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Sammanfattning 

Bakgrund: I begreppet ätstörningar innefattas sjukdomarna anorexia nervosa, 

bulimia nervosa och ätstörningar utan närmare specifikation. Bland vårdpersonal 

finns en stor brist på kännedom och förståelse för sjukdomen, vilket försvårar 

vården. Personer med ätstörningar framkallar ofta negativa känslor hos 

vårdpersonalen, eftersom de ofta möts av starka känslor av fientlighet, ilska och 

stress. Att vårda dessa personer är således en stor utmaning för vårpersonalen, då 

de ska skapa en vårdrelation till personerna.  

Syftet: Syftet med studien var att belysa vårdpersonalens upplevelser av att vårda 

personer med ätstörningar.  

Metod: Studien utfördes som en litteraturstudie baserad på sju vetenskapliga 

artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna har analyserats och inspirerats av 

Graneheim och Lundmans innehållsanalysmetod.  

Resultat: Utifrån analysprocessen framkom de fem kategorier som belyser 

vårdpersonalens upplevelser av att vårda personer med ätstörningar, kunskap, 

försvårade vården, vårdrelationer, känslor och attityd. Vårdpersonalen upplevde 

mycket känslor i vården av personer med ätstörningar och förklarar det som en 

känslomässig resa.  

Slutsats: Att vårda personer med ätstörningar upplevs ofta av vårdpersonalen som 

svårt, och negativa känslor som frustration, stress och sorg är vanligt 

förekommande. Bristfällig kunskap om vård och om beteende hos personer med 

ätstörningar kan vara en orsak till att vårdpersonalen upplever det negativt att 

vårda dessa personer. Mer kunskap inom området behövs.   

 

Nyckelord: Barn, tonåringar, upplevelser, vårdrelation, vårdpersonal och 

ätstörningar. 
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BAKGRUND 

 

I en studie av Kaplan och Garfinkel (1999) framkommer det att vårdpersonal 

tycker det är svårt att vårda personer med ätstörningar. Bland vårdpersonalen 

finns en stor brist på kännedom och förståelse för sjukdomen, vilket försvårar 

vården. Personer med ätstörningar framkallar ofta negativa känslor hos 

vårdpersonalen, eftersom de ofta möts av starka känslor av fientlighet, ilska, 

hopplöshet och stress. Detta skapar ett stort problem i mötet mellan 

vårdpersonalen och patienterna (a a). Vården av personer med ätstörningar 

varierar efter sjukdomens grad. En del behandlas i öppenvården, medan andra 

läggs in på så väl barn- och ungdomspsykiatri, barn- medicinska avdelningar och 

vid kritiska tillstånd på intensivvårdavdelningar. Det förekommer även speciella 

vårdinrättningar för personer med ätstörningar (Gillberg et al., 1995).  Att vårda 

personer med ätstörningar är en stor utmaning för vårdpersonalen, då de har den 

närmaste kontakten med patienterna. De ska skapa en vårdrelation till personer 

med ätstörningar som bland annat baseras på förtroende, solidaritet, empati och 

acceptans för personen men inte för dennes åkomma (Kenny, 1991).  

 
Vårdrelationer 
Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) menar att en 

vårdrelation kännetecknas av ett professionellt engagemang mellan 

vårdpersonalen och patienten. Detta innebär en relation där vårdpersonalen inte 

kan räkna med att få någonting tillbaka från patienten. Vårdpersonalen måste 

använda sin egen kunskap och erfarenhet, för att utveckla en vårdrelation. I den 

professionella vårdrelationen krävs en stor öppenhet från vårdpersonalens sida, 

trots att det kan finnas många problem kring att skapa en vårdrelation med 

patienten.  Travelbee (1971) menar att ett problem kan vara den tidsbrist som ofta 

finns i vården (a a). Det är alltid vårdpersonalen som har ansvaret för att utveckla 

en vårdrelation, och förhindra att vårdrelationer förstörs (Dahlberg et al. 2003). 

För att vårdpersonalen ska kunna hjälpa en annan människa är det viktigt att de är 

medvetna om sina egna eventuella problem och mår bra, annars kan detta leda till 

att de överför sina problem till patienten (Halldórsdóttir, 1996). Enligt Travelbee 

(1971) bör vårdpersonalen se varje patient som unik detta för att förstå patientens 

situation. Att förstå patientens situation är viktigt men betyder inte att 

vårdpersonalen måste acceptera den.  

 

Dahlberg et al. (2003) menar att vårdpersonalens kompetens ska användas på så 

vis att den inte enbart uppmärksammar den sjuka patienten utan ser patienten som 

en medmänniska med problem. Målet med en fungerande vårdrelation är att 

vårdpersonalen gör sitt yttersta för att främja hälsa och välbefinnande och att 

lindra lidande (a a). Att det finns en fungerande vårdrelationen mellan 

vårdpersonalen och patienterna är en förutsättning för omvårdnaden (Kihlgren, 

Johansson Engström & Ekman, 2007). En fungerande vårdrelation har en 

avgörande betydelse för personer med ätstörningars vård och tillfrisknande. 

Viktiga faktorer i en vårdrelation med personer med ätstörningar är att 

vårdpersonalen ska visa empati, förtroende, trygghet, tillgänglighet och acceptera 

personen. Att ha en positiv attityd gentemot patienten är även av betydelse vid 

skapandet av en vårdrelation (George, 1997).  
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Att vårda har funnits i alla tider och det faller i människans natur att vårda 

varandra. Vårdandet som företeelse är inte förbehållet en viss yrkeskategori, utan 

all vårpersonal som arbetar med patienter vårdar i större eller mindre utsträckning 

(Cullberg, 2003).  

 

I denna studie avser vårdpersonal yrkeskategorierna pediatriksjuksköterska, 

sjuksköterska, psykolog, psykoterapeut och undersköterska.  

 
Vårdpersonalens livsvärld 
Dahlberg et al. (2003) menar att människan finns till i världen via sin livsvärld 

och kan aldrig komma ur eller ifrån den så länge hon lever. Med ett 

livsvärldsperspektiv menas att se, beskriva, förstå samt analysera världen så som 

den upplevs av människor (a a). I ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv ska 

vårdpersonalen ha en öppenhet och följsamhet för patienternas livsvärld. Att vara 

öppen för en persons unikhet innebär att möta denne så fördomsfritt som möjligt, 

med vetskap om att det aldrig går att vara helt objektiva. För det finns alltid någon 

form av förförståelse (Gadamer, 1984). Vårpersonalens möjlighet att reflektera 

och analysera över sitt arbete och upplevelser av sina vårdrelationer med 

patienterna och se hinder som påverkar vården är viktigt för att ge omvårdnad 

med hög kvalitet (Kihlgren et al., 2007).  

 

Enligt Dahlberg et al. (2003)  är livsvärlden den levda världen, där igenom 

betonas människors unika upplevelser och erfarenheter. Nationalencyklopedin 

definierar ordet uppleva som något en person varit med om och som berör 

personen. Denna händelse kan vara något anmärkningsvärt som kan uppfattas och 

värderas på ett känslomässigt plan (Söderberg, 2008). Upplevelser har ett nära 

samband med personens identitet. Händelser under livet formar det som bidrar till 

hur något upplevs. En upplevelse är alltid personens egen tolkning av situationen 

och händelsen (Jahren Kristoffersen, Nortvedt, & Skaug, 2005). George (1997) 

beskriver att vårdpersonalens förståelse för personer med ätstörningar är av vikt i 

vården, trots att de kan vara svårt att vårda dessa personer. 

 
Ätstörningar 
Ätstörningar är enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM-IV) ett samlingsnamn för sjukdomarna anorexia nervosa, bulimia nervosa 

och ätstörningar utan närmre specifikation (UNS) (Meurling, 2003). 

Ätstörningar innebär att under en lång tid oftast år, ha problem med maten och 

ätandet så att det påverkar vikt och kroppsutveckling kraftigt. Personer med 

ätstörningar har en förvrängd kroppsuppfattning och upplever sig själva som feta 

och överviktiga. (Carlsson & Eriksson, 2001). De upplever makt och 

tillfredställelse genom att med kontroll besegra sina matdrifter (Cullberg, 2003). I 

Micali (2005) och Wonderlich et al. (2001) studier visas att psykisk ohälsa, 

psykiska problem i barndomen, barnmisshandel, fysiskt och sexuellt 

ofredande är riskfaktorer till att d rabbas av ätstörningar  (a a). Orsaken till 

anorexia nervosa påstås också ofta ha en koppling till samhällets skönhetsideal 

(Gillberg, Gillberg & Råstam Bergström, 1995). En smal kropp förknippas med 

framgång, lycka, skönhet och välstånd något som understöds av modeindustrin 

och massmedian (Meurling, 2003). Det har tidigare hävdats att ätstörningar enbart 

förekommer i industriländer. Detta går inte att påvisa då svält är en mera naturlig 

del av vardagen i utvecklingsländer och ätstörningar uppmärksammas då inte i 
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lika hög grad. Även om sjukdomarna kan påvisas i utvecklingsländer är troligen 

ätstörningar vanligast i industriländer (Meurling, 2003). De flesta forskare anser 

dock att de bakomliggande faktorerna till ätstörningar är multifaktoriella och 

komplexa. Det handlar om ett samspel av exempelvis biologiska, psykologiska, 

sociala och kulturella processer (Clinton & Norring, 2002).   

 

När en person drabbas av ätstörningar är det inte bara den enskilda individen som 

drabbas utan hela familjen. Eftersom sjukdomen främst debuterar i barn- och 

tonåren bor majoriteten av personer som drabbas av ätstörningar fortfarande kvar 

hemma. De närstående är en viktig stödjande resurs för att de som drabbas av 

ätstörningar ska bli friska. Familjen måste kunna hjälpa till och vara delaktiga i 

vården, en förutsättning för detta är ett bra samarbete mellan vårdpersonalen och 

familjen (Davidsson & Lillman Ringholm, 2001). 

 

Ordet anorexia nervosa kommer från grekiskan och betyder ”utan aptit” (Hwang 

& Nilsson, 2003). Ingången till sjukdomen anorexia nervosa är oftast kontrollerad 

bantning. Viktnedgången ger till en början personen en positiv uppmärksamhet 

från omgivningen och personen känner självkontroll och lyckad prestation. Dessa 

positiva effekter av bantningen ger ofta en ökad drift till fortsatt bantning, och kan 

leda till en ond cirkel (Gillberg, Gillberg & Råstam Bergström, 1995). En person 

med anorexia nervosa har oftast ett sjukligt kontrollbehov över sin mat- och vikt 

situation. De ljuger om sina måltider och har överdrivna motionsvanor (Davidsson 

& Lillman Ringholm, 2001). När självsvälten har nått en gräns av vad kroppen 

klarar av, reagerar kroppen med att kompensatoriskt dra ner på energikrävande 

system (Cullberg, 2003). Följderna av detta kan exempelvis vara utebliven mens, 

minskad hjärtfrekvens samt sänkt blodtryck och kroppstemperatur (Carlsson & 

Eriksson, 2001). Huden blir ofta torr, sprucken och hårbetäckt på grund av att 

underhudsfettet har försvunnit vid avmagringen. Benstommen påverkas negativt 

och risk för osteoporos ökar. Även hjärnan kan bli påverkad av 

näringsunderskottet vilket kan leda till att den psykologiska funktionen förändras. 

Personer med anorexia nervosa kan därför ha svårt att förstå humor och ironi 

(Davidsson & Lillman Ringholm, 2001). 

 

Ordet bulimia nervosa kommer från grekiskan och betyder ”oxhunger” (Gillberg 

& Hellgren, 2004). Sjukdomen bulimia nervosa är mer förekommande än 

anorexia nervosa, men mindre känd. Detta på grund av att en person med bulimia 

nervosa ofta hemlighetshåller sin sjukdom (Davidsson & Lillman Ringholm, 

2001). Personer med bulimia nervosa själrensar sig ofta efter en hetsätningsattack 

(Carlsson & Eriksson, 2001).  

 

Ätstörningar är inte alltid lätta att diagnostisera. Många uppfyller inte fullt DSM-

IV kriterierna för anorexia nervosa och bulimia nervosa. Därför har det utformats 

en restkategori, ätstörning utan närmare specifikation (UNS). Hit räknas de 

personer som har ätstörningar men inte till fullo uppfyller kriterierna för anorexia 

nervosa eller bulimia nervosa, men som trots det är kliniskt allvarligt sjuka. Den 

vetenskapliga kunskapen kring UNS är dock fortfarande begränsad (Clinton & 

Norring, 2002).  
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Att vårda personer med ätstörningar upplevs ofta av vårdpersonalen som 

besvärligt. De kan ofta ha negativa attityder till patienterna då de ser de som 

”svåra” patienter som har en självrelaterad sjukdom (George, 1997).  

 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att belysa vårdpersonalens upplevelser av att vårda 

personer med ätstörningar.  

 

METOD  

 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats utfördes. Detta innebar att 

litteratursökningar och granskningar av vetenskapliga artiklar genomfördes. 

Vetenskapliga artiklar innehåller forskning inom olika ämnesområden. Det som 

kännetecknar en vetenskaplig artikel är att den ska redovisa ny kunskap och vara 

möjlig för granskning. Den ska uppnå vissa kriterier, ha ett givet format, 

genomgått granskning och presenteras på engelska för att nå en större målgrupp 

(Friberg, 2006). En litteraturstudie innebär att organiserat söka, kritiskt granska 

och sammanställa litteratur från ett valt område. Syftet är att skapa en 

sammanställning av tidigare genomförda studier (Vetenskapsrådet, 2006).     

 

Författarna använde sig av kvalitativ forskning för att få en beskrivande bild av 

vårdpersonalens upplevelser av att vårda personer med ätstörningar. Artiklar med 

kvalitativa ansatser används ofta inom medicin, omvårdnad och 

beteendevetenskaplig forskning. I den kvalitativa studien framkommer en 

beskrivande data genom en verbal dialog mellan intervjuaren och deltagaren. 

Instrumentet i den kvalitativa studien består antingen av det talade eller av det 

skrivna ordet och deltagarens beteenden observeras (Carlsson, 1991). 

Kvalitativ forskning beskriver förståelse av människans upplevelser och målet är 

att få fram begrepp som ger en förståelse för sociala företeelser (Starrin & 

Svensson, 1994; Forsberg & Wengström, 2003).  

 

Urval  
Inklusionskriterierna för denna studie var att artiklarna skulle vara vetenskapliga 

och skrivna på svenska eller engelska. Artiklar med kvalitativ ansats användes, 

även artiklar med kvantitativa och kvalitativa ansatser inkluderades. Artiklarna 

skulle vara publicerade från 1995 och framåt. Årtal beslutades efter att sökt på 

ämnesområdet från 1990. Det framkom då att en ökning av publicerade studier 

hade skett från år 1995 och författarna beslutade därför att inkludera artiklar från 

år 1995. Artiklarna som användes utgick från vårdpersonalens upplevelser att 

vårda personer med ätstörningar. Vårdpersonalen skulle ha egna upplevelser kring 

området och arbeta på specifika avdelningar för ätstörningar eller på barn och 

ungdomsavdelningar som vårdade denna patientgrupp. I denna studie avsågs 

personer med ätstörningar barn- och tonåringar mellan 8-19 år. 

Exklusionskriterier var kvantitativa studier, artiklar som inte varit vetenskapligt 

granskade och artiklar som var utanför års avgränsning. Studier där vuxna 

personer med ätstörningar ingick uteslöts.  
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Författarna sökte artiklarna på biblioteket campus Gräsvik och använde 

databaserna CINAHL, Elin@Blekinge, Medline och PsycInfo. De olika 

databaserna har olika ämnesområden. CINAHL är en referensdatabas inom 

omvårdnad, ELIN@Blekinge är en fulltext databas inom omvårdnad och medicin, 

Medline är en referensdatabas inom medicin och Psycinfo är en referensdatabas 

inom psykiatri. Utifrån det formulerade syftet bestämdes ett antal sökord: 

anorexia nervosa, attityd, behandling, bulimia nervosa, omvårdnad, relationer, 

sjuksköterska, tonåringar, upplevelser och ätstörningar. Dessa översattes sedan till 

engelska i Swe- Mesh och jämfördes sedan med CINAHL Headings, Medline 

MESH – termer och PsycInfos Thesauras. De ord som framkom var: adolescence, 

anorexia, anorexia nervosa, bulimia, care, eating disorder, experience, nurse 

attitude, nurse- patient- relation och treatment. I Elin@Blekinge gjordes en 

frisökning med ovan nämnda sökord. Booleska sökoperatorer som användes var 

OR och AND detta gjordes för att kombinera sökorden på olika sätt. OR används 

för att bredda området medans AND användes för att inrikta sökningen till ett 

avgränsat område (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Sökträffarna finns att se 

i bilaga 1, tabell 1:1- 1:4. När sökningarna gav träffar lästes först titeln för att 

kunna göra ett första urval bland artiklarna. Om artiklarna väckte intresse lästes 

abstraktet igenom för att se om artikeln stämde överens med författarnas syfte. 

Hade artikeln en kvantitativ ansats uteslöts den här. Artiklar som överensstämde 

med syftet granskades och en noggrannare översikt gjordes för att se om 

kriterierna för en vetenskaplig artikel uppfylldes. Artikelgranskningen 

finns att se i bilaga 2, tabell 2. Artikeln lästes igenom av båda författarna för att 

avgöra om artikeln kunde användas i analysprocessen. Slutligen resulterade 

sökningarna i sju artiklar. 

 

Analys  
Författarna inspirerades av Graneheims och Lundmans metod (2004) för 

innehållsanalys. Detta för att skapa en förståelse för vårdpersonalens upplevelser 

av att vårda personer med ätstörningar och se det tydliga och konkreta budskapet i 

artiklarna.  

Analysen bestod av följande steg: 

Steg 1: Artiklarna lästes igenom individuellt flera gånger. Detta för att få en 

helhetsbild om innehållet i artiklarna, och störst vikt lades på resultatet. 

Steg 2: En meningsbärande enhet är ett stycke av en text som har en framträdande 

betydelse inom ämnet (Graneheim & Lundman, 2004). Meningsbärande enheter 

valdes ut individuellt från artiklarnas resultat, de enheter som svarade mot syftet 

ströks under. De jämfördes och diskuterades sedan mellan författarna, för att se 

om liknande enheter framkommit. De framdiskuterade meningsenheterna skrevs 

in i en tabell.  

Steg 3: En kondensering genomfördes sedan, där texten förkortades ner och 

översattes till svenska för att bli mera lätthanterlig. Det centrala i innehållet 

bevarades. Materialet grupperades in i en tabell under följande rubriker: artikelns 

namn, meningsbärande enhet och kondensering. 

Steg 4: Därefter kodades innehållet och grupperades in utefter vad som förenade 

och skiljde dem åt. En kod är en etikett på den meningsbärande enheten, som 

kortfattat redogör för innehållet (Granskär & Höglund Nielsen, 2008). 

Steg 5: Därefter sorterades liknande koder in i kategorier. Kodningen och 

kategorierna fördes in i tabellen för att se hur mönster framkom. 
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I tabell 1 redovisas två exempel på de olika stegen i analysprocessen. Ytterligare 

exempel på analysprocessen se bilaga 3.  

Tabell 1: Analysprocessen 

 
Artikel Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kodning Kategori 

 

Nurses and the 

therapeutic 

relationship: caring 

for adolescents with 

anorexia 

 nervosa 

 

The psychological 

battle for control: A 

qualitative study of 

health-care 

professionals` 

understanding of the 

treatment of  

anorexia nervosa 

 

Participants’ lack of 

knowledge about 

this complex 

condition led them 

to expect 

manipulation. 

 

They use their 

illness to gain some 

power and influence 

over people´s 

(especially parents) 

behaviors. 

 

 

 

Brist på kunskap 

lede till att de räknad 

med att bli 

manipulerade 

 

 

 

De använde sin 

sjukdom för att få 

makt och inflytande 

över människor 

 

 

Brist på kunskap 

 

 

 

 

 

 

Använde makt och 

inflytande 

 

 

 

Vårdpersonalens 

kunskap och dess 

inverkan på vården 

 

 

 

 

Hinder som 

försvårade vården 

 

 

RESULTAT  

 

Efter analysprocessen framkom fem kategorier som kommer att redovisas nedan. 

Kategorierna var: vårdpersonalens kunskap och dess inverkan på vården, hinder 

som försvårade vården, vårdpersonalens upplevelser av vårdrelationen, 

vårdpersonalens känslor vid vård med personer med ätstörningar och 

vårdpersonalens attityder till personer med ätstörningar. 

 

Vårdpersonalens kunskap och dess inverkan på vården 
Vårdpersonalen upplevde att de hade för lite kunskap om personer med 

ätstörningar, deras sjukdom och tillfrisknade, vilket försvårade behandlingen. De 

kände ett behov av att öka sin kunskap inom området. På grund av den bristande 

kunskapen upplevde vårdpersonalen att personer med ätstörningar hade orsakat 

sin egen sjukdom och själv behövde ta itu med sina problem. Detta resulterade i 

att de hade svårt att förstå och känna medkänsla eftersom de ansåg att personerna 

med ätstörningar själv kunde göra sig friska (Ramjan, 2003). I Micevski och 

McCanns (2005) studie påvisades att för lite utbildning ledde till att vården och 

utvecklingen av vårdrelationer blev bristande och att manipulation accepterades 

(a a). Vårdpersonalen upplevde det som att personer med ätstörningar ofta fick 

mindre vård än andra patienter, detta berodde bland annat på vårdpersonalens 

bristand kunskap om sjukdomen, då det ansågs att personerna hade orsakat sin 

egen sjukdom. (Ramjan, 2003).  

 

I King och Turners (2000) studie berättade vårdpersonalen att de såg vården av 

personer med ätstörningar som en lärande process. Med hjälp av egna erfarenheter 
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fick de en annan syn på vården. Micevski och McCann (2005) menade att 

vårdpersonalen kunde använda sina tidigare erfarenheter för att underlätta 

skapandet och utvecklingen av relationer. Med hjälp av erfarenheter skapade 

vårdpersonalen kunskap inom området och blev mera öppna i sina tankar vilket 

förändrade deras sätt att vårda personer med ätstörningar. Genom att förstå kunde 

de vårda personer med ätstörningar efter deras behov (King & Turner, 2000). 

 

Ramjan (2003) ansåg att vårdpersonal som hade utbildning i mental hälsa 

upplevde att de hade mer kunskap och färdigheter att vårda personer med 

ätstörningar. En ökad kunskap om de olika stadierna i sjukdomen och stegen i 

tillfriskandet gav en bättre vård (a a). Vårdpersonalen upplevde det som viktigt att 

ha kunskap inom området för att kunna undervisa personer med ätstörningar om 

deras tillstånd, vård och behandling. De kunde också tillämpa kunskapen för att 

flytta personens fokus från sjukdomen till andra livsaspekter vilket hade en positiv 

effekt för tillfriskandet. Detta kunde exempelvis handla om att använda humor, 

konst och musik för att uttrycka sig (Micevski & McCann, 2005).  

 

Hinder som försvårade vården  
Vårdpersonalen upplevde att det var svårt och problematiskt att vårda personer 

med ätstörningar (Ryan, Malson, Clarke, Andersson & Kohn, 2006). De ansåg att 

ätstörningar var ett omfattande problem som försvårade vården och behandlingen 

(Jarman, Smith & Walsh, 1997). Vårdpersonalen ville vara delaktiga och hjälpa 

personerna men kände sig hindrade då sistnämnda inte ville samarbeta och 

vägrade att överge sin matkontroll. De kände att personer med ätstörningar inte 

ville lita på någon och var rädda för att öppna sig (Ramjan, 2003).  

 

Vårdpersonalen upplevde ofta personer med ätstörningar som manipulativa, 

oärliga, svekfulla, hotfulla, fientliga, utmanande, sårbara, sluga och aggressiva 

(Malson & Ryan, 2008; King och Turners, 2000). Manipulationen var ofta direkt 

relaterade till mat- och viktsituationen och var ett sätt för dem att få kontroll 

(Ramjan, 2003). Manipulationen kunde exempelvis ta sig uttryck genom att 

personer med ätstörningar använde sig av laxermedel och stoppade upp blött 

papper i vaginan för att öka i vikt (King och Turner, 2000).  Vårdpersonalen 

uppfattade personer med ätstörningar som självövervakande och kontrollerande, 

och genom manipulation använde de sin sjukdom för att få makt och inflytande 

över vårdpersonal och föräldrar. Vårdpersonalen upplevde att personer med 

ätstörningar hade för mycket kontroll över sin mat- och viktsituation. De använde 

kontrollen på ett manipulativt sätt, vilket försvårade vården (Jarman et al., 1997).  

Vårdpersonalen menade att de var oförmögna att lita på personer med ätstörningar 

(King & Turner, 2000). Detta framkom även i Ramjans (2003) studie där det även 

beskrivs att om de litade på personer med ätstörningar blev konsekvensen ofta ett 

bakslag där förtroendet brast, vilket resulterade i att vårdpersonalen valde att inte 

lita på dem. Eftersom vårdpersonalen inte hade något förtroende för personer med 

ätstörningar upplevde många att det var svårt att inte vara dömande mot dessa 

personer (King & Turner, 2000).  

 
Vårdpersonalens upplevelser av vårdrelationen 
Att etablera en tillförlitlig vårdrelation upplevde vårdpersonalen som svårt, då 

personer med ätstörningar såg dem som någon som inkräktade på privatlivet och 

övertog deras egen kontroll (Ramjan, 2003).  
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“It makes me feel…I´m a bit of a failure because I like to think that you can build 

up that trusting relationship. But when you first of all go in there with doubt that 

you have (trust)- I feel like I´m a failure.” (King  & Turner, 2000, s 142) 

 

Micevski och McCann (2005) beskrev tidsbristen som ett hinder för att etablera en 

tillförlitlig vårdrelation (a a). Vårdpersonalen upplevde att stränga regler och 

disciplin hade en negativ inverkan på omvårdnaden och deras vårdrelationer med 

personer med ätstörningar (Ryan et al., 2006). Micevski och McCann (2005) fann 

att stöd från kollegor, utbyte av information och erfarenheter kollegor emellan 

hade en god inverkan på utvecklingen av vårdrelationen. Vårdpersonal som hade 

dåligt stöd från kollegor upplevde det svårare att utveckla vårdrelationer med 

personer med ätstörningar.   

 

I vården med personer med ätstörningar upplevde vårdpersonalen att det var 

viktigt att ta sig tid att utveckla en vårdrelation. Detta för att båda parter blev mer 

bekväma i situationen och vårdrelationen blev mer trovärdig och fullbordad. Att 

vara ärlig, ha förståelse och lyssna på personer med ätstörningar hade också god 

effekt för skapandet av vårdrelationer. Om vårdpersonalen själva var mera öppna 

och delade med sig av sina liv gynnades utvecklingen av vårdrelationer (Micevski 

& McCann, 2005). Det visade sig även i Ryan et al. (2006) studie att stöttning, ett 

varmt och kärleksfullt bemötande med empati hade en god inverkan på 

utvecklingen av vårdrelationer (a a). Vårdpersonalen upplevde att genom att 

bemöta och se personen som en egen individ blev personer med ätstörningar mer 

aktiva i vårdrelationen och behandlingen (Micevski & McCann, 2005). 

 

“(By) treating people (with) anorexia with respect…I… develop a better 

relationship with them…as they know I value them as a person.” (Micevski & 

McCann, 2005, s 108). 

 

Beträffande föräldrarnas roll och ansvar menade vårdpersonalen att det fanns ett 

behov av att de skulle bli mer delaktiga i vården och ta sitt ansvar genom att 

använda sin föräldraroll för att utveckla förhållandet till sitt barn. Föräldrarna 

skulle ha en tydligare gränssättning gällande mat och träning och se allvaret med 

sjukdomen och dess behandling. För att personer med ätstörningar skulle bli redo 

för hemgång upplevde vårdpersonalen ett behov av att föräldrarna skulle vara på 

vårdpersonalens sida. Föräldrarna skulle få information om vad som kunde 

förväntas vid hemgång. De skulle ta hänsyn till matplanering, aktivitets nivå och 

hela tillfrisknandeprocessen (Thurell, Davis, Graham & Weiss, 2005).  

Detta påvisades även i Jarman et al. (1997) studie där det framkom att föräldrarna 

måste ha inflytande över sina barns matvanor och kontrollera dem mer noga. Det 

var vårdpersonalens uppgift att göra detta möjligt genom att ge stöd och 

information till föräldrarna.  

 
Vårdpersonalens känslor vid vård med personer med ätstörningar 
I King och Turners (2000) studie beskrevs vården av personer med ätstörningar 

som en känslomässig resa för vårdpersonalen (a a). När tillfrisknandet uteblev 

upplevde en del av vårdpersonalen att de hade misslyckats med vården av dessa 

personer (Ramjan, 2003).  
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“You think you´ve done a good job in getting them up to a healthy weight and 

good at getting them to eat a healthy diet. And then…within weeks, they´ll just 

loss the weight and just come back, and keep coming back, and keep coming 

back.” (King  & Turner, 2000, s 143).  

 

När vårdpersonalen inte såg att vården gav effekt ledde detta till en känsla av 

frustration (Ramjan, 2003). Den ständiga frustrationen hos vårdpersonalen kunde 

vara så pass utmattande att de tillslut inte orkade längre och fick nog. De såg inte 

längre någon glädje i arbetet (King & Turner, 2000). Känslan av frustration kunde 

även bero på bristande förståelse för personer med ätstörningar (Ramjan, 2003). 

Detta resulterade i att vårdpersonalens tro på sig själv vacklade (King & Turner, 

2000). Frustation och sorg var ofta orsakat av manipulation och vårdpersonalen 

beskrev att manipulationen kunde kännas som att personer med ätstörningar 

spelade ut vårdpersonalen mot varandra, genom att de ljög och förvrängde vad 

som hade sagts (Ramjan, 2003). Även Malson och Ryan (2008) lyfte fram det 

manipulativa och menade att manipulationen bland annat ledde till att 

vårdpersonalen kände sig lurade, förrådda eller som förlorare. Att hela tiden 

handskas med manipulativa personer upplevdes som stressigt och kunde resultera 

i utbrändhet (a a). Den stress som uppstod ledde till en ojämn fördelning av 

vården och uppmärksamheten. Vårdpersonalen hade svårt att känna sympati när 

de ansåg att andra på avdelningen förtjänade vården bättre (Ramjan, 2003). 

 

Vårdpersonalen upplevde personer med ätstörningar som falska och att de 

förstörde deras tro på kärnvärderingar av vården som att ge en jämlik vård, visa 

tillit och inte vara dömande blev en utmaning i arbetet med personer med 

ätstörningar. Tillit, ärlighet och att inte vara dömande, gick förlorade och ersattes 

med känslor som ledsamhet, ilska och de kände sig nerslagna. Detta ledde till att 

vårdpersonalen tog avstånd från personer med ätstörningar och spenderade allt 

minde tid med dem. Detta både för att skydda sig själva och minska den 

frustration som uppkom.  När vårdpersonalen såg en positiv vändning av 

sjukdomen och ett tillfrisknande upplevde de dock glädje och tillfredställelse 

(King & Turner, 2000).  

 
Vårdpersonalens attityder till personer med ätstörningar 
Vårdpersonalen upplevde att de i vården med personer med ätstörningar skulle 

vara bestämda och bevakande, se till att de inte tränade och höll sig inom ramen 

för behandlingsprogrammet. De skulle visa vem det var som bestämde (Ryan et 

al., 2006).  

 

”You have to be firm with them. Make sure that ah, they keep within the perimeter 

of the program.” (Ryan et al., 2006, s 129). 

 

Vårdpersonalen upplevde att de ibland agerade som fångvaktare till personer med 

ätstörningar då det fanns en ständig kamp om kontrollen kring mat och träning 

(Ramjan, 2003). Jarman et al. (1997) menade att personer med ätstörningar hade 

för mycket makt och kontroll över sin matsituation på ett ohälsosamt sätt. Därför 

upplevde vårdpersonalen att kontrollen skulle omfördelas tidigt i behandlingen. 

Kontrollen skulle tas från personer med ätstörningar och övertas av 

vårdpersonalen. Den skulle sedan återlämnas gradvis när personerna var redo för 

detta. Omfördelningen av kontrollen framställdes som en central aspekt i 
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behandlingen (a a). Samtidigt påvisades det i Micevski och McCanns (2005) 

studie att det var viktigt att låta personer med ätstörningar ha kontroll över sin 

vård och behandling så att de visste vad som kommer att ske (a a).  Vården av 

personer med ätstörningar skulle ske under dygnets alla timmar, och en ständig 

närvaro och kontroll från vårdpersonalen sågs som viktigt (Ryan et al., 2006). 

Vårdpersonalen var huvudpersonen i vården och bar ett stort ansvar (Jarman et al., 

1997).   

 

För att ge en god vård upplevde vårdpersonalen det viktigt att vara snäll och ge 

mycket kärlek och att vara moderlig (Malson & Ryan, 2008). Vissa i 

vårdpersonalen upplevde att ju äldre de var desto lättare var det att vårda personer 

med ätstörningar då de togs på mer allvar (Malson & Ryan, 2008). Det framkom i 

Micevski och McCanns (2005) studie att genom att visa förståelse för personer 

med ätstörningar lärde sig vårdpersonalen att tolka deras signaler, de skulle vara 

uppmärksamma och visa intresse av att lära känna individen för att de lättare 

skulle kunna förstå dem. 

  

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
Författarna upplever det svårt att hitta relevanta artiklar till studien som 

överensstämmer med syftet. Detta leder till att forskningsunderlaget till studien 

inte blir så stor som önskats, eftersom det inte forskats så mycket om 

vårdpersonalens upplevelser av att vårda personer med ätstörningar. Mycket av 

den forskning som hittats handlade om personer med ätstörningar och deras 

upplevelser. Trots att författarna enbart använde sju artiklar anser författarna att 

materialet som används var täckande för studien.  Många artiklar som hittats finns 

inte i fulltext på databaserna och fick därför beställas, efter att abstractet lästs 

igenom. Tyvärr kunde många av dessa artiklar inte användas då de inte innehöll 

det som hade förväntats av abstractet. Vissa visade sig ha en kvantitativ ansats och 

uteslöts därför. Några av de artiklar som beställdes var review artiklar. Dessa 

kunde inte användas i resultatet men användes i resultatdiskussionen för att stärka 

resultatet av denna studie. Då ämnet är smalt har författarna diskuterat att även 

inkludera artiklar med kvantitativ ansats. Detta har inte gjorts eftersom det är 

vårdpersonalens upplevelser som ska studeras och detta beskrivs bättre i en artikel 

med kvalitativ ansats, då kvalitativ forskning ger förståelse av människors 

upplevelse (Starrin & Svensson, 1994; Forsberg & Wengström, 2003). Slutligen 

resulterade sökningarna i sex relevanta artiklar med kvalitativ ansats och en 

artikel med kvantitativ och kvalitativa ansats. 

 

 

Artiklarna ska vara publicerade från 1995 och framåt. Årtal beslutades efter att 

sökt på ämnesområdet från 1990. En ökning av publicerade studier framkommer 

från år 1995 och det beslutas därför att inkludera artiklar från år 1995. Om alla 

artiklar inkluderats oavsett år kanske ett större urval av artiklar hittats, men en 

avgränsning gjordes ändå för att få fram nyare forskning.     

 

I studien inkluderas sjukdomarna anorexia nervosa, bulimia nervosa och 

ätstörningar utan närmare specifikation. Det framkom att de flesta artiklar som 

hittas handlade om sjukdomen anorexia nervosa. Om fler artiklar om bulimia 
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nervosa och ätstörningar utan närmare specifikation hade använts kanske 

resultatet blivit annorlunda. En annan tanke är att anorexia nervosa är en mer känd 

sjukdom, medans bulimia nervosa är ett mer dolt. Ett stort mörkertal kanske även 

finns bland personer med bulimia nervosa då de mer kan dölja sin sjukdom och 

därför inte kommer i kontakt med vården.   

 

En avsaknad på studier om pojkar med ätstörningar har under arbetets gång 

konstaterats. Varför har inte forskning bedrivits inom detta område? Är de en 

bortglömd grupp eftersom de inte är så vanligt förekommande inom vården eller 

kommer de inte i kontakt med vård i lika hög grad. Det skulle varit intressant att 

se om det finns skillnader i vårdpersonalens upplevelser av att vårda flickor eller 

pojkar med ätstörningar.  

 

Artiklarna som använts är skrivna på engelska vilket försvårade analysen och kan 

ha lett till feltolkningar. För att säkerställa analysen läste författarna igenom 

artiklarna flera gånger och de ord som inte förstods översattes. Författarna läste 

artiklarna först individuellt och sen diskuterades innehållet och de 

meningsbärande enheterna mellan författarna. Detta gjordes för att minska risken 

för feltolkning. Två av de artiklar som använts är skrivna av samma författare, 

Malson & Ryan (2008); Ryan, Malson, Clarke, Andersson & Kohn (2006). Detta 

kan påverkat resultatet men innehållet i artiklarna skiljde sig åt då det berör olika 

områden. 

 

Artiklarna som använts i studien kom från Australien, Canada och England. 

Artiklar som hittats från övriga länder överensstämde inte med studiens syfte eller 

den valda ansatsen, det vill säga kvalitativ, till studien. Även om de länder som 

studierna gjorts i, liksom Sverige är i-länder kanske vården ser annorlunda ut. 

Dock bör vårdpersonalens upplevelser av att vårda personer med ätstörningar inte 

skilja sig åt alltför mycket eftersom sistnämnda grupp troligtvis är en ganska 

homogen grupp.  

 

I artiklarna som ligger till grund för analysen ingick vårdpersonal inom 

yrkeskategorierna pediatriksjuksköterska, sjuksköterska, psykolog, psykoterapeut 

och undersköterska. Utbildning, kunskap och erfarenheter skiljer sig mellan 

yrkesgrupperna vilket kan ge olika upplevelser. Detta kan vara en styrka i studien. 

 

Alla stegen i Graneheims och Lundmans (2004) metod för innehållsanalys 

användes inte. Detta eftersom författarna inte ansåg dem vara relevanta i studien. 

Subkategorier och teman uteslöts därför i denna studie. Till en början används 

subkategorier, men under analysens gång fann författarna att dessa blev samma 

som kategorierna och beslutade därför att utesluta subkategorier och enbart ha 

kategorier. Vissa meningsbärande enheter har tagits från citat. Detta stärker denna 

studie då de inte först har tolkats av artikelförfattarna utan första tolkningen har 

genomförts i analysen. Att kategorisera de meningsbärande enheterna var svårt då 

många av kategorierna gick ihop och in i varandra. Detta kan ha berott på att 

artiklarna handlade om upplevelser, vilket alltid är personens egen tolkning av 

situationen och händelsen (Jahren Kristoffersen et al., 2005).  Kondensering, 

kodning och kategoriseringen av de meningsbärande enheterna gjordes 

tillsammans av författarna som även diskuterade hur de meningsbärande 

enheterna skulle bearbetas.     
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Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa vårdpersonalens upplevelser av att vårda 

personer med ätstörningar. Analysen av de vetenskapliga artiklarna resulterade i 

fem kategorier: Kunskap, försvårade vården, vårdrelationer, känslor och attityd. 

 

I resultatet framgick att vårdpersonal har för lite kunskap om personer med 

ätstörningar och att utbildningen i området är bristande. Vårdpersonalen känner 

ett behov av att få en specifik kunskap om hur personer med ätstörningar ska 

behandlas. De i vårdpersonalen som har utbildning i mental hälsa upplever det 

lättare att vårda. Detta framkommer i George (1997) och Wright och Owen (2003) 

studier där det beskrivs att utbildning hos vårdpersonalen är viktigt.  

Desto mer kunskap de har desto bättre kan de skapa en vårdrelation och hjälpa 

med personer med ätstörningar att komma över sin sjukdom.  

 

Det beskrivs i resultatet att många i vårdpersonalen tycker att det blev en ojämn 

fördelning av vården, och att personer med ätstörningar ofta fick mindre vård. 

Detta kan bero på att vårdpersonalen anser att personer med ätstörningar själv har 

orsakat sin sjukdom. Denna uppfattning grundade sig i brist på kunskap hos 

vårdpersonalen, och leder till att de har svårt att förstå och känna medkänsla. I 

Breeze och Rappers (1998) studie beskriver de att personer med ätstörningar var 

mer tidskrävande och tog upp tid från andra patienter. 

 

Vårdpersonalens erfarenhet visar sig vara en viktig resurs i vården med personer 

med ätstörningar. Erfarenhet leder till mer kunskap och att de fick en bredare syn 

på vården, vilket hjälper dem att utveckla vårdrelationer. Dahlberg et al. (2003) 

skriver att det är avgörande hur vårdpersonalen använder sin egen kunskap och 

erfarenhet för utvecklandet av en vårdrelation. Vårdpersonalen ska inte enbart se 

en person med ätstörningar utan också se denne som en medmänniska med 

problem. I resultatet framkommer att om vårdpersonalen försöker förstå 

personerna med ätstörningar kan vård ges efter deras behov. Humor, konst och 

musik kan tillämpas för att flytta personens fokus från sjukdomen till andra 

livsperspektiv. Detta visar sig ha en positiv effekt för tillfrisknandet.  

 

I resultatet framkommer det att vårdpersonalen upplever vården till personer med 

ätstörningar som en svår uppgift. De känner sig hindrade när personer med 

ätstörningar inte vill samarbeta, öppna sig eller släppa sitt kontrollbehov.  

Personer med ätstörningar uppfattas av vårdpersonalen som besvärliga i vården. 

Det kan bland annat utrycka sig genom att de är manipulativa, fientliga och 

aggressiva. Dahlberg et al. (2003) och Kihlgren et al. (2007) beskriver ur ett 

livsvärldsperspektiv vikten av att vårdpersonalen ska vara uppmärksam på de 

hinder som påverkar vården och att detta är viktigt för att ge en vård av hög 

kvallitet. 

 

Det framkommer i resultatet att det inte bara är manipulation som försvårar 

vården, utan det gör även personernas självkontroll. Vårdpersonalen upplever att 

de har för mycket kontroll och använder den på ett manipulativt sätt. Detta leder 

till att vårdpersonalen inte känner att de kan lita på dem och att de är dömande i 

vårdrelationen. Dahlberg et al. (2003) betonar vikten av att möta en person så 
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fördomsfritt som möjligt, men påvekar samtidigt svårigheten i detta då det aldrig 

går att vara helt objektiv. 

 

I resultatet beskriver vårdpersonalen att de upplever det som viktigt att utveckla 

en vårdrelation, det är viktigt att det finns tid för detta. Om detta görs blir 

vårdrelationen mellan vårdpersonalen och personer med ätstörningar mer 

fullbordad. George (1997) ger medhåll för detta och menar att det är viktigt att 

spendera mycket tid med personer med ätstörningar för att utveckla en fungerande 

vårdrelation, som är en viktig del i tillfriskandet (a a). Dock upplever 

vårdpersonalen det ibland svårt att etablera en vårdrelation och bristen på tid är en 

faktor som spelar en betydande roll i detta (Dahlberg et al. 2003). 

 

Ett annat problem som framkommer i resultatet är de stränga regler och disciplin 

som tvingas användas av vårdpersonalen, detta anses ha en negativ inverkan på 

vårdrelationen. För att skapa en vårdrelation upplever vårdpersonalen att de ska 

vara ärliga, ha förståelse, och lyssna på personer med ätstörningar. Något som kan 

styrkas i både George (1997) och Breeze och Rappers (1998) studier där empati 

och respekt ses som viktiga aspekter vid skapandet av en vårdrelation. 

 

George (1997) och Foster och Hawkins (2005) beskriver vikten av stöd från 

kollegor. Deras erfarenheter och tankar kan utbytas, vilket kan leda till ökad 

förståelse och på så sätt underlätta skapandet av en vårdrelation. Dahlberg et al. 

(2003) beskriver i vårdpersonalens livsvärld vikten av att kunna reflektera över 

sina upplevelser och arbete för att utveckla en vårdrelation. I det 

vårdvetenskapliga livsvärldsperspektivet är det nödvändigt att uppmärksamma 

både patienterna och de anhörigas livsvärld (a a). I resultatet framställs att 

vårdpersonalen upplever ett behov att föräldrarna ska bli mera delaktiga i vården. 

De ska ha en tydligare gränssättning och se allvaret med ätstörningarna hos deras 

barn. Vårdpersonalen tycker det är viktigt med ett samarbete och vara på samma 

sida som föräldrarna. Davidsson och Lillman Ringholm (2001)  anser att familjen 

ska ses som en resurs i vården och att ett samarbete är viktigt (a a). I McMaster, 

Beale, Hillege och Nagy (2004) studie framkommer att föräldrar och vårdpersonal 

måste arbeta tillsammans och ha samma mål. Detta kan vara svårt då föräldrarna 

ofta känner sig utanför i vård och behandling.  

 

Att vårda personer med ätstörningar upplevs som en känslomässig resa för 

vårdpersonalen vilket framkommer i resultatet. Vårdpersonalen känner sig ibland 

misslyckade och deras tro på sig själva börjar vackla, när de upplever dessa 

känslor. Känslan av frustration är vanligt förekommande bland vårdpersonalen. 

Den kan ofta vara orsakad av manipulation. Manipulationen leder också till att 

vårdpersonalen känner sig lurade och förråda. Detta leder i sin tur till att de blir 

utmattade och känner sig stressade, och inte känner någon glädje i arbetet.  

Detta styrker George (1997) i sin studie där det framkommer att utmattning och 

utbrändhet är vanligt förekommande hos vårdpersonal som vårdar personer med 

ätstörningar. I studien beskrivs även att vårdpersonal ofta upplever negativa 

känslor i vård med personer med ätstörningar vilket även McMaster et al. (2004) 

hävdar i sin studie. 

 

 



 

 

14 

 

I resultatet beskriver vårdpersonalen att de upplever känslor så som ledsamhet och 

ilska, vilket leder till att de spenderar mindre tid med personerna. Kapplan och 

Garfinkel (1999) menar att känslor som ilska, hopplöshet, stress och fientlighet 

upplevs mer vid vård av personer med ätstörningar än vid någon annan sjukdom. 

Trots alla negativa känslor hos vårdpersonalen kan de ändå uppleva glädje och 

tillfredsställelse, detta när de ser en positiv vändning av sjukdomen och dess 

behandling. 

 

I resultatet framkommer att vårdpersonalens attityder gentemot personer mot 

ätstörningar är problematiskt. Å ena sidan ska de vara bestämda och sätta gränser 

och å andra sidan ska de vara moderliga, snälla och vara kärleksfulla. Muscari 

(2002) hävdar att det är viktigt för vårdpersonalen att sätta tydliga gränser och 

vara beslutsamma i sitt hanterande. Kapplan och Garfinkel (1999) menar däremot 

att vårdpersonalen också ska vara öppna, visa empati och vara bestämda, detta är 

viktigt för en god vård.  

 

I resultatet konstateras att vårdpersonalen upplever att kontrollen ska omfördelas, 

vilket är en central aspekt i behandlingen. Övertagandet av kontrollen ska ske 

tidigt och överlämnas gradvis. Breeze och Rapper (1998) instämmer i detta och 

beskriver att vårdpersonalen känner ett behov att ta över kontrollen när beteendet 

är skadligt för personen. Det framkommer dock i resultatet att all kontroll inte ska 

tas ifrån personen, de måste få ha lite kontroll över vård och behandling så de vet 

vad som kommer att ske. Detta kan styrkas i George (1997) studie som beskriver 

vikten av att personer med ätstörningar är involverade i sin vård och behandling. 

 

SLUTSATS 

  

Att vårda personer med ätstörningar upplevs ofta av vårdpersonalen som svårt, 

och negativa känslor av frustration, stress och sorg är vanligt förekommande. 

Bristfällig kunskap om vård och om beteende hos personer med ätstörningar kan 

vara en orsak till att vårdpersonalen upplever det negativt att vårda dessa 

personer. Vårdpersonalen känner sig ofta misslyckade och deras tro på sig själv 

börjar vackla. De upplever även svårigheter i att skapa en vårdrelation, då 

personer med ätstörningar kan vara manipulativa och ständigt ljuga om sin mat-, 

vikt- och träningssituation. En annan svårighet som vårdpersonalen upplever är att 

de både ska vara gränssättande och samtidigt vara kärleksfulla. 

 

 Förhållandevis lite forskning finns gjord utifrån vårdpersonals upplevelser av att 

vårda personer med ätstörningar. Som framkommit i denna studie upplever 

vårdpersonalen det ofta problematiskt och känslomässigt jobbigt att vårda dessa 

personer och mer forskning inom området behövs för att på så sätt öka förståelsen 

för dessa personer och för att möjliggöra förutsättningarna för bästa möjliga vård. 

Pojkar med ätstörningar verkar vara en bortglömd grupp varför studier på dessa 

vore intressant att göra. Det verkar även finnas behov av fler studier av personer 

som lider av bulimia nervosa och UNS, då det verkar som det är lite forskat inom 

dessa sjukdomstillstånd i jämförelse med anorexia nervosa. 
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Discursive constructions of 

eating disorders nursing: An 
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of discharge readiness 
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sjuksköterskornas egna erfarenheter 
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Det framkom att 

sjuksköterskorna kände att 
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The psychological battle for control: A 

qualitative study of health-care 

professionals` understanding of the 

treatment of anorexia nervosa 

 

Caring for adolescent females with 

anorexia nervosa: registered nurses´ 

perspective 

 

 

Participants’ lack of knowledge about 

this complex condition led them to 

expect manipulation. 

 

They use their illness to gain some 

power and influence over people´s 

(especially parents) behaviors. 

 

 

Living with frustration overwhelmed 

the participants. They reached a point 

where they had had enough.  
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with adolescents with anorexia nervosa 

 

An aspect of ED nursing that is 

clearly articulated in the above 

accounts where it entails watching 

ever mouthful, watching that they 

don`t exercise and keeping patients 

within the perimeters of the program 

by being firm with them. 

 

The participants’ ability to develop 

relationship with patients improved 

when they supported and shared 

information with each other. 

 

 Kontrollera varje tugga de tar 

se till att de inte tränar och att 

de håller sig till programmet 

genom att vara bestämd mot 

dem. 

 

 

 

Genom att stötta och dela 

med sig av information 

underlättades utvecklingen av 

relationer. 

 

Vara beslutsam och ha ständig 

kontroll över patienterna 

 

 

 

 

 

 

Stöttning och dela information 

 

Vårdpersonalens 

attityder till personer 

med ätstörningar. 

 

 

 

 

 

Vårdpersonalens 

upplevelser av 

vårdrelationen 

 

 
 




