
 

 

 

 

ATT STRÄVA MOT EN ALLIANS 
SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT STÖDJA UNGDOMAR MED 
ANOREXIA NERVOSA TILL ATT VARA DELAKTIGA I SIN VÅRD  

 

 LISA LÖGDBERG 
 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Vårdvetenskap 
Avancerad nivå 
15 HP 
Specialistsjuksköterskeutbildning inom 
psykiatrisk vård 
VAE 153 

Handledare: Maria Harder  
Examinator: Oona Lassenius 
Seminariedatum: 20180413 
Betygsdatum: 20180516 

 



SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Att som ungdom drabbas av anorexia nervosa innebär att dennes vardag går ut 
på att undvika måltider för att svälta sig och ofta utföra långa pass av fysisk aktivitet. 
Sjukdomen kan snabbt utveckla sig som en identitet i ungdomens liv. En ambivalens till att ta 
emot vård uppstår ofta relaterat till bland annat svårigheten att bryta de tvångsmässiga 
beteendena. Detta utgör en utmaning för sjukvården att få ungdomar delaktiga i sin vård.  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att stödja ungdomar med anorexia 
nervosa till att vara delaktiga i sin vård inom barn och ungdomspsykiatrin. 

Metod: En beskrivande design med kvalitativ induktiv ansats. Fem sjuksköterskor har 
intervjuats, dessa har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Sjuksköterskorna stödjer ungdomen till delaktighet i sin vård genom att sträva 
mot en allians. Detta beskrivs som: att använda information som ett redskap för att få 
ungdomen att våga förändras, att uppmärksamma ungdomens individuella behov och 
motivation och att möjliggöra och uppmuntra det egna engagemanget. 

Slutsats: För att sjuksköterskor ska stödja till delaktighet behöver information ges om hur 
sjukdomen fungerar samt tydliggöra vilken behandlingsmodell de använder sig av 
samt uppmärksammar och uppmuntrar ungdomen gällande dess tidigare intressen och 
livsberättelse och egen del under behandlingen. Att som sjuksköterska ta stöd från de 
åtaganden och färdigheter som beskrivs i Tidvattenmodellen kan sjuksköterskors 
möjligheter att utgå från ungdomens behov och önskemål underlättas och därmed även 
möjligheten att stödja delaktighet. 

Nyckelord: Anorexia nervosa, Delaktighet, Kvalitativ innehållsanalys, Sjuksköterskor, 
Ungdom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: To be struck down with anorexia nervosa as an adolescent means that their 
everyday life is all about avoiding meals in order to starve themselves and often do long 
sessions of physical activity. The illness can quickly develop into an identity in the 
adolescent's life. Anorexia nervosa is a serious illness that can become life-threatening. An 
ambivalence to receive care often arises related to, among other things, the difficulty to break 
the compulsive behavior. To involve the adolescents in their own care poses a challenge for 
health care providers.  

Aim: To describe nurses' experiences with supporting adolescents with anorexia nervosa to 
be involved in their own care within the Department of Child and Adolescent Psychiatry.  

Method: A descriptive design with a qualitative inductive approach. Five nurses have been 
interviewed, these have been analyzed with a qualitative content analysis.  

Results: The nurses support the adolescents to involvement in their own care by being 
together with them in a two-sided alliance. This is described as: The nurses support the 
adolescent to involvement in their own care by aiming for an alliance. This is described as to 
use information as a tool to get the adolescent to dare change, to bring attention to the 
adolescent's individual needs and motivation, and to make their own commitment possible 
and encouraged. 
 
Conclusion: In order for nurses to support patients to participate, information about how 
the illness works has to be given, and they have to clearify which model of treatment is used, 
and bring attention to and encourage the adolescent's former interests and life story and part 
of their own treatment. To, as a nurse, get support from the undertakings and skills that are 
described in the Tidal Model can make starting from the adolescents' needs and wishes easier 
and consequently also the possibility of supporting them to involvement. 

Keywords: Adolescents, Anorexia nervosa, Participation, Nurses, Qualitative content 
analysis  
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1 INLEDNING  

Inom mitt arbete som sjuksköterska på barn och ungdomspsykiatrisk vårdavdelning möter 
jag ungdomar som lever med anorexia nervosa. Mina erfarenheter är att det kan vara en 
utmaning att stödja ungdomar till att vara delaktiga i sin vård. Detta eftersom sjukdomen kan 
bidra till bristande motivation och motstridiga känslor till att ta emot behandling. Bristen på 
sjukdomsinsikt resulterar i att ungdomen inte upplever sig vara i behov av vård utan vill helst 
bara bli lämnad i fred. Ett av specialistsjuksköterskors kompetensområde inom psykiatrisk 
vård är att kunna tillgodose patientens behov av att få information och kunskap om till 
exempel sin behandling samt att kunna identifiera det stöd patienten är i behov av och 
tillgodose dessa (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). Därför är det av 
intresse att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av hur de stödjer ungdomar till att vara 
delaktiga i sin vård inom barn och ungdomspsykiatrin. Detta eftersom det kan bidra till 
kunskapsutveckling om hur sjuksköterskor kan ge stöd och förståelse för denna komplexa 
vårdsituation. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras anorexia nervosa som sjukdom med gällande behandling och 
ungdomars upplevelser av delaktighet i sin vård, samt en definitionsbeskrivning av 
personcentrerad vård. Därefter beskrivs tidigare forskning om anorexia nervosa utifrån 
ungdomarnas perspektiv på vård vid anorexia nervosa samt utifrån att vårda ungdomar med 
anorexia nervosa. Avslutningsvis presenteras examensarbetets teoretiska referensram. I 
texten kommer anorexia nervosa förkortas med AN och begreppet ungdom definieras som en 
person mellan 12–18 år. 

2.1 Anorexia nervosa- sjukdom och behandling 
Anorexia nervosa, AN, drabbar ca en av tusen pojkar och ca en av hundra flickor före 18 års 
ålder (Råstam, 2015) det förekommer dock ett mörkertal som aldrig kommer i kontakt med 
vården (Wallin, Nilsson & Linne, 2015). Sjukdomen kan börja genom att ungdomen utesluter 
fett, godis och annat ”onyttigt” för att leva ett sundare liv. Viktnedgången som blir följden av 
ett sundare liv anses som framgångsrik och resulterar i en ännu striktare mathållning 
(Råstam,2015). Det är inte ovanligt att denna förändring sker i anknytning till en stressande 
händelse i livet. Vad som är stressande skiljer sig från ungdom till ungdom men det kan röra 
sig om till exempel skolproblem, relationssvårigheter eller prestationskrav (Wallin m.fl., 
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2015).  Viktfixeringen ökar ju mer ungdomen går ner i vikt och till slut går den mesta tiden åt 
till hur kroppen ser ut, vikten samt tankar kring mat och hur mycket träning som behövs för 
att förbränna den (Wallin m.fl., 2015). Denna viktfixering resulterar även i att ungdomen 
drar sig undan, utvecklar ett tvångsmässigt beteende kring mat och uppträder irriterat när 
rutinerna störs. Måltiderna blir ångestladdade, och det uppstår konflikter kring vad som ska 
ätas och de hittar fel på den mat som serveras (Wallin m.fl., 2015). AN har flera psykiatriska 
samsjuklighets diagnoser som depression, ångest, social fobi och tvångssyndrom 
(Råstam,2015). Ungdom som har AN riskerar främst att få påverkan på sin tillväxt och 
utveckla osteoporos kopplat till den svält kroppen utsätts för. En grundlig somatisk 
undersökning behövs eftersom AN kan resultera i fler somatiska sjukdomar och även ett 
livhostande tillstånd. När en ungdom som misstänks ha drabbats av AN behöver 
diagnostiseras snabbt eftersom tidiga insatser gynnar prognosen. Ungdomar med AN har låg 
motivation till att genomföra en förändring i sitt ätbeteende, de upplever rädsla och uppfattas 
som ambivalenta till vård. När ungdomar påverkats kognitivt av svälten är fokus att häva 
svälten genom att samtala om mat, kroppsliga symtom och vikt (Wallin m.fl., 2015). De 
riktlinjer och den evisdens som finns vid behandling av AN förefaller fortfarande som svag, 
men de rekommendationer som finns har förstärkts de senaste åren. De bristande 
evidensläget beror på de svårigheter att utföra randomiserade studier på den specifika 
gruppen. (Wallin m.fl., 2015). Familjebaserad terapi rekommenderas när patienten är ung, 
familjen ses som den viktigaste resursen i behandlingen. Tillsammans med vårdare får 
föräldrarna stöd i att hjälpa sin ungdom. Kognitiv beteende terapi (KBT) anses ha effekt för 
ungdomar med AN, ett sätt är att arbeta med verktyg som till exempel problemlösning och 
stresshantering (Råstam,2015). Vid behandling av ungdom med AN är det av stor vikt att 
snabbt komma igång med behandling, dels för att ungdomar drabbas fortare av somatisk 
förändring vid viktminskning men det gynnar även prognosen. Vid vård behöver ungdomens 
föräldrar vara sjukskrivna för att kunna vara ett optimalt stöd till ungdomen och för att båda 
föräldrarna ska kunna vara delaktiga i vården. Deras delaktighet är avgörande för 
ungdomens pågående vård (Wallin m.fl., 2015).  

2.1.1 Ungdomars delaktighet i sin vård 

Socialstyrelsen (2003) definierar att delaktighet för människor är ”engagemang i en 
livssituation”. I Patientlagen (SFS 2014:821) framkommer att vården så långt som möjligt ska 
formas och genomföras i samråd med patienten, behandlingsåtgärder ska utgå ifrån 
patientens önskemål och individuella förutsättningar (Patientlagen, SFS 2014:821). Syftet 
med Patientlagen är att tydliggöra patientens ställning samt att bidra till att stärka patientens 
integritet, självbestämmande och delaktighet, det är hälso-och sjukvårdens skyldighet att ge 
information och göra patienten delaktig i sådant som rör denne. Patientlagen gör ingen 
åtskillnad när det gäller ålder, dock behöver särskilda ställningstaganden göras när det gäller 
minderåriga. Ungdomar har rätt att vara delaktiga i sin egen vård, med det menas inte att de 
kan bestämma allt men att de har rätt att få information och uttrycka sin åsikt om det som 
ska ske i deras vård (Socialstyrelsen, 2015). I barnkonventionen framgår tydligt barns 
rättigheter att bli lyssnad till och att deras åsikter ska tas hänsyn till, det vill säga, barnets 
bästa ska vara av första prioritet (Barnombudsmannen, 2015). Barns rätt till delaktighet 
innehåller tre delar: rätt till information, rätt att komma till tals och rätt att bli lyssnad på. 
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För att främja ungdomars delaktighet fungerar dessa tre delar som en utgångspunkt samt att 
rätt kunskap behövs hos vuxna om vilka rättigheter barn har när det kommer till deras 
delaktighet. Enligt Harts (1992) delaktighetsstege är att ge information den första graden av 
delaktighet och en grundläggande förutsättning för delaktighet. För att ungdomar ska kunna 
ta till sig information och bilda sig en egen uppfattning ska sjukvården anpassa den till deras 
ålder och mognad (Socialstyrelsen, 2015). Utifrån de rådande kliniska riktlinjerna för 
behandling av AN ska behandlingsalternativ diskuteras med både patienten och dennes 
familj, ju äldre ungdomen blir desto mer delaktiga förväntas de kunna vara i sin egna vård. 
Eftersom att förneka sjukdom och således behandlingen av AN är vanligt hos patienter med 
AN, behövs vård erbjudas med samtycke i allra möjligaste mån, och delaktighet som är 
anpassad till varje enskild patients önskemål och behov (Wallin m.fl., 2014). Delaktighet kan 
även förstås utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. Sahlsten, Larsson, Sjöström och Plos 
(2008) beskriver att delaktighet är möjligt när sjuksköterska och patient har en etablerad 
relation till varandra som grundar sig på att relationen är ömsesidig, respektfull och 
förtroendefull. Att sjuksköterskan till viss del tar kontroll över situationer i vården vilket kan 
vara till stöd för patientens engagemang att vara delaktig. När information och kunskap delas 
mellan sjuksköterska och patient genom att sjuksköterskan bjuder in, uppmuntrar och 
lyssnar på patientens önskemål, åsikter och förväntningar samt stödjer patienten genom hela 
vårdprocessen kan patienten vara delaktig i vården (Sahlsten m.fl., 2008).  

2.1.2 Personcentrerad vård 

Den personcentrerade vården betyder att vården utgår ifrån patienten som person. Viktiga 
delar i den personcentrerade vården är kommunikation, ömsesidighet samt interaktion 
(Ekman & Norberg, 2013). Vården innefattar tre delar som kan ses som en process, dessa är 
patientens berättelse, överenskommelse samt dokumentation. När patienten delger sin 
berättelse kan vilja, möjligheter, resurser och behov identifieras. Överenskommelsen har en 
betydande del som utgör ett partnerskap mellan sjukvården och patienten. Partnerskapet 
bidrar till att information kan delas mellan personal och patient för att kunna upprätta en 
hälsoplan för patienten, där patienten deltar i den mån det går (Ekman, Norberg & Svedberg, 
2014). 

2.2 Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen belyser ungdomens perspektiv på vård vid AN. Även 
sjuksköterskors erfarenheter av att vårda ungdomar med AN lyfts. 

2.2.1 Ungdomars perspektiv på vård vid AN 

Befintlig forskning som beskriver ungdomars perspektiv på AN visar att det finns flera 
framgångsfaktorer som påverkar vård och behandling positivt. Dessa framgångsfaktorer 
beskrivs av ungdomar som att sjuksköterskor behöver skapa allians, skapa tillit, visa intresse, 
ha kunskap, ej vara dömande, bjuda in, göra ungdomen delaktig samt umgås med dem. 
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Att det finns en allians mellan vårdaren och ungdomen framkommer som grundläggande 
likaså att målen för vården utarbetats gemensamt, ungdomen uppger att för att få nära 
allians behöver vårdaren skapa tillit mellan sig själv och ungdomen. Vårdaren behöver visa 
intresse för ungdomen och inte bara själva diagnosen, att visa intresse kan innebära till 
exempel att lyssna till ungdomars känslor och försöka förstå dessa (Zaitsoff, Pullmer, Menna 
& Geller, 2016).  Att påvisa sin kunskap om AN bidrar till att ungdomar känner  tillit till 
vårdaren (Zaitsoff, Yiu, Pullmer, Geller & Menna, 2015). I en studie av Lindstedt, Neander, 
Kjellin och Gustafsson (2015) beskrivs vikten av att bli behandlad av en vårdare som ”känns 
rätt”, de kvalitéer ungdomar uttrycker som viktiga är att vårdaren ska vara snäll men 
samtidigt bestämd, och uppvisa ett professionellt förhållningssätt och samtidigt vara 
personlig. När en god allians finns mellan vårdare och ungdomar bidrar det till att ungdomar 
når en viktåterhämtning snabbare (Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2013). Ungdomen 
uttrycker även att de inte vill att vårdaren ska vara dömande genom att visa besvikelse om de 
misslyckades i behandlingen eller ha en dömande inställning i deras pågående behandling 
(Zaitsoff m.fl.,2015; Zaitsoff m.fl., 2016). Trots att ungdomar visar motstånd till att delta i 
vården är det viktigt att vårdaren fortsätter att bjuda in till samarbete för att de ska känna att 
vårdaren är där för deras skull (Lindstedt m.fl.,2015).  

Williams och Reed (2010) beskriver att ungdomars ambivalens och ovilja att delta i vården 
grundar sig i att de använder sjukdomen som ett sätt att kontrollera sin tillvaro. Att ta emot 
vård kan innebära att de tappar kontrollen. Däremot beskriver Sibeon m.fl. (2017) att 
ungdomar med AN upplever kontroll över sig själva och i relation med sin vårdare som 
positivt. I Lindstedt m.fl. (2015) beskrivs ungdomar med AN att lämna över kontrollen till sin 
vårdare kunde upplevas som en trygghet när AN var som svårast att hantera men att återfå 
känslan av kontroll i sitt liv gradvis under behandlingen var betydelsefullt. I den tidigare 
forskningen framkommer att ungdomar kan avsluta sin behandling i förtid. Orsaker till detta 
är att de själva inte varit delaktiga i beslut om behandlingen eller vilka mål som ska uppfyllas 
(Darcy m.fl., 2010). Detta kan även bero på om ungdomars föräldrar inte är överens 
sinsemellan om vilken vård som är nödvändig. En risk finns att ungdomen vänder sig till den 
förälder som inte anser att vård är nödvändig och därför avslutas behandlingen i förtid 
beskriver Roux m.fl. (2016). Men även brist på känsla av att vilja engagera sig i behandlingen 
relaterat till låg motivation och förnekelse av sin sjukdom leder till att ungdomen avslutar sin 
behandling i förtid. Om behandlingen inte är flexibel eller innebär ett straffsystem utgör 
detta negativa faktorer för att vara delaktig i sin vård (Darcy m.fl., 2010). Detta kan liknas 
med vad Lindstedt m.fl. (2015) beskriver gällande att ungdomar upplevde att beslut togs utan 
att de förstod varför och att de önskade att de hade fått mer information och flera alternativ 
av sina vårdare. Trots att föräldrarna engagerar sig i behandlingen finns samtidigt en 
underliggande förväntan om att ungdomar ska utföra jobbet själva. Ungdomar anser att 
föräldrarnas närvaro är viktig men att de är i en frigörelseprocess från föräldrarna vilket gör 
det svårt att uttrycka sina tankar om sig själva och sin vård (Lindstedt m.fl.,2015). 
Ungdomarna i studien av Sibeon m.fl. (2017) beskriver även att relationen till föräldrarna 
upplevs som skam- och skuldfyllda relaterat till att ungdomar beskyller sig själv för att 
dennes situation orsakar problem för hela familjen. Vidare framkommer att ungdomen kan 
likställa heldygnsvård som att vistas på ett fängelse, de väntar på att bli frigivna och att det 
kan kännas som en bestraffning att vistas på sjukhus (Ramjan & Gill, 2012). Ett sätt att göra 
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sjukhusmiljön mer positiv är att vårdarna umgås med ungdomen och fokuserar på något 
annat än sjukdomen, till exempel titta på film eller spela spel (Zugai m.fl., 2013).  

2.2.2  Att vårda ungdomar med AN 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor möter utmaningar i vårdsituationer med 
ungdomar med AN. Deras roll blir att stödja ungdomar i matsituationer och i samtal men 
även att vara ett stöd till ungdomarnas föräldrar. Dock framkommer inte av denna forskning 
sjuksköterskors erfarenheter av att stödja ungdomarna till att vara delaktig i sin vård. 

En utmaning för sjuksköterskor som vårdar ungdomar är att skapa en allians med dem. En 
orsak till denna svårighet kan vara att ungdomens kognitiva funktioner är nedsatta efter 
långvarig svält (Pereira, Lock & Oggins, 2006). Enligt Ramjan och Gill (2012) är en annan 
svårighet som beskrivs möjligheten till att skapa tillit i relationen till ungdomarna eftersom 
de kan ha svårt att våga lita på andra människor. Detta relaterar Rajman och Gill (2012) till 
de kontrollbehov sjukdomen orsakar. En god förutsättning för att skapa en relation mellan 
sjuksköterskan och ungdomen är att relationen grundar sig i öppenhet, ärlighet och att 
bibehålla ungdomarnas integritet (van Ommen, Meerwijk, van Elburg & van Meijel, 2009).  
Detta kan liknas med vad som framkom i Tierny (2008) studie att sjuksköterskor behöver ett 
empatiskt, stödjande och icke-dömande förhållningssätt gentemot ungdomar med AN för att 
en relation ska uppstå. En utmaning för sjuksköterskor som vårdar ungdomar med AN är de 
motstånd de kan mötas av, ungdomarna kan uttrycka ilska och frustration som riktas mot 
sjuksköterskorna, ett sätt att hantera dessa känslor är att skilja på beteende och på person 
(Wright & Schroeder, 2016). Att uppmärksamma ungdomens hela person, och inte bara 
sjukdomen utan även se till att flera känslomässiga behov som till exempel hur de sociala 
förhållandena påverkar ungdomarna (Offord, Turner & Cooper, 2009). Att bara se till 
diagnosen istället för ungdomen kan bidra till en negativ syn på sin egna identitet menar 
Tierny (2008). För att kunna motivera ungdomarna till att fullfölja behandlingen behöver 
sjuksköterskorna motivera dem till att nå mål i behandlingen (Bakker m.fl., 2011). En annan 
viktig del i arbetet är att stödja ungdomarna till ett normalt ätbeteende. Vid svår svält är det 
nödvändigt att övervaka och instruera ungdomen till exempel genom att påminna om att inte 
sluta tugga maten, att inte lägga ifrån sig besticken. Sjuksköterskorna försöker uppmuntra 
ungdomen att ta kontroll över matsituationen och inte låta de anorektiska tankarna ta över, 
samt försöka samtala om matens positiva effekter på kroppen beskrivs av Zugai m.fl. 

(2012). Under måltiderna brukar information ges både om hur AN kan påverka både 
ungdomens beteende och känslor samt om normala matvanor, detta bidrar till att ge 
ungdomen en ökad förståelse för sjukdomen (Beuker, Berends, de Man-van Ginkel, van 
Elburg & van Meijel, 2015). För att få till en förändring i ungdomarnas ätbeteende behöver 
sjuksköterskor initialt ha en insisterande framtoning, att inte ge direktiv gör det svårare för 
ungdomen att bryta ätstörningsmönstret. I behandling är det gynnsamt för sjuksköterskorna 
att vidmakthålla gränser och upprätthålla en struktur för att skapa normalitet kring 
måltiderna (van Ommen m.fl., 2009). Stöd kan ses som att genom att hålla en strukturerad 
hållning som bidrar det till att normalisera och avdramatisera matsituationerna enligt Bakker 
m.fl. (2011) Detta kan även liknas med vad van Ommen m.fl. (2009) beskriver att 
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sjuksköterskor tar över kontrollen över matsituationerna när ungdomarnas anorektiska 
tankar blir för svåra för att upprätthålla normalitet kring matsituationerna. Att skapa kontakt 
på lika villkor och visa intresse att försöka förstå ungdomarnas känslor och deras perspektiv 
på situationen är en del i behandlingen (Tierny, 2008). Sjuksköterskorna stödjer även 
ungdomarnas föräldrar och visar förståelse och delger kunskap om hur de kan stödja sin 
ungdom (Bakker m.fl., 2011; van Ommen m.fl., 2009). En konsekvens av sjukdomen kan 
vara att ungdomen brutit med vänner och avslutat sina tidigare intressen. Sjuksköterskorna 
kan behöva hjälpa dem att uppta sitt sociala nätverk och de intressen som fanns innan 
sjukdomen (Tierny, 2008). Att vårda en ungdom med AN kräver kunskap, vården behöver 
utföras av vårdare med specialistkunskap inom området. Sjuksköterskorna behöver 
förståelse och kunskap om de svårigheter ungdomen går igenom och att det ibland krävs 
endast små förändringar för att ungdomen riskerar ett återfall i sjukdomen (van Ommen, 
2009). 

2.3 Teoretisk referensram 
Examensarbetets teoretiska referensram utgår från Phil Barkers och Poppy Buchanan-
Barkers The Tidal Model, som på svenska översätts till Tidvattenmodellen. Examensarbetets 
resultat kommer diskuteras utifrån relevanta begrepp i denna modell. I Tidvattenmodellen 
användes inte benämningen psykisk ohälsa för att definiera en persons svårigheter eller de 
hinder som personen upplever påverka sitt liv. Istället benämns det som personens 
mänskliga livsproblem och vad personen behöver för att kunna hantera dessa.  Det är av vikt 
att uppmärksamma personens avgörande del i sin egen behandling. Genom att vårdaren 
använder ett personcentrerat förhållningssätt kan det stödja personens delaktighet till 
återhämtning med utgångspunkt från personens livsberättelse och livsproblem. 
Livsberättelsen kan innehålla berättelser om olika händelser, och hur dessa påverkat 
personens liv och vad denne anses som meningsfullt i livet. Att ha möjlighet att reflektera 
kring sina tidigare erfarenheter är ett verktyg på vägen mot återhämtning. Omvårdnad 
utifrån Tidvattenmodellen handlar om att stödja människor i kris genom att vara närvarande 
och ge förutsättningar att kunna växa och eller ta sig genom den kris personen befinner sig i 
(Barker & Buchanan-Barker, 2005).  

Barker och Buchanan-Barker (2005) har i Tidvattenmodellen utvecklat tio åtaganden som är 
av betydelse i arbetet med människor inom psykiatrisk vård. Alla åtaganden har en 
beskrivning av färdigheter som sjuksköterskor kan tillämpa tillsammans med patienten. De 
tio åtagandena är: värdera rösten, respektera språket, bli lärjunge, använd de verktyg som 
finns, forma nästa steg, ge tid som gåva, utveckla äkta nyfikenhet, kom ihåg att förändring är 
konstant, synliggör den personliga visdomen och var transparant (Barker & Buchanan-
Barker, 2005).  

I det här examensarbetet kommer de tre åtagandena: att bli lärjunge, att utveckla äkta 
nyfikenhet och att ge tid som en gåva användas i resultatdiskussionen. Dessa tre anses 
intressanta att lyfta i examensarbetet utifrån att det möjliggör att undersöka närmare hur 
sjuksköterskan kan göra för att stödja ungdomar med AN till att vara delaktiga i sin vård när 
ungdomen inte ens anser sig behöva vård. Samt vilken betydelse sjuksköterskans tid och 
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nyfikenhet har för att kunna stödja ungdomarna till att vara delaktig. Barker och Buchanan-
Barker (2005) beskriver för att en person ska känna sig delaktig krävs en relation mellan 
personen och vårdaren, och relationen ska grunda sig på tillit och respekt. Sjuksköterskan 
behöver beakta att det är personen som besitter kunskapen om sig själv, och genom att 
berätta visar personen att denne är expert på sin livsberättelse. Att bli lärjunge betyder att 
sjuksköterskan ska fungera som ett stöd för personen så att livsproblem kan identifieras och 
tillsammans med personen komma fram till hur dessa kan hanteras (Barker & Buchanan-
Barker, 2005). För att en relation ska utvecklas krävs tid som är en av hörnstenarna i 
tidvattenmodellen och något som behövs när en förändring ska ske. Därför behöver 
sjuksköterskor reflektera över hur tiden disponeras i relation till personen. När det gäller 
åtagandet att ge tid som gåva beskrivs det som att sjuksköterskan och personens tid 
tillsammans är värdefull, och genom att tillbringa tid tillsammans påbörjas 
förändringsprocessen (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Det är även av vikt att se att det 
inte bara är sjuksköterskan som ger av sin tid utan att den tid personen ger är lika viktig. Att 
ge tid som gåva innebär att när sjuksköterskan visar sin nyfikenhet på vem personen är, 
öppnar det möjligheter till att personen kan känna tillit för att berätta sin livsberättelse och 
den historia personen besitter. Att utveckla en äkta nyfikenhet innebär att sjuksköterskan 
visar ett genuint intresse av att ta del av personens berättelse (Barker & Buchanan-Barker, 
2005). Genom att visa intresse för personens berättelse skapas förutsättningar till att få 
förtroende av att ta del av den på ett djupare plan. Genom att få ta del av berättelsen kan 
sjuksköterskan öka personens delaktighet i den omvårdnad som skräddarsys utifrån 
personens unika behov. 

3 PROBLEMFORMULERING 

Tidigare forskning gällande ungdomar som lever med AN visar att de inte alltid känner sig 
delaktiga i sin behandling i och med att de inte är med och fattar beslut kring sin vård. I 
denna forskning framkommer även att en allians mellan sjuksköterska och ungdom är en 
nödvändig framgångsfaktor. Dock visar forskning att sjuksköterskor tycker att denna allians 
kan vara en utmaning eftersom ungdomar med AN är ambivalent till att ta emot vård 
relaterat till sin bristande sjukdomsinsikt, sin sviktande motivation och svårighet att känna 
tillit. Viktiga delar i Barker och Buchanan-Barker (2005) Tidvattenmodell är de 10 
åtagandena som anses värdefulla för sjuksköterskor att bära med sig i mötet med ungdomen 
som är i behov av psykiatrisk vård. Således kan de ses som viktiga delar i arbetet med 
ungdomar med AN och bidra till ytterligare kunskapsutveckling genom att förstå 
sjuksköterskors stöd till delaktighet utifrån Tidvattenmodellen och i detta examensarbete de 
tre utvalda åtaganden: Att bli lärjunge, Utveckla äkta nyfikenhet och Ge tid som gåva. 
Befintlig forskning har fokus på hur sjuksköterskorna kan stödja ungdomarna i 
matsituationer och i samtal, och mindre fokus på hur sjuksköterskor stödjer dessa ungdomar 
till att vara delaktiga i sin egen vård. Sådan inblick kan bidra till kunskapsutvecklingen inom 
barn och ungdomspsykiatrisk vård, vilket är en nödvändighet för tillfrisknande.  
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4 SYFTE 

Syftet med det här examensarbetet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att stödja 
ungdomar med anorexia nervosa till att vara delaktiga i sin vård, inom barn- och 
ungdomspsykiatrisk vård. 

5 METOD 

I följande del kommer tillvägagångssätt gällande design, urval, datainsamling, analys av data 
samt etiska övervägande att redogöras. 

5.1 Design 
Examensarbetet har en beskrivande design med kvalitativ induktiv ansats. Insamlade data 
har analyserats utifrån en innehållsanalys för att svara an på syftet. Kvalitativa studier 
används när personers subjektiva upplevelser ska synliggöras, förklaras och förstås (Polit & 
Beck, 2017). I induktiv ansats eftersträvas att finna likheter och skillnader och det allmänna 
samt för att undersöka människor erfarenheter mer förutsättningslöst (Kvale & Brinkmann, 
2014). 

5.2 Urval  
I examensarbetet medverkade fem sjuksköterskor. Dessa blev tillfrågade via respektive 
avdelningschef på två ätstörningsenheter i Mellansverige. Kontakten skedde via mail med ett 
informationsbrev som beskrev studiens syfte och utförande samt förfrågan om att genomföra 
intervjuer. Verksamhetschefer på respektive enhet godkände (BILAGA A) att intervjuerna 
genomfördes med sjuksköterskorna (BILAGA B) på avdelningen under arbetstid. Elo och 
Kyngäs (2008) beskriver vikten av att forskningspersonerna kan besvara intervjufrågorna. 
Därav var avdelningscheferna i dessa verksamheter behjälpliga med att skapa kontakt med 
de sjuksköterskor som hade erfarenhet av att arbeta med ungdomar 12–18 år med diagnosen 
AN. Att ha erfarenhet som sjuksköterska med att arbeta med ungdomar som har AN var ett 
inklusionskriterium för att delta i intervjun. Ett exklusionskriterium var att sjuksköterskor 
som arbetade i öppenvård uteslöts då examensarbetet inriktades mot ungdomar som vårdas 
inom heldygnsvård. Sjuksköterskorna som medverkade hade arbetat på ätstörningsenhet 
mellan 6 månader och 21 år. Samtliga forskningspersoner var kvinnor. 
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5.3 Datainsamling 
När människors erfarenheter ska utforskas är intervju en metod att föredra (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Datainsamlingen har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer och 
till dessa gjordes en intervjuguide (BILAGA C) med teman och följdfrågor utifrån 
examensarbetets syfte. Detta för att säkerställa att alla forskningspersoner givits möjlighet att 
svara på samma frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuguiden användes i alla fem 
intervjuer, frågorna ställdes i samma ordning men beroende på forskningspersonens svar 
kunde följdfrågorna variera. Intervjuerna genomfördes på respektive enhet i ett enskilt rum 
och de varade mellan 29 minuter och 53 minuter. Innan en intervju avslutades gavs 
forskningspersonen möjlighet att lägga till information. Intervjuerna spelades in på en 
iPhone, ljudfilerna sparades på ett USB-minne och raderades från telefonen.  

5.4 Dataanalys 
Varje intervju lyssnades igenom för att få en uppfattning av det inspelade materialet för att 
sedan transkriberas. Tystnad och ljud som hummande och skratt uteslöts vid 
transkriberingen. Därefter följdes Elo och Kyngäs (2008) tre faser i analysprocessen, 
förberedelse, organisering och rapportering. I förberedelsefasen lästes den transkriberade 
texten ett flertal gånger för en fördjupad förståelse av dess innehåll. Därefter markerades de 
meningsbärande enheter, som beskrev sjuksköterskornas erfarenheter av att stödja 
ungdomar med AN till att vara delaktiga i sin vård. Därefter kodades de meningsbärande 
enheterna. Koderna granskades i relation till syftet och de meningsbärande enheterna. Koder 
med liknande innehåll grupperades tillsammans i subkategorier. Kodernas innehåll 
jämfördes återigen med subkategoriernas benämningar. Dessa kontrollerades gentemot 
syftet. Därefter grupperades subkategorier med liknande innehåll till generiska kategorier, 
som sedan kunde abstraheras till en huvudkategori.  
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Tabell 1: Utdrag ur analysprocessen. 

Meningsbärande 
enhet 

Kod Subkategori Generisk 
kategori 

Huvudkategori 

”Vi uppmuntrar 
ju att dom 
träffar vänner, 
att dom går ut 
och fikar med 
mamma eller 
med pappa. Gå 
på bio, komma 
tillbaka så smått 
till det dom 
tyckt varit roligt 
förut”. 

Att uppmuntra 
till att träffa 
vänner, fika 
med föräldrar, 
gå på bio, det 
som varit roligt 
förut. 

Att uppmuntra 
ungdomen till att 
återgå till tidigare 
aktiviteter. 

Att möjliggöra 
och uppmuntra 
det egna 
engagemanget. 

 

Att sträva mot 
en allians 

 

” Sen deras 
delaktighet är ju 
också 
teamkonferanse
n, dom har 
teamkonferans 
en gång i veckan 
där dom rondar 
sig själva, för att 
på så vis vara 
delaktig i sin 
behandling och 
för att se hur 
behandlingen 
går”. 

Att 
teamkonferanse
n ger utrymme 
för hur 
ungdomen kan 
samtala kring 
sin behandling 
och hur den 
fungerar. 

Att skapa utrymme 
för ungdomen att 
engagera sig under 
behandlingen. 

 

5.5 Etiska övervägande 
Examensarbetet avser att intervjua sjuksköterskor vilka inte anses som en sårbar grupp och 
ämnet som ska undersökas är inte av känslig karaktär som riskerar att påverka 
forskningspersonerna negativt. Trots detta är det viktigt att ha i åtanke att 
forskningspersonerna kan uppleva sig granskade och känslomässigt påverkade efter avslutad 
intervju. Att efter avslutad intervju erbjöds forskningspersonerna tid för reflektion över det 
berörda ämnet för att undvika obehag hos dem. I examensarbetet har Vetenskapsrådets 
(2002) fyra krav vid forskning: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 
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nyttjandekrav beaktats för att skydda forskningspersonerna. Informationskravet innefattar 
att forskningspersonerna informerades om studiens syfte, tillvägagångssätt för intervjuerna 
och att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan utan att meddela 
orsak (Vetenskapsrådet, 2002). Denna information delgavs forskningspersonerna i 
missivbrevet innan intervjuerna. Skriftlig information gavs och skriftligt medgivande erhölls 
från både verksamhetschef och forskningspersonerna innan datainsamlingen genomfördes. 
Konfidalitetskravet innebär att all data har avidentifieras och skyddas med en dator som har 
lösenordsskydd (Vetenskapsrådet, 2002). Varken namn eller annan avslöjande information 
om forskningspersonerna har delgetts i uppsatsen och all inspelad data har raderats från 
USB-minnet och från den telefon som användes vid inspelning. Nyttjandekravet innebär att 
all insamlad information som samlats in är för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 
Insamlade data har endast använts i examensarbetet.  
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6 RESULTAT 

Att sträva mot en allians 

I resultatet framkommer att sjuksköterskorna stödjer ungdomen till delaktighet i sin vård 
genom att sträva mot en allians. Sjuksköterskorna behöver stödja ungdomen både som 
enskilda personer samtidigt som de stödjer dem i deras behandlingsprocess för att sträva mot 
en allians. Detta beskrivs som: att använda information som ett redskap för att få ungdomen 
att våga förändras, att uppmärksamma ungdomens individuella behov och motivation, och 
att möjliggöra och uppmuntra det egna engagemanget.  

Tabell 2: En översikt av subkategorier, generiska kategorier samt huvudkategori. 

Subkategori Generisk kategori Huvudkategori 

Att informera för att skapa 
trygghet och tydlighet. 

Att använda information 
som ett redskap för att få 
ungdomen att våga 
förändras. 

Att sträva mot en allians. 

Att utgå från att 
förändringen måste börja 
hos ungdomen. 

 

 

 
Att uppmärksamma 
ungdomens individuella 
behov och motivation. 

Att uppmuntra ungdomen 
till att återgå till tidigare 
aktiviteter. 

Att möjliggöra och 
uppmuntra det egna 
engagemanget. Att skapa utrymme för 

ungdomen att engagera sig 
under behandlingen. 
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6.1 Att använda information som ett redskap för att få ungdomen att våga 
förändras 

Sjuksköterskornas erfarenheter av att använda information som ett redskap för att få 
ungdomen att våga förändras innehåller: Informationen är omfattande vid den inledande 
kontakten, samtalet styrs av sjuksköterskan med syfte att förmedla information om vad 
behandlingen innebär för ungdomen samt dess innehåll. Den behöver upprepas och förklaras 
kontinuerligt under hela behandlingstiden. Detta för att påminna ungdomen som till följd av 
sin sjukdom har kognitiv svikt vilket påverkar deras förmåga att ta emot och förstå 
information. Samtidigt måste förändringen, trots den kognitiva svikten, börja hos ungdomen 
själv. Genom att använda information som ett redskap för att förmå ungdomen till att våga 
förändras, är sjuksköterskorna lyhörda, visar sitt stöd och är ärliga samt använder ett språk 
som ungdomen förstår. Begrepp och sammanhang kan vara svårbegripliga för ungdomen 
relaterat till den kognitiva svikten och ambivalensen till att vilja ta emot vård. 
Sjuksköterskorna beskriver även att informationen och att ge förklaringar om behandlingen 
på olika sätt är för att skapa trygghet i behandlingsprocessen samt undvika missförstånd. Ett 
sätt att undvika missförstånd beskrivs som att låta ungdomen upprepa information som 
getts. 

6.1.1 Att informera för att skapa trygghet och tydlighet  

Sjuksköterskorna skapar trygghet genom att vara vänliga och visa välvilja samtidigt som de 
är bestämda och tydliga. Detta blir tydligt genom det sätt på vilket sjuksköterskorna 
informerar om sådant som berör vården. Sjuksköterskorna involverar föräldrarna och är 
tydliga t.ex. med att ungdomen alltid kan ringa hem när föräldrarna inte är på avdelningen. 
Ungdomen ges möjlighet att besöka avdelningen tillsammans med sina föräldrar innan 
inläggningen i syfte att skapa förståelse och få en mer tydlig bild för hur dagarna på 
avdelningen ser ut med till exempel morgon- och kvällsamlingar. Detta första besök menar 
sjuksköterskorna inger trygghet till både ungdomen och dennes föräldrar. Vid varje 
morgonsamling berättas det om veckans tema som kan vara till exempel symtomfri zon, 
måltidsstöd, matkontrollerande beteende och distraherande aktiviteter. Vid kvällssamling 
sammanfattas dagen om hur den har varit och hur ungdomen upplevt den. Sjuksköterskorna 
informerar om att behandlingen är som en skola för familjen samt att den och de 
professioner som ingår i teamet lär av varandra. I följande citat beskrivs hur information ges 
för att ungdomen ska känna trygghet och även få tydliga besked om vad som händer i 
behandlingen. 

 Att göra dom trygga i den här arbetsmodellen så det är mycket information och 
förklara varför man gör som man gör. Alltid, så att om dom frågar varför man gör 

så här så kan man förklara. (Intervju 1) 

Sjuksköterskorna berättar även att de informerar om att det finns anpassade funktionella, 
motiverande och stödjande verktyg. Verktygen kan stödja ungdomen att tydliggöra och 
kartlägga vad det är som vidmakthåller ätstörningen. Detta kan sedan vara till hjälp för 
ungdomen att arbeta med dessa svårigheter. Sjuksköterskorna beskriver att dessa verktyg 
kan användas både i grupp och individuellt. Ett verktyg är till exempel memokort som 
används vid ångesthantering. Sjuksköterskorna informerar även ungdomen om hur 
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sjukdomen påverkar ungdomens kropp, vad som händer när de inte äter, inte sover och 
tränar. Ett annat verktyg är samtal som genomförs individuellt, i teamet och i patientforum. 
De individuella samtalen sker flera gånger per vecka, innehållet i dessa kan variera men är 
motiverande med fokus på vad som hänt eller varit svårt på permissioner eller vid måltiderna 
och syftar till att tillsammans försöka hitta lösningar. Sjuksköterskorna beskriver att de 
informerar om att behandlingen är en process som tar tid och är svår i början. Därför ordnas 
olika aktiviteter för att försöka göra behandlingen mindre obehaglig och mer spännande. När 
sjuksköterskorna informerar om behandlingens struktur är de tydliga i vad som gäller kring 
behandlingens struktur om teman, regler, begränsningar, valmöjligheter och förhållningssätt 
samt bakgrunden till dessa:  

Men också vara tydlig med vad det är som gäller, det är dom här reglerna som 
gäller. Och faktiskt kan dom tycka det är skönt med dom här ramarna för dom kan 

inte styra den här sjukdomen själva och då är det skönt att veta vad som gäller. 
(Intervju 5) 

Parallellt med att sjuksköterskorna informerar om behandlingens struktur berättar de även 
om vad som kan bidra till ätstörning som till exempel en otrygg familjesituation där 
sjukdomen blir en trygg plats och hur det är att vara frisk kan skapa rädsla och obehag. Det 
som är av betydelse inledningsvis är att informera ungdomen om konsekvenserna av 
sjukdomen, det vill säga vad som händer i kroppen vid svält både psykiskt och fysiskt samt 
vad som händer i kroppen när de äter. Sjuksköterskorna är tydliga med betydelsen hur snabb 
viktåterhämtning bidrar till en snabbare återgång till deras tidigare vardagsliv med kompisar, 
skola och fritidsaktiviteter samtidigt som behandlingen måste få ta sin tid eftersom det är lätt 
att falla tillbaka.  

6.1.2 Att utgå ifrån att förändringen måste börja hos ungdomen 

Sjuksköterskorna är aktiva med att ge ungdomen information om att den förändring som 
behöver ske är hos ungdomen själv. Det är ungdomen själv som utför arbetet mot ett friskare 
liv, men att sjuksköterskorna finns att vända sig till för att få stöd och hjälp: 

Ska du få en person att sluta röka så måste det komma från den, det är samma med 
en ätstörning, det måste komma från den. Den här förändringen måste komma 

från patienten, det går inte att göra det åt den. (Intervju 3) 

Sjuksköterskorna berättar att de informerar ungdomen om att i teamkonferensen är det de 
som styr och att det där finns utrymme för ungdomen att berätta om sin aktuella vikt eller 
viktnedgång och att diskutera den fortsatta vården utifrån det. Sjuksköterskorna beskriver att 
ungdomen behöver informeras om att både kropp och tanke behöver vänja sig vid denna 
förändring, och att deras välbefinnande och motivation kan påverkas av detta.  

Nu märker du att du förändras och det kan skapa saker hos dig, det är obehagligt 
men då måste man stanna upp och vara i det och låta kroppen vänja sig och även 

tanken. (Intervju2) 

Sjuksköterskorna beskriver hur de försöker stödja ungdomen till att förändra sina tankar om 
sig själv genom att visa förståelse för när det är svårt i matsituationer. Det finns en medveten 
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tanke om att kunskap om och inblick i vad som händer i behandlingen, men också i 
sjukdomen, ger drivkraft och mod hos ungdomen att börja ta eget ansvar till förändring. För 
att främja den egna motivationen hos ungdomen informerar sjuksköterskorna om att när de 
påbörjat viktåterhämtning bidrar det också till att ungdomen kan börja vara med och planera 
sina permissioner, sina måltider och saker de vill göra.  

6.2 Att uppmärksamma ungdomens individuella behov och motivation  
Det övergripande vid att uppmärksamma ungdomens individuella behov och motivation är 
att sjuksköterskorna utforskar och synliggör ungdomens individuella behov för att kunna 
stödja dem till att vara delaktiga i sin vård. Detta sker samtidigt som att sjuksköterskorna 
förmedlar att ungdomen inte är ensam genom att erbjuda hjälp, visa sin erfarenhet kring att 
de vet vad som fungerar, att de vet vilka svårigheter sjukdomen skapar som att den kan bidra 
till ungdomens identitet samt visa sin kunskap om anorexia nervosa och dess samsjuklighet. 
Sjuksköterskorna beskriver att uppmärksamma ungdomens individuella behov innehåller att 
visa omtanke och bry sig om, att skapa kontakt när de blir inskrivna och påbörjar sin 
behandling. De uppmärksammar även ungdomens behov, och hur ungdomen önskar planera 
sina mål och delmål: 

Där får patienten själv säga vad de har för förväntningar, mål och delmål och 
behov under vårdtiden. (Intervju4) 

Ett exempel är att sjuksköterskorna utformar en tydlig planering tillsammans med 
ungdomen gällande permissioner. Sjuksköterskornas beskrivningar av att uppmärksamma 
ungdomens individuella behov i planeringen av behandlingen innehåller även att ställa frågor 
om: hur ungdomen upplever att ätstörningen uppkommit; vilka funderingar de har kring 
maten och vikten; hur de upplever sjukdomen och dess svårigheter som rädsla för att gå upp i 
vikt och ambivalensen i att genomgå en förändring samt hur ungdomen hanterar problem 
och lösningar på sin situation: 

Vad är dom som gör att dom är rädda för att kanske jobba för en viktåterhämtning. 
Har dom varit mobbade, har dom haft en övervikt eller vad är dom som har hänt? 

(Intervju 2) 

Sjuksköterskorna beskriver att genom att ställa dessa frågor kan ungdomens möjlighet att ta 
kontroll i matsituationerna främjas. Sjuksköterskorna beskriver att de uppmärksammar  
ungdomens individuella behov  och motivation genom vad de uttrycker om sin situation, och 
att bekräfta dem i det de berättar om vad som blir bra eller inte bra för dem. Till exempel 
med tiden kring matsituationen: att ungdomen vill veta när måltiden startar, när det är 
halvtid och när den slutar och att detta inte bara innefattar tiden på avdelningen utan även 
när de är hemma med familjen, önskemål och behov som till exempel när de önskar få 
planera in permission eller börja lägga upp mat. Sjuksköterskorna beskriver att de behöver 
även uppmärksamma individuella behoven genom att ta hänsyn till ungdomens komplexa 
helhetssituation gällande hereditet, sårbarhet och hur familjesituationen ser ut. I följande 
citat beskrivs vikten av att uppmärksamma ungdomens situation dom befinner sig i: 
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För gör vi inte det här, utan bara jobbar kring ätstörningen då är risken ganska stor 
att när patienten kommer hem igen så faller patienten in i ätstörningen igen. Det 

är ofta i regel där problemet sitter. (Intervju 2) 

Att belysa de individuella behoven samt ungdomens motivation innebär även att lyssna till 
ungdomen. Det sjuksköterskorna lyssnar in är både ungdomens åsikter men även övriga 
familjen. Och vad familjen vill och förmår vara med i gällande samtal och behandling. De 
behöver även bekräfta ungdomen i att det kan vara tufft att ha föräldrarna nära hela tiden 
men att ungdomen ska försöka skapa en allians med dem. 

Sjuksköterskorna beskriver att ungdomens helhetssituation påverkar ungdomens sjukdom 
och behandling. Sjuksköterskorna berättar att de uppmärksammar ungdomen till att de 
behöver hitta något som kan motivera dem till exempel genom att ta del av deras intressen 
innan de blev sjuka:  

Det är det här att hitta någonting som får patienten att bli motiverad. Det kan se 
väldigt olika ut men ofta handlar det om hur det var innan, att hitta det intresset. 

(Intervju 1) 

Sjuksköterskorna uppmärksammar vad ungdomen är intresserade av, vem ungdomen är 
genom att vara pålästa om deras bakgrund och genom att ringa upp dem och fråga om hur de 
har det när de väntar på plats på avdelningen. Sjuksköterskorna berättar att ett sätt att stödja 
ungdomen så de kan hitta motivation är att de finns där för ungdomen, och att motivera till 
att aldrig ge upp. De berättar även de stödjer ungdomen till att se det positiva i olika 
situationer trots misslyckanden som kan uppstå: 

Det här att aldrig ge upp, det är aldrig försent. Att fortsätta kämpa trots att det inte 
gick så bra. Det är inte bara dåligt, det finns bra saker och det kommer gå bra, man 

försöker jobba för dom att försöka se det här positiva. (Intervju 3) 

Sjuksköterskorna berättar att ungdomen tycker det är viktigt med tydlighet och struktur 
kring måltiderna. Sjuksköterskorna berättar att när ungdomen känner att de får stöd och 
hjälp, och inte blir skuldbelagda kan de känna sig trygga och lättare delge bland annat sin 
historia kring hur sjukdomen startade. Denna trygghetskänsla underlättar för 
sjuksköterskorna att vara ett stöd i det ungdomen inte klarar själva för att nå sina 
behandlingsmål.   

6.3 Att möjliggöra och uppmuntra det egna engagemanget 
Sjuksköterskornas erfarenheter av att möjliggöra och uppmuntra det egna engagemanget 
innehåller att ungdomen engagerar sig själv under behandlingen. Genom att uppmuntra 
ungdomen att utföra konkreta handlingar som är positiva för behandlingsprocessen, och för 
att komma fram till vilka dessa handlingar är behöver sjuksköterskan utforska vad som 
tidigare känts lustfyllt och påverkat ungdomens hälsa positivt. De två följande 
underrubrikerna hör samman då sjuksköterskorna menar att det är viktigt att ha kunskap 
och förståelse om ungdomens tidigare aktiviteter för att stödja ungdomen till delaktighet och 
för att uppmuntra det egna engagemanget under behandlingens gång. 
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6.3.1 Att uppmuntra ungdomen att återgå till tidigare aktiviteter 

Sjuksköterskornas beskrivning av att uppmuntra ungdomen till att återgå till tidigare 
aktiviteter innehåller att skapa utrymme för dem att vilja berätta sin berättelse om sig själv. 
Att uppmuntra tidigare intressen och hur ätstörningen hindrar ungdomen i livet kan 
användas som en del i behandlingen. Sjuksköterskorna beskriver att uppmuntra till tidigare 
aktiviteter kan se olika ut för varje ungdom men att hitta ungdomens tidigare intresse eller 
aktivitet kan vara en drivkraft framåt i behandlingen och bidra till att till exempel vilja 
besöka sin skola igen. Att uppmuntra till aktivitet kan även innebära att sjuksköterskorna 
försöker väcka ett intresse för en aktivitet, till exempel att uppmuntra till att följa med och 
fika med sina föräldrar. Sjuksköterskorna beskriver hur de uppmuntrar ungdomen att återgå 
till tidigare intressen som att gå på bio, besöka skolan eller umgås med familj och vänner: 

Vi uppmuntrar ju dom att träffa vänner, att dom går ut och liksom fikar med 
mamma eller pappa. Går på bio, kommer tillbaka smått till det dom tyckt varit 

roligt förut. (Intervju 5) 

Genom att uppmuntra ungdomen till att utmana sig med att göra någon aktivitet som skiljer 
sig från vardagen med sjukdomen som till exempel att återuppta kontakt med en vän. Detta 
kan bidra till att återgå till någon tidigare aktivitet eller göra något annat som de gillat 
tidigare.  

6.3.2 Att skapa utrymme för ungdomen att engagera sig under behandlingen 

Sjuksköterskans beskrivning av att skapa utrymme för ungdomen att engagera sig under 
behandlingen innehåller att skapa intresse för behandlingsmodellen och förståelse kring 
varför de behöver behandling utan att de behöver övertalas. Att göra behandlingen lekfull 
beskrivs ha positiv inverkan på behandlingen. Sjuksköterskorna berättar att ungdomen 
uppmuntras till att vara med och påverka sin vård inom ramarna för vad 
behandlingsmodellen tillåter. Utrymme under behandlingen innehåller att ungdomen själv 
ges möjlighet att känna kontroll genom att de berättar hur de vill uppnå sina mål i 
behandlingen, att de med stöd får ta eget ansvar och prova sig fram genom att göra sitt egna 
mellanmål, lägga upp mat och prova fysisk aktivitet i relation till matintag. Sjuksköterskorna 
beskriver att utrymme ges för att kontinuerligt utvärdera behandlingsmodellen. Detta kan 
ske dagligen för att arbeta med kortsiktiga mål och innehåller att arbeta med 
behandlingsmodellens verktyg, samtala kring vad som fungerade, vad som inte fungerade 
gällande till exempel mat- och kroppskontrollerade beteenden och hur ungdomen och 
sjuksköterskorna kan göra när det inte fungerar: 

Så dom får då själva styra utifrån våra riktlinjer sin behandling med stöd av oss då. 
Men att dom själva ska känna att dom är i kontroll över sin behandling. (Intervju4) 

Att ge utrymme för ungdomen att engagera sig under behandlingen innehåller även att vara 
med och bestämma till exempel att de sover hemma med sin familj för att slussas in i 
behandlingen. Sjuksköterskorna beskriver hur ungdomen uppmuntras till att delta i 
patientforum där de ges utrymme att uttrycka sina åsikter, lyssna till andra som kommit 
längre i behandlingen men även att vara ett stöd till andra ungdomar utifrån sina egna 
erfarenheter.  
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Det är liksom, en tid för, det är liksom deras tid. Dom får ta upp saker som dom 
funderar på om det är behandlingstiden eller vad händer här. Vi kan prata om hur 

man kan stötta och hjälpa varandra. (Intervju 1) 

I patientforumet väljer ungdomen själva vad de vill diskutera tillsammans med stöd från 
sjuksköterskorna. Ämnen som kommer upp kan vara återfallsprevention, vänner och skola. 

7 DISKUSSION 

Avsnittet är uppdelat i tre olika delar, dessa är: Resultatdiskussion där examensarbetets fynd 
relateras till de tre utvalda åtagandena i Tidvattenmodellen: Att bli lärjunge, Att ge patienten 
tid som gåva, och Att utveckla en äkta nyfikenhet (Barker och Buchanan-Barker, 2005). 
Resultatdiskussionen innefattar även den tidigare forskningen. Metoddiskussionen som 
redovisar begreppen tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet för att bedöma 
examensarbetets trovärdighet enligt Elo m.fl. (2014). Diskussionen avslutas med en 
diskussion kring etik i relation till examensarbetet.  

7.1 Resultatdiskussion 
Huvudfyndet för detta examensarbete är att sjuksköterskorna stödjer ungdomen till 
delaktighet i sin vård genom att sträva mot en allians. Utifrån Barker och Buchanan-Barker 
(2005) definition av allians kan det ses som att relationen mellan sjuksköterskorna och 
ungdomen skapas utifrån ömsesidig tillit och respekt, där relationen är utgångspunkten för 
ungdomens delaktighet. Tidvattenmodellen handlar i sig om att göra personer mer delaktiga 
i sin behandling (Barker & Buchanan-Barker ,2005) kan de 10 åtagandena ge stöd i hur 
sjuksköterskorna kan lyckas skapa en förtroendefull relation, vilket möjliggör att hjälpa 
ungdomen i den riktning som leder mot återhämtning och hälsa. Att utgå från Barker och 
Buchanan-Barkers åtaganden skulle i praktiken innebära att sjuksköterskorna står redo för 
att kunna möta ungdomen när den känner sig redo, på så vis strävar sjuksköterskorna mot en 
allians. Att sträva mot en allians kan också beskrivas som att sjuksköterskorna arbetar och 
stödjer ungdomen utifrån två parallella och samtidigt sammantvinnade spår där ungdomen 
som enskild person, detta handlar bland annat om och vad deras tidigare intressen var samt 
hur de kan återgå till att göra aktiviteter igen och hur förändringen måste utgå ifrån 
ungdomen själva utgör det ena spåret. Det andra spåret utgör ungdomen som patient i en 
behandlingsprocess där det till exempel behöver beaktas vad som motiverar och möjliggör 
för ungdomen att kunna engagera sig under behandlingen. Att dessa båda spår är 
sammantvinnande gör situationen komplex. Att sjuksköterskorna strävar mot en allians 
möjliggör för sjuksköterskorna att upptäcka i vilka svårigheter ungdomen kan befinna sig 
relaterat till sjukdomen och till livet. Det bidrar även till sjuksköterskorna har möjlighet att 
stödja ungdomen till att vara delaktiga i sin vård.  
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7.1.1 Att bli lärjunge 

Att vara patientens lärjunge (Barker & Buchanan-Barker, 2005) innebär att sjuksköterskorna 
som vårdar en ungdom med AN behöver se dem som experter på sin egen situation. I den 
inledande fasen av behandlingen kan det utgöra svåra utmaningar för sjuksköterkorna att 
vara ungdomens lärljunge, både utifrån påverkan av den kognitiva svikten som kan bidra till 
svårigheter att förstå behovet av vård vilket även gör det problematiskt att sträva efter en 
allians. Därför är det inte en självklarhet att en allians uppstår om ungdomen inte vill. Detta 
kan bland annat relateras till både resultatet och den tidigare forskningen. När det gäller att 
vara lärjunge till en ungdom med anorexia nervosa kan detta försvåras genom den kognitiva 
svikt som sjukdomen kan orsaka. Detta beskrivs av Pereira m.fl. (2006) som att möjligheten 
att skapa en allians med ungdomen försvåras. Detta utgör utmaningar för sjuksköterskorna 
även relaterat hur Ekman m.fl. (2014) beskriver att överenskommelsen mellan sjukvården 
och patienten är det som utgör ett partnerskap mellan dem och en förutsättning för att 
upprätta till exempel vårdplan. Att hantera dessa utmaningar kan ses som problematiskt för 
sjuksköterskorna, ett sätt att hantera utmaningarna är det som beskrivs  både  resultatet och 
tidigare forskning (Zaitsoff m.fl., 2015; Zaitsoff m.fl., 2016)  betydelsen av att 
sjuksköterskorna inte skuldbelägger ungdomen eftersom detta försvårar möjligheten att 
utveckla en allians ytterligare och därmed även ungdomens möjlighet till delaktighet i sin 
vård. I resultatet tydliggörs även att ungdomen lättare kan berätta sin historia och att 
behandlingen gynnas av att de inte skuldbeläggs. Sjuksköterskorna som intervjuats för det 
här examensarbetet beskriver att ungdomens kognitiva svikt, även kan påverka deras 
förmåga att förstå information och sammanhang relaterat till behandlingsprocessen men 
även deras möjlighet att berätta sin egen historia. Ett sätt att stödja ungdomen till att 
möjliggöra att få berätta sin egna historia och således stödja dem till att vara experter är det 
som i resultatet framkommer, att sjuksköterskorna försöker överbrygga dessa svårigheter 
genom att vara ärliga, visa sitt stöd och sitt intresse för ungdomen både som person och som 
patient samt genom att använda ett språk som ungdomen kan förstå. Detta kan förstås som 
att sjuksköterskorna stödjer ungdomen att kliva in och vara experter för att tillsammans 
kunna identifiera ungdomens livsproblem och vad ungdomen själv uppfattar vad de behöver 
för att komma till rätta med dem (Barker & Buchanan-Barker, 2005). I resultatet 
framkommer det att under behandlingen, när utrymme getts för  ungdomen att skapa 
intresse och förståelse för behandlingsmodellen möjliggör det för sjuksköterskorna att lättare 
vara ungdomens lärjunge ,ungdomen kan med stöd till exempel börja prova sig fram att göra 
egna mellanmål och/eller planera permission och således stödja ungdomen till delaktighet i 
sin vård. 

I resultatet framkommer det att information används som ett redskap för att kunna stödja 
ungdomen till att våga påbörja förändringen denne står inför genom att skapa trygghet och 
tydlighet för ungdomen. Att ge information är det första steget för att stödja delaktighet 
beskriver Hart (1992). I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna ger information om 
behandlingens struktur och att strukturen kan fungera som ett stöd för ungdomen och 
således möjliggöra och uppmuntra ungdomens egna engagemang under behandlingen och 
även bli delaktiga. Tidigare forskning beskriver också betydelsen av struktur men då i 
förhållande till att normalisera och avdramatisera matsituationer för dessa ungdomen 
(Bakker m.fl., 2011; van Ommen, 2009) eller för att inte låta de anorektiska tankarna ta över 
(van Ommen m.fl., 2009; Zugai m.fl., 2012). 
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I resultatet framkommer att ungdomen har möjlighet att själva berätta vad som behöver 
göras och vad som fungerar (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Detta genom att ungdomen 
är delaktiga i sin vård gällande beslut i behandlingen, att de har möjlighet att styra sina egna 
teamkonferenser samt att de får vara delaktiga i att påverka ordinationer relaterat till sin vikt 
utifrån riktlinjer i behandlingsmodellen. Det framkommer även att ungdomen ges utrymme 
att vara delaktiga i att upprätta sin egen vårdplan tillsammans med sjuksköterskorna. Detta 
kan förstås som att sjuksköterskorna med utgångspunkt från behandlingsmodellens struktur 
utgår från ungdomens behov och önskningar och lär sig av ungdomen (Barker & Buchanan-
Barker, 2005). Detta kan även förstås utifrån Sahlsten m.fl. (2008) som menar att när 
kunskap och information delas mellan varandra och när sjuksköterskor lyssnar in önskemål, 
förväntningar och åsikter så främjar det patienters delaktighet i vården. Ytterligare resultat 
som visar hur sjuksköterskorna lär sig av ungdomen är de kontinuerliga utvärderingar 
sjuksköterskorna och ungdomen gör tillsammans där utgångspunkten är att gå igenom vad 
som fungerar och inte fungerar för ungdomen (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Dessutom 
framkommer det att ungdomen ges utrymme att sätta sina egna mål för behandlingen och 
hur de vill uppnå dessa och att detta bidrar till känsla av kontroll i sin vård hos ungdomen. 
De tillåts vara experter (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Att ungdomen har möjlighet att 
ha kontroll styrks av Sibeon m.fl. (2017) som menar att en ungdom med AN upplever 
kontroll som något positivt både relaterat till sig själv och i relation till sin vårdare. Detta 
skiljer sig från vad Williams och Reed (2010) beskriver. De menar att ta emot vård kan 
uppfattas av ungdomen som att de tappar kontrollen och att sjukdomen kan användas till att 
kontrollera tillvaron.  

7.1.2 Att ge tid som gåva 

Den tid sjuksköterskorna och ungdomen tillbringar tillsammans är grunden för att påbörja 
en förändringsprocess (Barker & Buchanan-Barker, 2005). I resultatet framkommer att 
behandlingen är en process som kommer att ta tid för ungdomen det vill säga 
sjuksköterskorna har förståelse för att ungdomens engagemang och tid har betydelse för 
deras tillfrisknande (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Sjuksköterskorna behöver ge av sin 
tid för att skapa kontakt genom att umgås tillsammans med ungdomen. Tiden tillsammans 
bidrar till att sjuksköterskorna kan uppmärksamma ungdomens individuella behov och vad 
som kan motivera ungdomen i dennes vård. Detta kan förstås som att de visar att det finns 
tid för den enskilda ungdomen (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Detta kan även knytas an 
till resultatet att förändringen måste börja ifrån ungdomen själv, och att sjuksköterskorna 
måste ge utrymme för att förändringen är en process där kropp och tanke behöver tid att 
vänja sig. När tid inte ges kan knytas till tidigare forskning som beskriver brist på tid som 
orsak till varför ungdomar avslutar sin behandling i förtid genom att de upplever låg 
motivation och oförståelse för sin sjukdom och behandling (Darcy m.fl., 2010; Roux m.fl., 
2016). 

En motstridighet i resultatet är att sjuksköterskorna beskriver att behandlingen behöver få ta 
tid samtidigt som de beskriver att en snabb viktåterhämtning främjar ungdomens återgång 
till sitt tidigare vardagsliv. Detta kan tyckas bli en svår balansgång, när tidigare forskning 
visar att ungdomen själv beskriver att framgångsfaktorer för en positiv syn på behandlingen 
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består i att en nära allians med vårdaren behöver uppnås och att detta kräver tillit från 
vårdaren (Zaitsoff m.fl., 2015; Zaitsoff m.fl., 2016; Lindstedt m.fl., 2015). Detta kan ses som 
en svårighet i att stödja ungdomen till delaktighet relaterat till om alliansen inte hunnit 
etablerats samtidigt som de snabbt behöver nå viktåterhämtning.  

Tiden kan även förstås som något som uppfattas olika, detta återspeglas i resultatet då det 
framkom att sjuksköterskorna förstår att tiden kan upplevas som svår och utifrån det 
försöker förbättra situationen med olika aktiviteter för att behandlingen ska upplevas mindre 
obehaglig. I tidigare forskning beskrivs utifrån ungdomens egna perspektiv att behandling i 
heldygnsvård kan likställas med att vänta på att frisläppas från fängelset, behandlingen blir 
tid de ”sitter av” (Ramjan & Gill, 2012).  

Tid kan även relateras till delaktighet på så sätt att det i resultatet framkommer att 
sjuksköterskorna stödjer ungdomen till delaktighet genom att bekräfta deras önskemål om 
att veta måltidernas avsatta tid, när måltiden startar, när det är halvtid och när den slutar 
utifrån den strukturerade behandlingsmodellen. Detta kan relateras till att tid behöver 
avsättas för att kunna tillgodose patientens specifika behov (Barker & Buchanan-Barker, 
2005).  

7.1.3 Att utveckla en äkta nyfikenhet 

Att sjuksköterskorna är nyfikna och intresserade av ungdomens berättelse och vill veta mer 
möjliggör att de får förståelse för ungdomens livsberättelse (Barker & Buchanan-Barker, 
2005). Det framkommer i resultatet som att de uppmärksammar ungdomens individuella 
behov i planeringen av behandlingen genom att sjuksköterskorna visar intresse av 
ungdomens upplevelse vad som startat ätstörningen samt deras upplevelser av sjukdomen. 
Detta styrks av tidigare forskning som visar att intresse och förståelse för ungdomens 
situation från vårdarna är en del av behandlingen (Tierny, 2008) vilket stödjer att 
sjuksköterskorna stödjer ungdomen till att våga förtydliga och berätta sina känslor relaterat 
till matsituationer (Beukers, m.fl., 2015).  

I resultatet framkommer att när sjuksköterskan visar en nyfikenhet på ungdomen som 
person kan det uppmuntra dem till att kunna uttrycka vad deras tidigare intressen varit 
innan de blev sjuka. När sjuksköterskorna ber ungdomarna ge exempel på aktiviteter de gjort 
tidigare kan det bidra till att ett intresse väcks för något annat än sjukdomen. Detta har en 
likhet med hur det beskrivs att ungdomarna påverkas av de sociala förhållandena i livet 
(Offord m.fl., 2009; van Ommen m.fl., 2009; Tierny, 2008).  

När sjuksköterskorna visar intresse för ungdomens berättelse om den ambivalens de 
upplever gentemot behandling kan det förstås som att sjuksköterskorna försöker förstå 
ungdomen bättre och hur de förstår den förändring som behandlingen bidrar till. Genom att 
sjuksköterskorna visar intresse och nyfikenhet för ungdomens berättelse kan en relation 
skapas, relationen behöver ha en grund som vilar på att vara öppen och ärlig (Zugai m.fl., 
2013; van Ommen m.fl., 2009; Wright & Schroeder, 2016).  
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7.2 Metoddiskussion 
När kvalitativa studiers kvalité bedöms används begreppen tillförlitlighet, giltighet och 
överförbarhet för att avgöra dess trovärdighet (Elo m.fl., 2014). Metoddiskussionen utgår 
från dessa begrepp. 

Tillförlitlighet betyder att tillvägagångssättet för val av design och hur urval och 
datainsamling genomförts beskrivs noggrant. En kvalitativ beskrivande design (Henricson & 
Billhult, 2012) har använts i detta examensarbete eftersom syftet var att beskriva för 
sjuksköterskors erfarenheter av att stödja ungdomar med anorexia nervosa till att vara 
delaktiga i sin vård. Urvalet för examensarbetet, sjuksköterskor med erfarenhet av att vårda 
ungdomar med anorexia, utgick från studiens syfte och kan därmed bedömas som tillförlitligt 
(Elo m.fl., 2014). Vidare kan ett varierat urval i kvalitativa studier vara värdefullt för att få 
variationer av beskrivningar av samma fenomen (Henricson & Billhult, 2012). För att få ett 
varierat urval i förhållande till det antal forskningspersoner som var kravet för 
examensarbetet genomfördes intervjuerna med sjuksköterskor på två olika enheter. Det var 
dock svårt att få variationer beträffande kön eftersom kvinnor var överrepresenterade på de 
aktuella enheterna. I intervjuerna medverkade fem kvinnor, de som bjöds in hade alla 
erfarenhet av att vårda ungdomar med anorexia nervosa. Variationer inom urvalet fanns 
gällande arbetsår gällande dessa ungdomar och forskningspersonernas åldrar vilket kan 
bidra till variation gällande sjuksköterskornas erfarenheter.  

När det gäller tillförlitlighet i relation till datainsamlingsmetod ska denna väljas i förhållande 
till syftet. För att kunna beskriva sjuksköterskornas erfarenheter valdes därför 
semistrukturerade intervjuer. Det kan bidra till att författarens förförståelse inte inverkar på 
svaren i intervjufrågorna (Elo m.fl., 2014). Detta genom att intervjuaren anpassar sig under 
strukturerade former och samtidigt använder öppna frågor med följdfrågor för att få bredare 
dimension i svaren (Danielsson, 2012). Eftersom intervjuaren för examensarbetet endast har 
erfarenhet av samtal och inte av att genomföra intervjuer är det möjligt att fler följdfrågor 
hade kunnat bidra till ett rikare material. För tillförlitlighet i datainsamlingen behöver även 
intervjuerna ske i trygg atmosfär för deltagarna eftersom det ger förutsättningar för kvalité 
på intervjuerna (Danielsson, 2012). Därav skedde alla fem intervjuer i enskilt rum på 
respektive enhet.  

Begreppet giltighet har att göra med resultatets kvalitet dvs om de tolkningar som gjorts av 
materialet är rimliga. Resultatet måste svara an på studiens syfte för att resultatet ska anses 
giltigt (Elo m.fl., 2014). För att möjliggöra rimliga tolkningar behöver förförståelsen 
uppmärksammas och tas ställning till eftersom den kan påverka analysen (Elo m.fl., 2014; 
Priebe & Landström, 2012). Författaren har tidigare erfarenhet av att arbeta med ungdomar 
med anorexia nervosa. För att medvetengöra den egna förförståelsen intogs därför ett öppet 
förhållningssätt till materialet under analysprocessen. Dessutom fördes diskussioner med 
handledaren kontinuerligt för att prova kodernas och kategoriernas hållbarhet. När koder 
diskuterades och jämfördes med handledare fanns överensstämmelse. Att mer än en person 
tolkat innehållet i materialet kan bidra till resultatets giltighet (Wallengren & Billhult, 2012). 
Trots detta kan förförståelsen om ungdomarnas delaktighet i vården påverkat analysen. I 
resultatet har citat från varje enskild intervju använts för att stärka och påvisa vilka 
tolkningar som gjorts och hur kategorier bildats (Elo m.fl., 2008). 
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Överförbarhet innebär i vilken utsträckning examensarbetets resultat kan användas i andra 
sammanhang (Elo m.fl., 2014). Resultatet från detta examensarbete kan vara överförbart till 
de enheter och kliniker som arbetar med ungdomar som har en ätstörning. Exempelvis till 
barnkliniker, öppenvårdsmottagningar och mottagningar inom primärvården för att 
sjuksköterskor ska kunna bidra till att stödja ungdomar till att vara delaktiga i sin vård. 

7.3 Etikdiskussion  
Examenarbetet utgår från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska. Det innebär att de 
forskningspersoner som deltagit i intervjuerna har mottagit både muntlig och skriftlig 
information om syftet med examensarbetet, att deltagandet var frivilligt och att det när som 
helst gick att avbryta sin medverkan. 

När kvalitativ forskning genomförs finns alltid en risk att forskningspersonerna känner sig 
tvingade att medverka eller att de kan komma till skada på annat sätt (Kjellström, 2012). Alla 
forskningspersoner blev tillfrågade av respektive avdelningschef om de ville delta i 
intervjuerna. Genom att sjuksköterskorna blev tillfrågade av respektive enhetschef kan det ha 
påverkat deras val av att medverka, eventuellt kan de ha känt att de sig mer manade att delta 
än om förfrågan hade kommit direkt till dem själva. Ingen av de medverkande 
forskningspersoners identitet har avslöjats i examensarbete, vid de citat som använts i 
resultatet kan dock forskningspersonerna känna igen sina egna svar. Detta har dock bedömts 
som att de ej inneburit en risk för dem då frågorna inte har innehållit något av känslig 
karaktär. Ingen av forskningspersonerna hade någon tidigare relation med intervjuaren sen 
tidigare. Det innebär att de inte stod i beroendeförhållande till varandra (Kjellström, 2012). 

Detta examensarbete kan bidra till ökad kunskap om hur sjuksköterskor kan stödja 
ungdomar med anorexia nervosa till att vara delaktiga i sin vård. Nyttan bedöms överväga de 
risker som studien kan medföra för deltagarna. 

8 SLUTSATS  

Syftet med examensarbetet var att undersöka sjuksköterskor erfarenheter av att stödja 
ungdomar med anorexia nervosa till att vara delaktiga i sin vård. Resultatet visar att 
sjuksköterskorna behöver sträva efter en allians för att kunna stödja ungdomen till 
delaktighet. Resultatet visar att den kognitiva svikten ungdomen har påverkar ungdomens 
förmåga att ta emot och förstå att de är i behov av vård och således försvårar det att vara 
delaktig. Detta gör det särskilt utmanande för sjuksköterskorna relaterat till all den 
information de behöver till ungdomen gällande behandlingen. Sjuksköterskorna behöver 
skapa trygghet för att stödja till förändring och även tydliggöra hur sjukdomen fungerar samt 
hur strukturen på behandlingen är för att stödja till delaktighet. Ungdomen behöver ges 
utrymme under behandlingen för att kunna vara med att påverka sin behandling och delge 
hur de vill uppnå sina mål. 
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Ett stöd för sjuksköterskorna skulle här kunna vara att anta ett vårdvetenskapligt synsätt i 
enlighet med Tidvattenmodellen och använda sig av de åtaganden och färdigheter som 
Barker och Buchanan-Barker beskrivit för att sträva mot en allians och därmed även ge 
möjligheten till att stödja delaktighet. 

8.1 Kliniska implikationer 
Resultatet kan implementeras hos sjukvårdspersonal som arbetar med ungdomar som lever 
med anorexia nervosa. Resultatet kan användas för att medvetandegöra den komplexa 
vårdsituation som kan uppstå i behandling och vård med ungdomar som inte anser sig 
behöva vård eller vill vara delaktiga i sin vård. Förhoppningen är att resultatet kan utgöra ett 
underlag för diskussion och reflektion och för konkreta råd hur sjuksköterskan kan förbättra 
stödet till att ungdomar kan vara delaktiga i sin vård. Detta skulle kunna innebära att 
ungdomarnas delaktighet förbättras och således behandling och prognos. 

8.2 Resultatet i ett vidare sammanhang 
I takt med ökad psykisk ohälsa bland ungdomar i samhället, där anorexia nervosa utgör en 
diagnos bland andra, behöver dessa ungdomar identifieras och deras möjlighet till 
delaktighet i sin egen vård stödjas i ett tidigt skede. Att som sjuksköterska stödja dessa 
ungdomar till delaktighet i sin vård genom att vara i en tvåsidig allians tillsammans med dem 
och ta hänsyn till önskemål och egna förutsättningar är dessutom i linje med Patientlagen 
(SFS 2014:821). Barn och ungdomar har rätt att bli lyssnad till och få framföra sin åsikt i sin 
vård eftersom det möjliggör för dem att själva ta ansvar för sin framtida hälsa 
(Barnombudsmannen, 2015 & Socialstyrelsen, 2015). Att vara delaktig i sin egen vård främjar 
ungdomarnas behandling och gynnar ett snabbare tillfrisknande med möjlighet till kortare 
vårdtider och effektivare användning av samhällets vårdresurser.  

8.3 Förslag till fortsatt forskning 
När information söktes till detta examensarbete framkom ingen specifik forskning som 
berörde ungdomar som lever med anorexia nervosa och hur de stödjs till att vara delaktiga i 
sin vård. Däremot fanns flertalet studier om olika behandlingsmodeller och deras effekter. 
Fortsatt forskning behöver inkludera ungdomars perspektiv på hur de erfar sin egen 
delaktighet i vården inom barn och ungdomspsykiatrin vid anorexia nervosa. Även utifrån 
studiens resultat skulle därför fortsatt forskning i relation till delaktighet och anorexia 
nervosa vara nödvändig för evidensbaserad omvårdnad.  
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BILAGA A: FÖRFRÅGAN TILL VERKSAMHETSCHEF  
 

 

 

Tillfrågan om deltagande i studie ” Om sjuksköterskans erfarenheter av att 
stödja ungdomar med anorexia nervosa till delaktighet i sin vård inom barn och 
ungdomspsykiatrin”. 

Jag heter Lisa Lögdberg och är student i specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård 
vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en 
magisteruppsats. Syftet med min studie är att undersöka om sjuksköterskans erfarenheter att 
stödja ungdomar med anorexia nervosa till att bli delaktiga i sin vård inom barn och 
ungdomspsykiatrin. 

Jag ber därför dig som verksamhetschef om tillåtelse att få kontakta sjuksköterskorna på din 
enhet och att genomföra intervjuer med dem. Varje intervju som spelas in beräknas ta max 
en timme i anspråk. Efter intervjun kommer den skrivas ut och analyseras. 
Sjuksköterskornas medverkan i intervjuerna är frivilligt och de kan dra sig ur när som helst 
utan att ange orsak. Det är endast jag och min handledare som kommer ha tillgång till den 
insamlade data. De inspelade intervjuerna kommer fövaras inlåsta och raderas när studien 
är slutförd. Intervjuerna, utskrifter och det färdiga resultatet kommer avidentifieras och 
hanteras konfidentiellt enligt Sekretesslagen (SFS 2009:400) och Personuppgiftslagen (SFS 
1998:204). 

En förhoppning med studien är att få en ökad förståelse om hur sjuksköterskans roll kan 
bidra till att ungdomar med anorexia nervosa upplever att de är mer delaktiga i sin egna vård. 

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola 
och eventuellt också en artikel. Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga 
resultatet. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller min handledare, Maria Harder, se nedan.  

 

Med vänliga hälsningar Lisa Lögdberg 
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Samtycke till genomförande av intervjuer till ”Hur kan sjuksköterskan stödja 
ungdomar med anorexia nervosa till delaktighet i sin vård”. 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och hur den ska 
genomföras. Jag har haft tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor.  

 

Jag ger därför min tillåtelse att studien genomförs på min enhet, 
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BILAGA B: FÖRFRÅGAN TILL SJUKSKÖTERSKOR OM 
DELTAGANDE 
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Tillfrågan om ditt deltagande i intervju om sjuksköterskors erfarenheter av att 
stödja ungdomar med anorexia nervosa att vara delaktiga i sin vård inom barn 
och ungdomspsykiatrin. 

Jag heter Lisa Lögdberg och är student i specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård 
vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår att skriva en magisteruppsats. Syftet 
med min uppsats är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att stödja ungdomar med 
anorexia nervosa att vara delaktiga i sin vård inom barn och ungdomspsykiatrin.  

Min fråga till dig är om du vill delta i intervjuer för denna magisteruppsats. Det innebär att du 
beskriver dina erfarenheter av att stödja ungdomar med anorexia nervosa att vara delaktiga i 
sin vård. Intervjun som beräknas ta ca 1- 1 ½ timme spelas in och genomförs på din 
arbetsplats.  

Du kan närsomhelst avbryta din medverkan av intervjun utan att du behöver ange orsak. Det 
är endast jag och min handledare som kommer ha tillgång till det utskrivna materialet. De 
inspelade intervjuerna kommer förvaras inlåsta och raderas när uppsatsen är examinerad 
och godkänd. Intervjuerna, utskrifterna och det färdiga resultatet kommer avidentifieras och 
hanteras konfidentiellt enligt Sekretesslagen (SFS 2009:400) och Personuppgiftslagen (SFS 
1998:204). 

Med din medverkan får du möjlighet att bidra med dina kunskaper och erfarenheter gällande 
att stödja ungdomar med anorexia nervosa till att vara delaktiga i sin vård. Din medverkan 
kan därmed bidra till kunskapsutveckling inom området.  

Resultaten kommer publiceras som en magisteruppsats vid Mälardalens högskola och 
eventuellt också som en artikel. Ni kan, om ni önskar, få ta del av det färdiga resultatet. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller min handledare.  

 

Lisa Lögdberg  Maria Harder    
    maria.harder@mdh.se  

 

 

Samtycke till att delta i intervjuer om sjuksköterskors erfarenheter av att stödja 
ungdomar med anorexia nervosa till delaktighet i sin vård inom barn och 
ungdomspsykiatrin. 



   

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella magisteruppsatsen och haft 
tillfälle att i lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en 
kopia på den skriftliga informationen om uppsatsen och på detta samtyckesformulär. 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 
orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 

� JA, jag vill delta i intervjuer om hur sjuksköterskans erfarenheter av att stödja 
ungdomar med anorexia nervosa till delaktighet i sin vård, inom barn och 
ungdomspsykiatrin. Och jag samtycker till att de uppgifter jag lämnas behandlas på 
det sätt som beskrivits i informationsbrevet. 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________  

 

 

 

 

 

 



   

BILAGA C: INTERVJUGUIDE 
Hur skulle du beskriva hur du arbetar för att göra ungdomarna delaktig i sin vård? 

Kan du beskriva hur du tänker kring det första mötet med ungdomen? 

Kan du berätta hur den fortsatta vården ser ut, och om ungdomarnas delaktighet förändras 
något under vårtiden? 

Hur tycker du att ditt stöd till ungdomarna förändras under vårdtiden? 

Kan du ge exempel på om du tycker att det finns några framgångsfaktorer gällande att få 
ungdomarna delaktiga? 

Vad innebär delaktighet för dig i ditt arbete med ungdomar? 

Exempel på följdfrågor: Kan du ge något mer exempel? Kan du berätta mera? Kan du 
utveckla det mer? 
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