplevde svårigheter med att bearbeta sina känslor vilket kunde påverka 
behandlingen och sjukdomen (Kyriacou, Easter & Tchanturia, 2009). De upplevde även 
en brist i sin medvetenhet angående sina emotionella upplevelser och upplevde en 
oförmåga att identifiera dessa. Vid en bristfällig självinsikt kunde lidande uppstå, 
eftersom patienterna hade en oförmåga att hantera och tolerera känslor. Detta uppkom 
framförallt vid negativa eller starka känslor (a.a.). Patienterna upplevde sig ensamma, 
mindre värdefulla, inte respekterade och nedsatt självkänsla när ett negativt möte 
uppstod (Gulliksen et al., 2012). När patienterna upplevde ett negativt möte resulterade 
det i misstro för behandlingen. Om sjuksköterskorna uppfattades som okänsliga och 
oprofessionella ökade ångesten vilket påverkade behandlingens framsteg negativt 
(Smith et al., 2016).  
 
Patienterna kunde även uppträda fientligt och förargligt på grund av rädsla för 
förändring och att gå upp i vikt (Wright & Hacking, 2012; Van Ommen et al., 2009). 
Rädslan uppkom då dem insåg att deras beteende var skadligt och när de fick perspektiv 
på sin situation. Patienternas negativa beteende berodde på denna rädsla som i sin tur 
framkallade ovilja att gå vidare i behandlingen. Att återvända till ett normalt liv var 
viktuppgång och detta medförde mycket oro för dem (Van Ommen et.al., 2009). 
 
7.3. Kommunikation 
Kategorin kommunikation utmynnar i två underkategorier, Underlättande 
kommunikation och hindrande kommunikation.  
 
7.3.1. Underlättande kommunikation 
Sjuksköterskor som hade en god kommunikationsförmåga och en bra relation kunde 
vidta nödvändiga stödåtgärder för patienter (Zugai et al., 2013). En patient beskriver en 
sjuksköterskas förhållningssätt och professionalitet: ’’I think it was okay having 
someone to talk to. And she was very skilled in eating disorder. She knew a lot about it, 
and it was good for me to talk to someone who had this knowledge…. (s.217) 
(Gulliksen et al., 2015). Sjuksköterskor som ägnade sig åt sociala aktiviteter och inte 
enbart fokuserade på matvanorna kunde minska patienternas ångest, vilket patienterna 
såg positivt på och beskrev som ett hjälpmedel (a.a.). Berends et al., (2011) menade att 
ta över en del av ansvaret ansåg sjuksköterskorna var nödvändigt och patienterna ansåg 
att det var hjälpsamt. Detta utfördes i samråd med patienterna för att förhindra återfall. 
En god samordning och god kommunikation var av stor vikt. 
 
Bakker et al., (2011) påpekar att om att sjuksköterskorna skulle skapa god 
kommunikation med patienterna var det viktigt att de investerade tid. Det var viktigt att 
de visade förståelse och även att de kunde diskutera patienternas problem utifrån 
sjukdomsrelaterade tankar, samt erbjuda olika alternativ. Detta förhållningssätt gjorde 
att sjukdomen blev mindre hemlig och ledde till att patienterna inte isolerade sig 
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emotionellt. Sjuksköterskornas inbjudande förhållningssätt kunde förändra patienterna, 
vilket medförde att patienterna kunde dela med sig av sina känslomässiga hemligheter 
(a.a.).  
 
Gulliksen et al., (2015) menade att sjuksköterskorna måste ha en professionell 
kommunikationsförmåga för att patienterna skulle uppleva vårdandet positivt. 
Sjuksköterskor ansåg att patienterna måste bli tagna på allvar, bli sedda på ett 
respektfullt sätt och på ett icke-dömande sätt. En fungerande kommunikation var 
avgörande för att patienterna skulle uppleva säkerhet. Om patienterna fick en positiv 
upplevelse av återkopplingen ledde det till att de kände sig omhändertagna. 
Kommunikation var mer än ord och sjuksköterskor måste även vara medvetna om sin 
kroppsställning, mimik, rörelser och sitt tonfall. Genom att sjuksköterskor var lyhörda 
kunde detta minska deras känsla av ensamhet, vilket medförde trygghet hos patienterna 
(a.a.). Gulliksen et al., (2012) skrev att om sjuksköterskor hade god kroppshållning 
ledde det till att patienterna kände sig lika värdefulla som någon annan, de blev sedda 
och tilliten för sjuksköterskan förstärktes.  
 
7.3.2. Hindrande kommunikation 
Snell et al., (2010) menade att när det terapeutiska förhållandet var svårt att skapa på 
grund av att patienterna gjorde motstånd, påverkades kommunikationen på ett negativt 
sätt. Motståndet ifrån patienternas sida kunde leda till kommunikationssvårigheter och 
patienterna kunde förneka sitt problem och motsäga att dem är sjuka (a.a.). Patienternas 
tankar på att behöva tala med sjuksköterskorna om sin sjukdom var långsökt (Gulliksen 
et al., 2015). Detta ledde oftast till svårigheter för kommunikationen då patienterna 
kände sig arga eftersom de upplevde sig tvingade att göra något mot deras egen vilja. 
Patienterna uppträdde på detta sätt då de ville vara ifred med sin sjukdom. Detta kunde i 
sin tur leda till att patienterna inte ville skapa en god kommunikation under det första 
mötet med sjuksköterskorna. En sjuksköterska beskrev en patients ovilja till 
kommunikation:  
 
’’they’re not able to communicate with you. Like they might look out the window and 
you might be chatting away to them and there’s no…they just don’t want to engage. As 
far as they’re concerned, they’ve been brought here for treatment when they don’t think 
they need it’’ (s.354) (Snell et al., 2010).  
 
Sjuksköterskor som inte hade en professionell kommunikationsförmåga hade inte heller 
ett professionellt bemötande gentemot patienterna, vilket kunde skapa besvikelse 
(Gulliksen et al., 2015). En icke professionell kommunikationsförmåga i det först mötet 
ledde till att patienterna fick en ovilja mot att återhämta sig. De skrev också om hur 
patienterna upplevde att sjuksköterskorna många gånger berättade för dem hur de 
mådde inombords, detta reagerade patienterna negativt på, eftersom de upplevde att 
sjuksköterskorna lade orden i munnen på dem (a.a.). Patienterna upplevde även att 
sjuksköterskorna många gånger pratade till dem som till ett barn. Detta medförde att 
patienterna upplevde skam och kände sig dumma (Gulliksen et al., 2015).  
 
 
8. DISKUSSION  
 
8.1 Metoddiskussion 
För att sammanställa forskningen inom det aktuella området har författarna valt att 
använda sig av en systematisk litteraturstudie. För att få fram material gjordes sökning i 
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två databaser, Cinahl och Pubmed. Dessa har valts då de enligt Forsberg och 
Wengström (2016) innehåller omvårdnad och är relevanta att använda när en 
systematisk litteraturstudie inom vårdvetenskapen utförs. Om sökning i flera databaser 
hade utförts hade möjligtvis fler artiklar framkommit. Eftersom endast två databaser 
användes i studien kan detta ses som en svaghet. Vid urvalsprocessen återfinns både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar, dock fick de kvantitativa artiklarna förkastas då 
författarna återfann fler kvalitativa artiklar av relevans och en blandning av kvantitativa 
och kvalitativa artiklar bedöms vara alltför svårt att analysera. Detta kan ses som en 
svaghet i studien då ett större perspektiv hade erfarits om både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar hade använts. 
 
Vid en av sökningarna användes sökordet Eating disorder, vilket kan ifrågasättas då det 
kan innefatta alla olika slags ätstörningar och inte enbart AN. Detta sökord användes för 
att få ett större utbud på artiklar, dock fokuserade författarna på AN i artiklarna då det 
var syftet för studien. Sökningarna som utfördes för att få fram artiklar av relevans var 
specifika och med få antal träffar, mellan två till 25 stycken. Detta kan ses som en 
styrka då antal träffar inte blir lika stort och urvalet kan ske mer noggrant. Dominerande 
del av sökningarna hade två sökord vardera, detta kan ses som en svaghet dock anser 
författarna att om fler sökord hade lagts till hade sökningarna resulterat i endast några få 
artiklar. Detta kan leda till att artiklar av relevans inte uppkommer, vilket även kan ses 
som en svaghet. 
 
I studien har författarna valt att fokusera på aktuell forskning som stämmer in på syftet. 
Författarna läste artiklarnas abstract för att se ifall artiklarna stämde in på syftet. De 
artiklar som inte stämde in på syftet exkluderades. Författarna diskuterade vilka 
inklusions- och exklusionskriterier som var av relevans och beskrev sedan dessa 
tillsammans (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Artiklar som var äldre än åtta år, 
innan 2009, var tvungna att förkastas då det var ett av inklusionskriterierna. Detta ser 
författarna som en styrka då endast ny och aktuell forskning inkluderas och 
vårdrelationens betydelse i nuläget framträder tydligt.  
 
Ett försök att avgränsa studien geografiska bredd till Europa utfördes, dock framkom då 
ett för litet antal artiklar. Då inkluderades även Australien, USA och Nya Zeeland. 
Dessa länder inkluderades då författarna anser att de har liknande kultur. Ålder och kön 
fanns inte med i inklusions- och exklusionskriterierna eftersom författarna anser att 
sjuksköterskor kan behandla alla åldrar och kön. Författarna valde att diskutera 
insamlingen av artiklarna tillsammans för att inte få en felaktig uppfattning om 
artiklarnas innehåll, då Granskär och Höglund-Nielsen (2012) skriver om hur 
tillförlitligheten och trovärdigheten kan påverkas av insamlingsmetoden. 
 
Artiklarna som inkluderades i studien analyserades genom Lundmans och Hällgren-
Graneheims (2012) innehållsanalysmall. Författarna valde ut meningsenheter som 
framförallt handlade om vårdrelationens betydelse mellan sjuksköterskan och patienten. 
Artiklarna översattes från engelska till svenska och delades sedan in i meningsenheter. 
Detta kan innebära en risk att betydelsefull information går förlorad eller förvrängs. Val 
av meningsenheter utfördes gemensamt vilket stärker trovärdigheten. I studiens resultat 
finns även citat med, dessa har valts att ha kvar på sitt original språk engelska för att 
inte förvränga citaten. Detta ser författarna som en styrka.  
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8.2. Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer det att vårdrelationen har stor betydelse i relationen mellan 
sjuksköterskor och patienter. Patienterna kan uppleva både positiva och negativa 
känslor i vårdrelationen. Kommunikationen är också av stor vikt för vårdrelationens 
utveckling och för hur fortsatt behandling blir. Eftersom AN förekommer på alla 
avdelningar och inte enbart inom psykiatrin är det även viktigt för allmänsjuksköterskor 
att få en uppfattning om vårdrelationens betydelse, patienternas känslomässiga 
upplevelser och hur kommunikationen fungerar.  
 
En av de tre olika huvudkategorier som framkommer i studien var inverkan av 
vårdrelationen. Sjuksköterskor har en stor roll och inverkan i vården för patienter med 
AN. En vårdrelation ska alltid stödja patientens hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten 
2010). Detta kan förhindra att patienten ’’gömmer sig’’ bakom sin sjukdom, vilket 
innebär att de inte vill berätta om sin sjukdom och hur de egentligen mår. Symtomen 
blir mer tydliga om patienten vågar berätta, vilket är viktigt då patienternas berättelse 
om symtomen utgör grunden för att sjuksköterskor ska kunna vårda patienterna (Leksell 
& Lepp, 2015). Sjuksköterskorna ska därför vara stödjande, ha förståelse och inte döma 
patienter med AN. I en vårdrelation får patienterna inte glömmas bort och ses som ett 
objekt speciellt då sjuksköterskorna har huvudkontrollen och ansvaret. Patienterna ska 
hela tiden vara involverad i sin vård och ses som ett subjekt. Patienterna anser att det i 
vissa fall är hjälpsamt att sjuksköterskorna tog över ansvaret, detta ska dock alltid 
utföras i samråd med patienterna. Patienter med AN upplever sig exempelvis oroliga 
och ångestfyllda över att lämna över kontrollen då sjukdomen är en säkerhet för dem. 
Patienterna upplever detta eftersom de kände att de hade förlorat kontrollen i 
behandlingen vilket leder till att deras uppfattning om sin livsvärld hotas. 
Överlämnandet av kontrollen kan ses som ett steg mot återhämtningen. Därför är det 
viktigt att samarbetet och kommunikationen tas till vara för att en vårdande relation ska 
kunna uppstå. 
 
 
Slay et.al., (2014) påpekar vikten av ett jämlikt förhållande vid vård av AN mellan 
sjuksköterskor och patienter. Sjuksköterskorna måste emellertid alltid vara medvetna 
om att vårdrelationen trots allt är asymmetrisk där någon får vård och någon ger vård 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Den vårdade relationen ska dock aldrig innebära en 
rörelse som är enkelriktad. Både partnerna måste vara aktiva för att det ska uppstå en 
positiv vårdrelation, även fast fokus ska ligga på patienterna. Författarna anser att trots 
att vårdrelationen är asymmetrisk får sjuksköterskan inte utnyttja detta och förminska 
patienten i den vårdande relationen. Sjuksköterskorna har huvudansvaret i relationen 
och måste alltid vara öppen och följsam gentemot patientens livsvärld. Patienterna anser 
att de i den vårdande relationen vill vara engagerade och aktivt involverade för att ett 
konstruktivt förhållande ska uppstå. Paulsson-Karlsson och Nevonen (2012) skriver 
även om hur relationen ska sträva efter att vara jämlik, trots asymmetrin. Patienterna vill 
vara informerade om sin sjukdom och sitt nuvarande tillstånd. Sjuksköterskornas 
professionella bemötande är av stor vikt och sjuksköterskor ska bemöta patienterna med 
respekt, trovärdighet, medkänsla, lyhördhet och integritet (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). 
 
Känslomässiga upplevelser är en av de kategorier som inverkar negativt både på 
sjuksköterskors och patienters förhållningssätt. Sjuksköterskors bristande 
förhållningssätt kan leda till frustration, stress och utbrändhet. Känslan av frustration 
kan uppkomma då sjuksköterskorna har bristande förståelse, kompetens och stöd för att 
hantera och ta hand om patienter med AN (Ramjan, 2004). Otillräcklig kunskap leder 
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till negativ påverkan och attityder gentemot patienterna. Detta kan leda till att 
patienterna avstår från vidare behandling och förlorar tilliten för vården.  
 
Det är viktigt för sjuksköterskor som vårdar patienter med AN att bygga upp 
patienternas värdighet samt visa respekt och vänlighet. Sjuksköterskor ska vara 
känslomässigt involverad och inte döma patienterna utifrån deras utsatta situation. 
Sjuksköterskorna kan dock bemöta patienterna med negativa attityder, eftersom de 
anser att de inte behöver visa stor hänsyn och ge patienterna lika värdefull vård, då 
patienterna själva anses ha orsakat sjukdomen (Ramjan, 2004). Om patienterna inte 
behandlas värdigt och respektfullt kan det leda till att patienterna får sämre 
självförtroende och detta kan påverka deras sjukdom ytterligare. När sjuksköterskorna 
uppträder oprofessionellt kan detta öka skammen och känslan av ensamheten hos 
patienterna som redan finns där sedan tidigare (Rance, Clake & Moller, 2017). För 
sjuksköterskor är det viktigt att skapa förståelse om hur patienterna upplever sin 
situation, för att inte döma patienterna.  
 
Författarna till denna litteraturstudie anser även att reflektion och samarbete med annan 
vårdpersonal är viktigt för att dela med sig av sina känslor och tankar. Detta kan leda till 
att sjuksköterskors förhållningssätt utvecklas. Detta stödjer Leksell och Lepp (2015) 
som anser att sjuksköterskor måste reflektera över sitt handlande med annan 
vårdpersonal för att den praktiska kunskapen ska bli förståelig och för att kunna 
förändra situationen som inte är vårdande. Sjuksköterskorna som har ett reflekterande 
förhållningssätt ifrågasätter rådande normer och sin kunskapssyn vilket leder till ökad 
tydlighet (a.a.). Sjuksköterskor bör stödjas i svåra vårdsituationer för att komma framåt i 
behandlingen. Sjuksköterskorna kan uppleva sig oprofessionella då de har bristande 
förståelse, bristande kompetens och bristande stöd för att vårda patienter med AN 
(Ramjan, 2004). 
 
Den sista kategorin som framkommer i studien var kommunikation. Att ha en bra 
kommunikation är av stor vikt för att skapa en god vårdrelation. Reid, Burr, Williams 
och Hammersley (2008) skriver att kommunikationen är viktig för att kunna ta reda på 
patienternas problem och för att föreslå strategier för behandling. Patienterna upplever 
att kunna prata med sjuksköterskorna var till stor hjälp eftersom de gick in i en 
stödjande relation. De upplever omtanke, stöd och kände sig omhändertagna. Det är 
genom kommunikationen som vårdrelationen uppstår och livsvärlden kan framträda. En 
bra kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter kan leda till en förbättrad 
relation då både öppenheten och ärligheten kommer till uttryck. Leksell och Lepp 
(2015) betonar att sjuksköterskorna ska ha närhet gentemot patienterna. Slay et.al., 
(2014) skriver om hur en terapeutisk relation ska vara ömsesidig och sjuksköterskan och 
patienten ska acceptera och respektera varandra, för att en vårdande relation ska uppstå.  
 
Detta anser författarna att professionella sjuksköterskor ska fokusera på, då det är 
genom kommunikationen sjuksköterskor kan komma nära patienterna. Om asymmetrin 
i den vårdande relationen blir för tydlig och sjuksköterskan dessutom utnyttjar sitt 
överläge kan patienten göra motstånd, vilket kan leda till en negativ påverkan på den 
vårdande relationen. Detta kan även påverka kommunikationen eftersom patienterna då 
kan gömma sig bakom sin sjukdom och inte dela med sig av sina symtom. Dahlberg och 
Segesten (2010) skriver om hur vårdaren i den vårdande relationen måste vara medveten 
om vilket budskap dem förmedlar för patienterna. Patienterna ska uppleva relationen 
som öppen och sjuksköterskorna måste ha ett inbjudande ansiktsuttryck.  
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En professionell kommunikationsförmåga kan leda till ett positivt vårdande vid AN. 
Patienterna ska igenom kommunikationen bli sedda, på ett respektfullt sätt och 
sjuksköterskor ska inte ha ett dömande förhållningssätt. För att möjliggöra detta anser 
författarna att sjuksköterskor måste visa engagemang och lyhördhet gentemot 
patienterna. Om sjuksköterskor inte uppträder på ett professionellt sätt kan patienterna 
få en uppfattning om att sjuksköterskor inte har tid och inte är närvarande vid mötet. 
Vidare anser författarna att kommunikationen är mer än ord. Författarna instämmer då 
de anser att ögonkontakt och kroppsspråket spelar en avgörande roll i den vårdande 
relationen. Det är genom den vårdande relationen som patienter kan besluta sig om de 
ska fortsätta med vården eller avsluta den. Om inte sjuksköterskor har ögonkontakt kan 
inte patienter uppleva trygghet och känner sig då utlämnad. Kroppsspråket kan ha mer 
betydelse än vad personer kan föreställa sig. Om sjuksköterskor till exempel står upp 
under mötet kan det upplevas som att sjuksköterskorna inte har tid och patienter kan få 
en känsla av ensamhet och stress. Detta leder till att en vårdande relation inte kan uppstå 
då patienterna gör motstånd. Paulsson-Karlsson och Nevonen (2012) skriver att 
patienterna vill bli respekterade, tagna på allvar, lyhörda och få en förståelse för den 
situationen dem befinner sig i. Detta anser författarna är viktigt för att patienten inte ska 
göra motstånd. Om patienterna blir tagen på allvar kan en vårdande relation uppstå. 
 
En bristande kommunikationsförmåga kan uppkomma på grund av en bristande 
medvetenhet om sin professionella yrkesroll och sjuksköterskorna upplevs då 
ohjälpsamma och förvirrade. Edberg och Wijk (2009) skriver att ett vårdlidande 
uppkommer då sjuksköterskor inte har tillräcklig eller nödvändig kunskap inom ett visst 
område. Detta kan medföra att beslut uteblir och patienter utsätts för ett vårdlidande. 
 
Författarna till denna litteraturstudie anser att bättre utbildning behövs för att 
välbefinnandet hos patienterna ska komma till uttryck och för att de ska känna sig 
trygga. Vidare utbildning behövs även för allmänsjuksköterskorna för att de ska känna 
sig trygga i sin roll och få en förståelse för hur de ska hantera situationen för att en 
vårdrelation ska uppstå.  
 
Reid et.al., (2008) skriver också att det är viktigt att sjuksköterskor har rätt kompetens 
och utbildning. Detta är viktigt då kunskapen och utbildningen kan leda till att känslan 
av oro hos patienterna förminskas. Utbildningen är inte bara viktig för att bota 
sjukdomen, utan mer för att bilda sig en förståelse för patientens situation (a.a.). Ramjan 
och Gill (2012) styrker detta och skriver att vidare utbildning är relevant för att 
sjuksköterskorna ska få ett ökat förtroende av patienter de vårdar. Detta kan leda till 
förbättrad relation mellan sjuksköterskorna och de berörda patienterna (a.a.). Dahlberg 
och Segesten (2010) skriver att patienterna kan uppleva välbefinnande trots sin sjukdom 
om sjuksköterskorna har ett professionellt förhållningssätt gentemot dem.  
 
 
9. SLUTSATS 
 
Resultatet av denna litteraturstudie pekar på vikten av att möta patienter med AN, 
vårdrelationen är väsentlig på grund av att patienterna med AN är sårbara och 
vårdrelationen har en stor betydelse och påverkan. Kommunikationen anses vara lika 
viktig som vårdrelationen och är något som bör fungera för att patienten ska uppleva 
hälsa och välbefinnande. Författarna anser att vidare forskning behövs om 
vårdrelationens betydelse för AN och hur patientens känslomässiga upplevelser ska 
hanteras. Mer stöd och vägledning för sjuksköterskor behövs för att de ska kunna 
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hantera patienternas olika påfrestande känslor. Författarna anser även att fler studier 
borde utföras där patienterna med AN är pojkar och om det finns någon skillnad i 
vårdrelationens betydelse av att vårda pojkar eller flickor. Det är lätt att glömma bort 
pojkarna med AN då majoriteten som drabbas är flickor.   
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Bilaga 1  
Sökschema 
 
Databas Datum Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 
PubMed 30/3-17 Anorexia Nervosa/nursing 

(Majr) 
144  

  AND Nurse-patient 
relations (Majr:noexp) 

8 1 
Effective nursing care of 
adolescents with anorexia 
nervosa: a consumers 
perspective. 

 30/3-17 Anorexia/therapy (Majr) 154  
  AND professional-patient 

relations (Majr) 
5 1 

An angel on my shoulder: a 
study of relationships 
between women with 
anorexia and healthcare 
pforessionals. 

 2/5-17 Anorexia Nervosa/nursing 
(Mesh) 

44  

  AND Anorexia 
nervosa/psychology 
(Mesh) 

27  

  AND Adolescents (Mesh) 19 1 
Effective nursing care of 
adolescents diagnosed with 
anorexia nervosa: the 
patients’ perspective. 

 2/5-17 Anorexia Nervosa/therapy 
(Majr) 

772  

  AND Professional-patient 
relations (Mesh:NoExp) 

21  

  AND Anorexia 
Nervosa/psychology 
(Mesh) 

16 1 
Preferred therapist 
characteristics in treatment of 
anorexia nervosa: the 
patient’s perspective. 

 2/5-17 Anorexia Nervosa (Majr) 2387  
  Professional-patient 

relations (Majr) 
25  

  Patients (Mesh) 3 1 
The experience of specialist 
inpatient treatment for 
anorexia nervosa: A 
qualitative study from adult 
patient’ perspective. 

Cinahl 30/3-17 Anorexia Nervosa (MM) 917  



 

 

 

 

  AND Nursing care plans 
(MH) 

3 1 
The Anorexia Relapse 
Prevention Guidelines in 
Practice: A Case Report. 

 30/3-17 Anorexia Nervosa (MM) 917  
  AND Professional-patient 

relations (MM) 
4 1 

The process of Helt-Seeking 
in Anorexia Nervosa: 
Patients’ Perspective of First 
Contact With Health. 

 30/3-17 Eating disorder (MM) 1834  
  AND Nurse-patient 

relations (MH) 
8 1. 

Maintaining a therapeutic 
connection: nursing in an 
inpatient eating disorder unit. 

 30/3-17 Anorexia Nervosa (MM) 917  
  AND Nursing role (MH) 5 1 

Recovery of Normal Bpdy 
Weight in Adolescents With 
Anorexia Nervosa: The 
Nurses’ perspective on 
Effective Interventions. 

 30/3-17 Anorexia Nervosa (MM) 917  
  AND Attitude of health 

personnel (MH) 
6 1 

The lived experience of 
Anorexia Nervosa in 
adolescenes, comparison of 
the points of viwe of 
adolescents, parents and 
professionals: A 
metasynthesis. 

 
 
Från 2009-2017, peer-reviewed.  
 
Majr = Restrict to MeSH Major topic. 
  
MeSH = Ämnesord. 
 
Noexp = Do not include MeSH terms found below this term in the MeSH hierarchy. 
 
MM = Exact Major Subject Heading. 
 
MH = Exact Subject Heading. 
 

 
 



 

 

 

 

Bilaga 2 
 
Granskningsmall för kvalitativa studier 
Författarna har valt att använda sig av Forsberg och Wengströms (2003) granskningmall som 
bedömer artiklarnas kvalitet. Granskningsmallen har modifierats och innefattar ja- och nej-
frågor. Varje ja ger ett poäng.  
 
 

1. Beskrivs det ett tydligt syfte i studien?  
2. Är designen relevant för att svara på studiens frågeställningar?  
3. Är inklusions- och exklusionskriterierna beskrivna i studien?  
4. Beskrivs urvalet tydligt?  
5. Beskrivs det när och var undersökningen gjordes?  
6. Beskrivs det hur och när undersökningsgruppen kontaktades?  
7. Beskrivs det i studien vilken urvalsmetod som har använts?  
8. Finns det beskrivet vilket kön, ålder och social status undersökningsgruppen hade?  
9. Är det en lämplig undersökningsgrupp?  
10. Finns det beskrivet av vem, var och vilket sammanhang datainsamlingen skedde?  
11. Beskrivs det vilken typ av frågor som använts?  
12. Framgår det vilken datainsamlingsmetod som använts?  
13. Är datainsamlingen systematisk samlad?  
14. Framgår det i studien hur kategorier, begrepp och teman är utvecklade? 
15. Är begreppen utvecklade som teman? 
16. Återfinns episodiskt presenterade citat?  
17. Är de enskilda svaren kategoriserade och beskrivna?  
18. Finns det kodade svar i studien?  
19. Diskuteras tolkningen och analysen av resultatet?  
20. Finns det trovärdighet och pålitlighet i resultatet? 
21. Diskuterades och presenterades resultatet för undersökningsgruppen?  
22. Finns det teorier och tolkningar baserad på insamlad data?  
23. Kan den ursprungliga forskningsfrågan återkopplas till resultatet?  
24. Kan insamlade data stödja forskarens resultat?  
25. Finns det klinisk relevans i resultatet?  
26. Beskrivs brister för vald metod och risk för bias?  
27. Återfinns det risk för bias?  
28. Finns det en tydlig slutsats?  
29. Är forskningen etiskt granskad och godkänd av en etisk kommitté?  

 
 
Forsberg, C. & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 
Natur & kultur.  
 
 
 
 
 



                   

 

 

Bilaga 3 
Exempel på kvalitativ innehållsanalys 
 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Patienterna upplever stress 
under det första mötet då de 
förväntades att följa 
sjuksköterskornas och 
sjukhusets anvisningar. Detta 
kan framkalla mycket ovilja.  

Sjuksköterskans och 
sjukhusens anvisningar 
orsakar stress och 
framkallar ovilja hos 
patienterna.  

Stress och ovilja.  Beteendet påverkas av 
starka känslor. 

Känslomässiga 
upplevelser. 

Sjuksköterskor som visar 
lyhördhet genom 
kroppsspråket och att hen är 
här och nu leder till en ökad 
tillit för patienter och 
patienterna känner sig 
värdefulla.  

Sjuksköterskors 
engagemang och 
kroppsspråk kan leda till 
ökad tillit och känsla av 
värde.  

Sjuksköterskors 
kroppsspråk är 
betydelsefullt.  

Underlättande 
kommunikation. 

Kommunikation. 

Patienterna upplevde att tala 
med en sjuksköterska utan 
kunskap om anorexia triggade 
dem negativt. De upplevde att 
sjuksköterskan de pratade 
med inte visste hur de skulle 
hantera situationen och att 
deras problem förminskades.  

Sjuksköterskor utan 
kunskap triggar 
patienterna negativt. 
Patienterna upplevde att 
sjuksköterskan inte kunde 
hantera situationen och 
problemen förminskades.  

Bristande kunskap 
påverkar vårdrelationen 
negativt. 

Vidmakthålla 
vårdrelationen.  

Vårdrelationen. 

 
Lundman, B. & Hällgren-Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. M, Granskär., & B., Höglund Nilsen, (red), Tillämpad kvalitativ 
forskning inom hälso-och sjukvård. Lund: Studentlitteratur



                   

 

 

Bilaga 4 
Artikelmatris 

 
Författare 
År 
Land 

Titel/Tidskrift Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitet 

Bakker, R., van 
Meijel, B., Beukers, 
L., van Ommen, J., 
Meerwijk, E. & van 
Elburg, A.  
(2011) 
 
Holland 

Recovery of normal 
body weight in 
adolescents with 
anorexia nervosa: the 
nurses’ perspective on 
effective 
interventions. 
 
Journal of Child and 
adolescent psychiatric 
nursing, 24(2011), 16-
22. 
 

Syftet med studien var att 
undersöka vilka aspekter 
av omvårdnad som är mest 
effektiva, enligt 
sjuksköterskor, när det 
gäller att återgå till normal 
kroppsvikt hos ungdomar 
med AN.  

Kvalitativ 
intervjustudie med 
djupgående 
semistrukturerade 
intervjuer och en 
fokusgrupp.  
 
Urvalet var 8 
sjuksköterskor.   

Sjuksköterskor menar att de 
är i en nyckelposition i att 
vägleda patienter med AN till 
en väg av tillfrisknad. En bra 
terapeutisk relation är viktig 
för utförandet av 
målmedvetna sjuksköterske-
ingripande när det gäller 
ätandet, träningen, sociala 
stöder och stöd för 
föräldrarna.  

Medelhög 

Berends, T., Van-
Meijel, B. & Van-
Elburg, A.  
(2012) 
 
Holland 

The anorexia relapse 
prevention guidelines 
in practice: A case 
report.  
 
Perspective in 
Psychiatric care, 
48(2012), 149-155.  
 

Syftet med denna 
fallrapport är att illustrera 
hur vårdpersonal kan 
använda sig av AN’s 
återfallspreventionsriktlinj
er i praktiken.  

Kvalitativ fallrapport.  
 
Urvalet bestod av en 
kvinna.  

Att använda AN’s 
återfallspreventionsriktlinjer 
ger en insikt i hur processen 
av återfall ser ut, vilket kan 
bidra till tidig igenkänning av 
återfallssymtom och ger 
möjlighet till tidiga 
ingripande för att undvika ett 
återfall.  

Medelhög 

Gulliksen, K.S., 
Nordbo, R.H., 

The process of help-
seeking in anorexia 

Syftet med studien var att 
undersöka 

Kvalitativ 
intervjustudie med 

Resultatet tyder på att hälso- 
och sjukvårdpersonalen måste 

Medelhög 



 

 

 

 

Espeset, E.M.S., 
Skåderud, F. & 
Holte, A.  
(2015) 
 
Norge 

nervosa: Patients’ 
perspective of first 
contact with health 
services.  
 
Eating disorders, 23: 
206-222. 
 

omständigheterna, 
reflektionerna och 
reaktionerna vid första 
mötet med patienter som 
precis har diagnostiserats 
med AN.  
 

semistrukturerade 
intervjuer.  
 
Urvalet bestod av 34 
kvinnor.  

visa en effektiv professionell 
kommunikationsförmåga och 
kunnighet när det gäller 
kunskap inom AN vid första 
mötet. Behandlingens mål, 
förutom tillfrisknad, måste 
uppmärksammas. Patientens 
sätt att se AN som en strategi 
för en ökad kontroll och 
behärskning i livet.  

Gulliksen, K.S., 
Nordbo, R.H.S., 
Espeset, E.M.S., 
Skårderud, F. & 
Holte, A. (2012) 
 
Norge 

Preferred Therapist 
Characteristics in 
Treatment of 
Anorexia Nervosa: 
The Patient’s 
perspective. 
 
International Journal 
of Eating Disorders 
Disorders, 45(9), 932-
941. 
 
 
 

Syftet med studien var att 
identifiera och beskriva 
vilka personliga, attityder 
och beteendemässiga 
egenskaper patienter som 
lider av AN föredrar hos 
sin vårdpersonal.  
 
 
 
 
 

En kvalitativ 
studiedesign. 
 
Urvalet bestod av 38 
intervjuade kvinnor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fyra faktorer associerade med 
patienternas tillfredsställelse 
med deras vårdpersonal 
identifierades: acceptans, 
vitalitet, utmaning och 
expertis. Patienternas svar 
visade på att behandlingen av 
AN krävde vårdpersonal som 
är benägna att använda sig av 
en komplex uppsättning av 
beteende när de interagerar 
med deras patienter.  

Medelhög 

Kyriacou, O., 
Easter, A. & 
Tchanturia, K. 
(2009) 
 
Storbritannien 

Comparing views of 
patients, parents, and 
clinicans on emotions 
in anorexia.  
 
Journal of health 
psychology, 14(7), 

Syftet med studien var att 
fastställa vilket det 
vanligaste upplevda 
problemet var relaterat till 
känsloprocesser hos 
patienter med AN, från 
vårdpersonalens, 

Kvalitativ studie med 
fokusgrupper och 
frågeformulär.  
 
12 kliniker, sju 
sjuksköterskor, sex 
patienter och 12 

Sju huvudsakliga teman 
identifierades: känslomässig 
medvetenhet och förståelse, 
känslomässig tolerans, 
undvika känslor, 
känslomässig uttryck och 
negativa tankar, extrem 

Medelhög 



 

 

 

 

843-854. 
 

patientens och föräldrarnas 
perspektiv.  

föräldrar.  känslomässig respons, sociala 
interaktioner och relationer 
och brist på empati.  

Smith, Vivien., 
Chouliara, Z., 
Morris, PG., Collin, 
P., Power, K., 
Yellowlees, A., 
Grierson, D.,  
Papageorgiou, E. & 
Cook, M. (2016) 
 
Skottland 
 

The experience of 
specialist inpatient 
treatment for anorexia 
nervosa: A qualitative 
study from adult 
patients’ perspectives. 
 
Journal of Health 
Psychology, 21, 16-
27. 

Syftet med studien var att 
utforska kvinnors 
erfarenheter av 
specialistvård av AN 
under deras 
behandlingstillfälle.  

 Kvalitativ intervju 
studie.  
 
 
Urvalet bestod av 21 
kvinnliga patienter.   

Resultatet tyder på att 
patienterna upplevde en 
förändring- och 
anpassningsprocess i 
förhållande till nivåer av 
uppfattad personlig kontroll, 
tillhörigheten till 
behandlingsmiljön och en 
känsla av självidentitet.  

Medelhög 

Snell, L., Crowe, M. 
& Jordan, J.  
(2010) 
 
Nya Zeeland 
 

Maintaining a 
therapeutic 
connection: nursing in 
an inpatient eating 
disorder unit.  
 
Journal of Clinican 
Nursing, 19, 351-358.  
 

Syftet med studien var att 
undersöka teorier av 
upplevelser från 
sjuksköterskor som 
utvecklar en terapeutisk 
relation med patienter som 
är inlagda på en enhet för 
ätstörningar för 
viktuppgång.  

Kvalitativ 
intervjustudie.  
 
Urvalet bestod av sju 
sjuksköterskor.  

Tre kategorier återfanns. Den 
första var utveckla en 
terapeutisk kontakt. Den 
andra var förmedla en 
terapeutisk kontakt. Den 
tredje var samordna 
kontakterna.  

Medelhög 

Van Ommen, J., L 
Meerwijk, E., Kars, 
M., Van Elburg, A. 
& Van Meijel, B. 
(2009) 
 
Holland 

Effective nursing care 
of adolescents 
diagnosed with 
anorexia nervosa: the 
patients’ perspective.  
 
Journal of Clinical 
Nursing, 18, 2801-

Syftet med denna studie är 
att utveckla utifrån ett 
patientperspektiv en 
preliminär teoretisk 
modell. Förklara 
effektiviteten av 
vårdinriktad vård av 
ungdomar som har 

En kvalitativ 
forskningsdesign. 
 
Urvalet bestod av 13 
intervjuade ungdomar. 

Resultatet beskrev att 
deltagarna uppgav att 
sjuksköterskorna bidrog med 
signifikant till deras 
återhämtning från anorexia 
nervosa. Tre fynd uppkom: 
normalisering, struktur och 
ansvar. 

Medelhög 



 

 

 

 

2808 diagnosen AN. 
Wright, K.M. & 
Hacking, S.  
(2012) 
 
Storbritannien 

An Angel on ny 
shoulder: a study of 
relationships between 
women with anorexia 
and healthcare 
professionals.  
 
Journal of psychiatric 
and mental health 
nursing, 19(2), 107-
115.  

Syftet med studien var att 
beskriva de levda 
erfarenheterna av 
terapeutiska relationer 
mellan kvinnor med 
diagnosen AN och deras 
vårdpersonal.  

Kvalitativ 
intervjustudie med 
semistrukturerade 
intervjuer.  
 
Urvalet var sex 
patienter och sju 
sjuksköterskor. Alla var 
kvinnor.  

Resultatet tyder på att 
patienterna uppskattade 
säkerheten och tryggheten i 
vården. Patienterna såg mål 
och uppgifter direkt 
relaterade till deras 
viktuppgång som irrelevant 
för deras huvudsakliga oro. 
Engagemang med 
vårdpersonal gav en säkerhet 
och sågs som stödjande för 
AN patienter.  

Medelhög 

Zugai, J., Stein-
Parbury, J. & Roche, 
M.  
(2013) 
 
Australien 

Effective nursing care 
of adolescents with 
anorexia nervosa: a 
consumers 
perspective. 
 
Journal of Clinical 
Nursing, 22, 2020-
2029.  

Syftet med studien var att 
fastställa hur 
sjuksköterskan kan bidra 
till viktökning och till en 
positiv slutenvårds 
upplevelse hos ungdomar 
med AN, från ett 
konsument perspektiv.  

Kvalitativ 
intervjustudie med 
semistrukturerade 
intervjuer.  
 
Urvalet bestod av 8 
kvinnor.  

Sjuksköterskor hade stort 
inflytande över hur 
patienternas vårdtid 
upplevdes. Tre teman 
upptäcktes. 1. Säkerställa 
viktökning, 2. Upprätthålla en 
terapeutisk miljö. 3. Relation 
mellan sjuksköterska och 
patient.  

Medelhög 

 


