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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplever ofta negativa känslor som 

misslyckande, frustration och upplever manipulation och maktkamp med patienter med 

anorexia nervosa. Patientrelationens betydelse lyfts fram men relationen utmanas av en brist 

på tillit från båda parter. Denna relation är kärnan i Peplaus omvårdnadsteori om den 

interpersonella relationen. 

Syfte: Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att etablera relationer med patienter med 

anorexia nervosa inom den psykiatriska slutenvården. 

Metod: Kvalitativ design med induktiv ansats.  

Resultat: Resultatet gav upphov till fyra kategorier, tre med subkategorier, som speglar 

sjuksköterskornas erfarenheter. 

 Att möta patienten utifrån problem som diagnosen medför – Att utmanas av 

diagnosens problematik, Att balansera patientens sårbarhet 

 Att hantera hinder för god omvårdnad – Att känna sig osäker i sin kompetens och 

kunskap, Att balansera tidsbrist, Att uppleva att personalen drar åt olika håll 

 Att utmanas av sina känslor – Att känna sig som en dålig vårdare, Att känna sig 

hjälplös, Att känna sig frustrerad 

 Att balansera mellan patientens rättigheter och vårdens nödvändighet 

Slutsats: Sjuksköterskor utmanades att etablera en relation med patienter med AN. De 

önskade en bättre relation med patienten och hjälpa patienten att bli bättre. Vården handlar 

dock ofta om mätbara resultat. Slutenvården för patienter med AN handlar ofta om BMI- och 

kaloriräkning. Sjuksköterskor behöver mer utrymme för att utveckla sin kompetens, 

reflektera kring sin roll i relation till patienten och etiska utmaningar. 

Nyckelord: anorexia nervosa, erfarenhet, Peplau, psykiatrisk omvårdnad, sjuksköterska, 

slutenvård 

  



ABSTRACT 

Background: Previous research shows that nurses often feel negative emotions such as 

failure, frustration and experience manipulation and power struggle with patients with 

anorexia nervosa.  The importance of the patient relationship is highlighted but this 

relationship is challenged by a lack of trust from both parties. This relationship at the heart of 

Peplau’s nursing theory of the interpersonal relationship. 

Aim: Describe nurses’ experiences of establishing a relationship with patients with anorexia 

nervosa in psychiatric inpatient care. 

Method: Qualitative design with an inductive approach.  

Result: The result gave rise to four categories, three of them with subcategories, reflecting 

the nurses’ experiences. 

 To meet the patient on the basis of problems caused by the diagnosis – To feel 

challenged by the diagnosis’ problems, To balance the patient’s vulnerability 

 To experience obstacles for good care – To feel insecure in one’s skills and knowledge, 

To balance the lack of time, To experience that staff are moving into different 

directions 

 To balance one’s own emotions – To feel like a bad caregiver, To feel helpless, To feel 

frustrated 

 To balance the patient’s rights with the necessity of care 

Conclusion: The nurses were challenged to establish a relationship with patients with AN. 

They wanted a better relationship with the patient and help the patient to get better. 

However, care is often focused on measurable results. Inpatient care of patients with AN 

focuses often on BMI and calorie counting. Nurses need more room to be able to develop 

their competence, reflect on their own role in relation to the patient and ethical challenges. 

Key words: anorexia nervosa, experience, inpatient care, nurse, Peplau, psychiatric nursing 
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1 INTRODUKTION 

Patienter med anorexia nervosa har komplexa vårdbehov som innefattar såväl psykiatrisk 

som somatisk omvårdnad. I min tjänst som sjuksköterska har jag träffat flera patienter som 

vårdades på grund av anorexia nervosa inom slutenvården. Vårdpersonalens attityd kring 

patienterna har jag ibland upplevt som kränkande och vården av dessa patienter har jag alltid 

upplevt som komplex och utmanande.  

Vården av patienter med anorexia nervosa väcker många känslor hos personalen som vårdar 

dem. Forskning kring vårdpersonalens relation med patienter med anorexia nervosa visar att 

patienterna ofta upplevs som manipulativa och att personalen upplever hopplöshet för 

patienternas tillfrisknande.   

Denna studie syftar till att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att etablera en relation 

med patienter med anorexia nervosa inom psykiatrisk slutenvård där dessa patienter vårdas 

när de mår som sämst och livsuppehållande insatser prioriteras. För att motivera till 

förändring krävs det en ökad medvetenhet kring sina erfarenheter och vad som påverkar 

relationen mellan sjuksköterskan och patienter med anorexia nervosa. Det kan vara till grund 

för egna reflektioner om sitt bemötande och sin egen roll och diskussioner som krävs för att 

utveckla omvårdnaden. 

I följande uppsats kommer förkortningen AN användas för diagnosen anorexia nervosa. 

Förkortningen används i hela uppsatsen förutom i rubriker, syftet och slutsats. 

2 BAKGRUND 

AN är den allvarligaste diagnosen bland ätstörningarna. AN förorsakas av en blandning av 

biologiska, psykologiska och sociala faktorer, det vill säga ett samspel av medfödda och 

förvärvade faktorer (Engström, 2018; Ramklint, 2016). Sjukdomen medför ofta somatiska 

komplikationer och påverkar patientens mentala och kognitiva förmåga (Engström, 2018). 

Det är vanligt att patienter med AN plågas av ihållande och svåra komplikationer och ungefär 

en av 10 personer med diagnosen har en kronisk form av AN (Wentz, Gillberg, Anckarsäter, 

Gillberg & Råstam, 2009).  
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2.1 Konsekvenser av anorexia nervosa för patienten 

De vanligaste somatiska symtomen vid AN är viktförlust, sömnsvårigheter och perifer cyanos 

i början av insjuknandet och kan leda till påverkan på skelettmassan, arytmier och 

infektioner, framför allt i spottkörtlar och pankreatit (Engström, 2018). Utebliven 

menstruation är också vanligt förekommande hos kvinnor med AN. Symtom vid AN är 

samma symtom som uppstår i olika stadier av svält (Ramklint, 2016). Psykiska symtom 

inkluderar störd kroppsuppfattning, viktfobi, matfixering, koncentrations- och 

sömnsvårigheter samt tvångsmässigt beteende (Engström, 2018). 

Personer med AN har en kropps- och matfixering som intar en enorm plats i personens liv 

och leder till isolering och ensamhet. Denna fixering innebär ett behov av kontroll över 

matintaget och vikten. Viktökning medför en känsla av misslyckande och kan leda till 

minskad livslust. Personer med AN har en högre dödliget än människor utan diagnosen AN. 

Det beror främst på komplikationer som är förknippade med svält som personerna utsätter 

sin kropp för och är farligast i början av behandlingen. I ett senare skede när personen med 

AN har fått en viss viktökning är självmord anledningen till den högre dödligheten (Arcelus, 

Mitchell, Wales & Nielsen, 2011; Ramklint, 2016). Samsjukligheten vid AN är hög och gäller i 

första hand beroendesjukdomar, förstämnings- och ångestsyndrom samt 

autismspektrumstillstånd (Ramklint, 2016; Steinhausen, 2002). Samsjuklighet är en hög 

riskfaktor till kronisk AN (Steinhausen, 2002).  

2.2 Behandling inom slutenvården 

Patienter med AN kan behöva heldygnsvård på sjukhuset, båda inom somatisk och 

psykiatrisk vård. De somatiska komplikationerna kan medföra att patienten behöver läggas 

in på en somatisk vårdavdelning. Medicinska kontroller görs även när patienten läggs in på 

en psykiatrisk slutenvårdsavdelning. När patientens tillstånd bedöms som väldigt allvarligt 

och om patienten motsätter sig frivillig vård eller inte bedöms kunna ta ställning till erbjuden 

vård kan det bli aktuellt med tvångsvård. Vid sådana fall handlar det om att rädda personens 

liv (Svenska Psykiatriska Föreningen [SPF], 2016). Enligt riktlinjer framtagna av SPF (2016) 

ska behandlingen inom slutenvården baseras på att bilda en behandlingsallians med 

patienten och dennes närstående, stabilisera patientens fysiska tillstånd och förbättra 

patientens kognitiva förmåga genom att häva svälttillståndet samt erbjuda psykologisk 

behandling. För att kunna skapa en behandlingsallians är personalens bemötande och 

attityder av stor vikt. Personal som vårdar patienten behöver kunna förmedla hopp, ge 

trygghet och visa respekt och förståelse (SPF, 2016).  

2.3 Patientens erfarenheter av slutenvården 

Patienter som blir inlagda upplever otrygghet på grund av en ovan miljö (Offord, Turner & 

Cooper, 2006; Smith m.fl., 2016). De beskriver miljön som ett fängelse (Ramjan & Gill, 

2012). Å ena sidan vill de bli bättre, å andra sida är AN del av deras identitet och utgör en 
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trygghet (Rørtveit, Vevatne & Severinsson, 2009). Patienter känner sig ambivalenta kring 

viktuppgång och sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder upplevs som bestraffande (Zugai, 

Stein-Parbury & Roche, 2018b). Patienter upplever en stor ensamhet och isolation när de blir 

inlagda (Offord m.fl., 2006; Smith m.fl., 2016). Regler som patienterna måste följa, så som 

vila efter maten, förstärker deras känsla av utanförskap (Offord m.fl., 2006; Ramjan & Gill, 

2012; Rance, Clarke & Moller, 2017) och skillnaden mellan patienten med diagnosen AN och 

andra patienter upplevs tydligt av patienterna med AN. Även begränsade besökstider tycks 

förstärka upplevelsen av utanförskap (Offord m.fl, 2006; Ramjan & Gill, 2012). Däremot 

känns det med tiden trots allt som en trygghet att befinna sig på avdelningen för att de 

känner sig mer accepterade av andra patienter med psykisk ohälsa (Offord m.fl., 2006; Smith 

m.fl., 2016). 

Personer med AN har generellt svårt att skapa nya relationer. De beskriver att de önskar 

närhet samtidigt som de drar sig undan från relationer på grund av en rädsla av 

otillräcklighet. Det bekräftar deras bild av sig själv som en misslyckad person när 

relationerna inte fungerar (Fox & Diab, 2015). Däremot när sjuksköterskan visar sin välvilja 

och närvaro börjar patienterna att lita på sjuksköterskan för att skapa en relation och få stöd 

(Zugai m.fl., 2018b). Sjuksköterskor kan då hjälpa patienten med utmaningarna och inta en 

minnesvärd och meningsfull plats i patientens värld. Då vill patienterna ge tillbaka tilliten 

genom att börja följa behandlingen. Särskilt sjuksköterskor som intar en roll av en moder 

eller syster kan lämna ett kvarvarande intryck på patienten. Patienterna uppskattar också när 

sjuksköterskan tydligt markerar att åtgärderna i behandlingen fokuserar på AN och inte på 

patientens personlighet (Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2018a).  

På avdelningen måste patienterna följa strikta regler och restriktioner. Måltider mäts upp av 

personalen och de måste äta upp hela portionen. Vilan efter måltider upplevs också som 

jobbig men underlättas när personalen kan inta en avslappnad attityd i dessa stunder. Trots 

svåra upplevelser ser patienterna strukturen som hjälpsam (Ramjan & Gill, 2012; Smith m.fl., 

2016). Patienter vägs ofta för att utvärdera behandlingen. Patienterna upplever en inre 

konflikt, en vilja att bli bättre men också undvika förändringar (Wright & Hacking, 2012). 

Patienterna upplever ofta att personalen inte kan förklara varför vissa regler finns och det 

kan leda till frustration, förvirring och en känsla av att bli missförstådd (Offord m.fl., 2006). 

Då kan patienterna börja kämpa emot behandlingen (Wright & Hacking, 2012). När vissa 

regler inte är tydliga eller gäller ena dagen men inte den andra känner patienterna sig 

förvirrade och oroliga och det ger patienten en möjlighet att förhandla om behandlingen. 

Däremot ökar patienternas känsla av trygghet och säkerhet om sjuksköterskor är tydliga, 

förutsägbara och utformar tydliga gränser (Zugai m.fl., 2018a). Patienterna tycker att 

behandlingens fokus oftast ligger på viktuppgång och psykologiskt stöd undanhålls till 

patienten når en viss vikt. De lyfter dock fram behovet av mer stöd oavsett i vilket skede av 

behandlingen de befinner sig i. De upplever stora utmaningar på grund av viktuppgång, den 

främmande miljön och begränsningar att bestämma över sitt liv. Fokus på viktuppgång utan 

nödvändigt stöd förstärker patientens kontrollbehov ännu mer (Offord m.fl., 2006). 

Brist på kontroll är väldigt svårt att hantera för patienterna. De förlorar även kontrollen över 

delar av livet som inte har med maten eller vikten att göra och det leder till en känsla av 
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maktlöshet. Då börjar patienterna kämpa emot och hitta sätt att komma undan vissa regler. 

(Offord m.fl., 2006; Smith m.fl., 2016). Patienterna anser att personalens attityd är 

avgörande för hur de upplever reglerna i behandlingen. När personalen visar en avvisande 

attityd och alltid härleder patientens beteende till AN upplever patienterna att de endast 

fokuserar på diagnosen (Offord m.fl., 2006). Däremot när personalen visar en genuin vilja att 

hjälpa och stödja patienten utvecklar patienterna tillit och trygghet (Wright & Hacking, 

2012). 

2.4 Sjuksköterskors erfarenheter av patienter med anorexia nervosa 

inom den psykiatriska slutenvården 

Sjuksköterskor upplever omvårdnaden av patienter med AN som väldigt krävande eftersom 

patienter har somatiska och psykiska omvårdnadsbehov (Davey, Arcelus & Munir, 2014; 

Ramjan, 2004). Denna komplexitet anser de inte återfinnas inom andra patientgrupper, 

åtminstone inte i samma utsträckning och intensitet (Davey m.fl., 2014). Sjuksköterskor kan 

uppleva en konflikt mellan sitt ansvar för omvårdnaden och ett behov av att bestämma över 

patienten för att behandlingen ska kunna genomföras (Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2019). 

De kan börja känna sig förvirrade i sin yrkesroll vilket de härleder till dålig kunskap om hur 

patienter med AN ska bemötas. Denna känsla kan förvärras när patienter och sjuksköterskor 

befinner sig i en maktkonflikt. Sjuksköterskor upplever att de saknar utbildning i vård och 

bemötande av dessa patienter (Ramjan, 2004). Sjuksköterskor kan börja känna sig 

misstänksamma och otåliga i mötet med patienter med AN eftersom de upplever patienten 

som manipulativ (King & Turner, 2000). Patienten försöker dölja sina symtom (Ramjan, 

2004; Snell, Crowe & Jordan, 2010) och det kan bli konflikter i personalen som 

sjuksköterskorna härleder till patienter med AN. Sådana konflikter återfinns inte på samma 

sätt i relation till andra patienter (Davey m.fl., 2014). Patienter favoriserar personal och 

önskar en annan sjuksköterska, en som kanske är lite snällare och följer inte reglerna till fullo 

(Zugai m.fl., 2019). Det blir svårt att inte döma patienten eftersom patienten inte anses vara 

pålitlig (King & Turner, 2000). Sjuksköterskorna upplever en konflikt mellan att vara 

förespråkare för patienten men också vara del av arbetslaget. Det är särskilt svårt eftersom 

fokus från personalen och från patienten vanligtvist är motstridig. Beslut från annan 

personal och läkare placerar sjuksköterskan i en konflikt med patienten (Davey m.fl., 2014; 

Zugai m.fl., 2019). Sjuksköterskor förväntas att följa behandlingsplanen som de inte är med 

och framarbetar (Snell m.fl., 2010) och det bidrar till att sjuksköterskorna tvivlar mer på 

behandlingens effekt (Ramjan, 2004). De ifrågasätter evidensen och effekten av 

behandlingen (Zugai m.fl., 2018b). Däremot stöd från andra sjuksköterskor anser 

sjuksköterskorna i studierna som en stor hjälp för att bibehålla sin professionalitet, 

motivation och gott bemötande (Snell m.fl., 2010). God kommunikation mellan personalen 

är viktig för att undvika splittringstendenser eftersom det påverkar också relationen mellan 

personalen och patienten (Davey m.fl., 2014).  

Sjuksköterskor till och med förväntar sig manipulation och väljer att inte lita på någon 

patient med AN även i framtiden (Ramjan, 2004). Den egna tron på sig själv minskar och de 

börjar ifrågasätta sin egen kompetens (King & Turner, 2000) och känna sig misslyckade 
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(Ramjan, 2004). Manipulation tolkas som ett sätt att göra motstånd och detta bidrar till en 

känsla av osäkerhet bland sjuksköterskorna (Zugai m.fl., 2019). Däremot kan deras känsla av 

kompetens förbättras där tydliga regler i behandlingen finns (Zugai m.fl., 2018a). 

Sjuksköterskor upplever också fientligheter från patienten men det ses ofta som en 

nödvändig process för att patienten ska kunna acceptera behandlingen och som ett sätt att 

hantera utmaningarna patienten konfronteras med (Snell m.fl., 2010). Manipulation kan 

också ses som något positivt. Vissa sjuksköterskor ser det som en överlevnadsinstinkt när 

patienten kämpar emot (Ramjan, 2004). Sjuksköterskorna upplever att patienterna bättre 

accepterar reglerna när patienten får en förklaring och reglerna är rättvisa. De ser att 

patienterna lättare accepterar sjuksköterskans roll och auktoritet (Snell m.fl., 2010; Zugai 

m.fl., 2018a). Däremot uttrycker sjuksköterskorna också en viktig aspekt i patienternas 

förväntningar på andra människor. De upplever att patienterna förväntar sig perfektionism 

från andra och är väldigt intoleranta mot sjuksköterskans misstag (Davey m.fl., 2014). 

Sjuksköterskor behöver vara tydliga och bestämda i mötet med patienten framför allt i början 

av behandlingen. Patienten motsätter sig men när de ser att det inte finns någon annan utväg 

kapitulerar patienten till slut (Bakker m.fl., 2011). Sjuksköterskan upplever en ständig kamp 

med sig själv och patienten. De vill att patienten ska ta emot vården frivilligt men måste till 

slut bestämma över och tvinga patienten för att behandlingen ska följas (Zugai m.fl., 2019). 

Det blir en ständig kamp om kontroll med patienten som inte vill ta emot hjälpen som 

sjuksköterskan vill ge (King & Turner, 2000; Ramjan, 2004; Zugai m.fl., 2019). Paradoxalt 

nog vill sjuksköterskan ha kontrollen men vill också ge patienten tillbaka sin kontroll 

(Ramjan, 2004). Sjuksköterskor betonar vikten av att förtydliga för patienten att kampen är 

mot diagnosen och inte mot patienten som person (Bakker m.fl., 2011; Snell m.fl., 2010) och 

de är måna om att förtydliga till patienten att patienten förtjänar att få vård precis som alla 

andra patienter (Zugai, 2018a). Vissa sjuksköterskor har dock en annan attityd. De anser att 

patienterna orsakar sin egen skada till skillnad från andra patienter och att patienten slösar 

resurser som behövs till andra patienter (Ramjan, 2004). Sjuksköterskorna känner sig arga 

och oroliga (King & Turner, 2000). Frustration uppstår eftersom patientens situation inte går 

framåt, det tar lång tid att kunna se en förändring (Snell m.fl., 2010) och sjuksköterskorna 

upplever en press från ledningen att patienten måste bli bättre snabbt (Matthews & 

Williamson, 2016). De kan känna sig frustrerade att patienten inte blir bättre trots allt de 

investerar och de börjar känna hopplöshet (Ramjan, 2004). Det blir samma diskussioner om 

samma sak om och om igen och sjuksköterskorna behöver mycket självkontroll att inte bli 

frustrerade eller vara otrevliga i bemötandet (Matthews & Williamson, 2016; Snell m.fl., 

2010). Patientens kontinuerliga hindrande beteende blir irriterande och frustrerande. Den 

ständiga motstånd leder till frustration och utmattning (King & Turner, 2000). Till slut kan 

sjuksköterskorna komma till en punkt där de stänger av sina känslor (King & Turner, 2000; 

Matthews & Williamson, 2016). Sjuksköterskor som länge har arbetat med patienter med AN 

kan bli desensibiliserade för patientens tillstånd. Sjuksköterskorna kan se det som en 

nödvändig mekanism för att vårda patienten, att byta fokus från den till synes sjuka 

patienten till de behov som patienten har. Patienten kan då bli en samling av symtom som 

behöver övervakas och mätas (Davey m.fl., 2014).  

Däremot om sjuksköterskor har kunskap om AN och dess karaktär och hur AN påverkar 

patienterna kan sjuksköterskorna hantera sina egna interna konflikter och känslor av 
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frustration enklare och därmed minska tröttheten och utbrändhet och skapa en bättre 

relation med patienterna (Zugai m.fl., 2018a). Självmedvetenhet hjälper sjuksköterskorna att 

hantera sina känslor (Snell m.fl., 2010). Sjuksköterskorna utmanas att bibehålla sin 

motivation eftersom patienten motsätter sig ständigt och inte visar uppskattning för 

sjuksköterskors försök att hjälpa dem (Zugai m.fl., 2018b). Sjuksköterskorna vill ses men 

också känna sig som en god vårdare (Zugai m.fl., 2019).  

För att skapa en relation med patienten krävs det tålamod. Sjuksköterskor känner patientens 

tillit när de är tillgängliga, konsekventa, ärliga och snälla. Patienten börjar dela med sig sina 

tankar och känslor och ökar sitt engagemang i behandlingen (Bakker m.fl., 2011; Snell m.fl., 

2010; Zugai m.fl., 2018b). Närhet till patienten förbättrar sjuksköterskans förmåga att skapa 

en meningsfull relation med patienten och när sjuksköterskor upplever motstånd från 

patienten ser sjuksköterskorna ett behov att arbeta med patientens förståelse om sin diagnos 

(Snell m.fl., 2010; Zugai m.fl., 2018b), minska sin egen och patientens rädsla och utveckla 

trygghet med varandra (Snell m.fl., 2010). Relationen mellan patient och sjuksköterska blir 

starkare över tid och vårdtiden för patienter med AN är lång (Zugai m.fl., 2018b). 

Sjuksköterskor eftersträvar samarbete istället för att driva patientens återhämtning. De ska 

inte vilja skapa återhämtning mer än patienten vill och denna inställning hjälper 

sjuksköterskan att sakta ner och anpassa sig till patientens tempo. Därmed har 

sjuksköterskan en större möjlighet att närma sig patientens upplevelser (Snell m.fl., 2010).  

En till utmaning för relation kan vara patienternas tendens att se sjuksköterskan som en mor 

eller vän, framför allt nya eller unga sjuksköterskor kan inta rollen av en vän samt något 

äldre sjuksköterskor kan inte rollen av en mor. Det blir svårare att hålla fast vid regler och 

professionella gränser blir otydliga (Davey m.fl., 2014;  Zugai m.fl., 2019). Denna relation kan 

dock också vara positiv och motivera patienten till samarbete (Davey m.fl., 2014). Vissa 

sjuksköterskor ser modersrollen som en del av en god vårdrelation med patienter med AN 

(Zugai m.fl., 2018a). En annan orsak till svårigheter att bilda en relation kan vara att 

patienten då måste konfronteras med sin sjukdom och det är enklare att undvika 

konfrontation med sjukdomen om relationen inte skapas (Snell m.fl., 2010). 

2.5 Teoretisk referensram: Peplaus teori om mellanmänskliga relationer 

Hildegard Peplau är en av de första omvårdnadsteoretiker som fokuserade på psykiatrisk 

omvårdnad. Enligt Peplau (1988) är vårdandet (eller omvårdnad) både konst och vetenskap. 

Peplau definierar vårdandet som en central, terapeutisk och interpersonell process som 

främjar patientens personliga utveckling (Peplau, 1991). Relationen mellan patient och 

sjuksköterska är central i alla vårdsituationer och utan denna relation kan vårdandet inte ske. 

Sjuksköterskan har med sig den professionella kunskapen som behövs i relationen och agerar 

som resurs och lärare i samspelet med patienten. Genom utbildning och vägledning av 

patienten utvecklar sjuksköterskan ett kunskapsförråd om patienten som ligger till grund för 

prioritering av omvårdnadsåtgärderna. Sjuksköterskan behöver ha intellektuella, 

interpersonella samt sociala färdigheter som krävs för att skapa den interpersonella 

relationen, relationen mellan patienten och sjuksköterskan (Peplau, 1992; Peplau, 1997).  
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Den interpersonella relationen mellan patienten och sjuksköterskan består av fyra viktiga 

komponenter. Den består av patienten, sjuksköterskan, professionell kunskap (och 

färdigheter) samt patientens behov. Målet med relationen är att bidra till patientens 

personliga utveckling. Patienten och sjuksköterskan lär sig av varandra och utvecklar sig 

tillsammans (Peplau, 1992). 

En viktig aspekt av den interpersonella relationen är att den är beroende av gemenskap. 

Relationen mellan patienten och sjuksköterskan som bygger på gemenskap är kärnan i 

vårdandet. Sjuksköterskan behöver ha samtalsförmåga och kunna ge vägledning till 

patienten och underlätta dennas utveckling. Den interpersonella relationen bygger på 

observationer av samspelet mellan patienten och sjuksköterskan. Denna relation är i grunden 

ett förhållande som bygger på mönster som utvecklas genom och är identifierbara i 

relationen. Det kräver att sjuksköterskan är helt ärlig i bedömningen av sitt eget beteende 

och hur det kan påverka patienten och relationen och på så vis kan hon utveckla en 

medvetenhet om patientens behov. Det handlar om ordval, röstläge och kroppspråk samt 

gester som används. Genom att bli medveten om denna verbala och icke-verbala 

kommunikation kan sjuksköterskan bedöma sin egen nytta i den interpersonella relationen 

och förändra sitt beteende om det behövs (Peplau, 1992; Peplau, 1997). En annan viktig 

observation som sjuksköterskan ska göra handlar om empatiskt samband. Det är förmågan 

att kunna känna av den andras känslor, känna dessa känslor inom sig själv och därigenom 

förmedla sina egna, förhoppningsvist positiva, känslor till patienten (Peplau, 1997). 

Denna studie integrerar Peplaus teori om den interpersonella relationen för att en handlar 

om relationen mellan patient och sjuksköterskan och hur relationen och gemenskapen kan 

påverkas av sjuksköterskans kunskap, beteende och känslor. 

2.6 Problemformulering 

Enligt Peplau handlar vårdrelationen till stor del om sjuksköterskans egen personlighet och 

färdigheter men även av patienten och dennes behov. Sjuksköterskor ska kunna bygga upp en 

fungerande vårdrelation som grundar på ömsesidighet. Patienter med AN är ofta 

återkommande och sjuksköterskor kan förlora hoppet att patienterna någonsin kommer att 

bli bra och kan känna frustration när patienterna inte följer behandlingen. Patienter med AN 

är ofta ambivalenta och vill bli bättre trots att de är rädda att förändras och förlora sin 

trygghet. När sjuksköterskan utstrålar trygghet och får patienten delaktig i sin vård i största 

möjliga mån ges patienten utrymme för att bli bättre i sitt eget tempo och på sitt sätt. 

Trygghet och delaktighet höjer dessutom patientens motivation att fortsätta bli bättre. För att 

kunna förbättra sjuksköterskans förmåga till omvård av dessa patienter behöver 

sjuksköterskors erfarenheter av vården av patienter med AN belysas som ett första steg i ett 

förändringsarbete mot bättre omvårdnad. Det bidrar till reflektion som krävs för att kunna 

förändra och bli medveten om sitt eget bemötande och sina egna känslor.  

Det verkar saknas forskning om sjuksköterskors erfarenheter av relationen med patienter 

med AN inom den psykiatriska slutenvården i Sverige men finns inom ett internationellt 
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sammanhang. Kunskap inom detta område kan bidra till ökad medvetenhet hos 

sjuksköterskor och bidra till reflektion och därmed större förståelse av sin egen roll och sina 

egna känslor i mötet.  

3 SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att etablera relationer med 

patienter med anorexia nervosa inom den psykiatriska slutenvården. 

4 METOD 

Metodavsnittet inleds med en presentation av studiens design. Därefter redovisas studiens 

urval med en presentation av urvalskriterier och material, det vill säga en övergripande bild 

av studiens deltagare. Vidare beskrivs datainsamlingens genomförande. En utförlig 

beskrivning av analys av datamaterialet följer med ett utdrag ur analysmatris. Metodavsnittet 

avslutas med en beskrivning av de forskningsetiska överväganden som följdes i denna studie.  

4.1 Design 

Denna studie har en kvalitativ design med induktiv ansats. Den kvalitativa designen är 

lämplig för att beskriva och undersöka erfarenheter och få en djupare förståelse genom 

granskning och tolkning av det kvalitativa datamaterialet som framkom genom intervjuerna 

(Graneheim & Lundman, 2004). Kvalitativa undersökningar möjliggör ny kunskap genom 

deltagarnas erfarenheter (Polit & Beck, 2017). Den induktiva ansatsen är lämplig för att 

analysera datamaterialet och identifiera gemensamheter och skillnader som sedan 

kategoriserades för att få en förståelse för sjuksköterskors erfarenheter (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

4.2 Urval 

Urvalet till datamaterialet bestod av sju legitimerade sjuksköterskor som arbetade på en 

psykiatrisk slutenvårdsavdelning på ett sjukhus i Sverige. Denna avdelning har ansvar för 

slutenvårdsbehandling av patienter med AN. Inkluderade i studien var samtliga 

sjuksköterskor som hade minst sex månader erfarenhet som legitimerad sjuksköterska inom 
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psykiatrisk slutenvård och som hade varit involverade i vården av minst två patienter som 

vårdades på grund av AN inom slutenvården. Exklusionskriterier var sjuksköterskor som inte 

hade dagligen kontakt med patienter, det vill säga de som inte arbetade inom den patientnära 

vården och sjuksköterskor som enbart arbetade natt. En sjuksköterska inkluderades trots att 

hon arbetade natt eftersom hon nyligen hade bytt sitt schema från dag till natt.  

Sju sjuksköterskor deltog i studien. Deltagarna var både män och kvinnor (tre respektive 

fyra) med en tillsvidare anställning på den valda avdelningen. Minsta yrkeserfarenhet som 

legitimerad sjuksköterska föll på två år, längsta på 20 år. Samtliga hade vårdat minst två 

patienter med AN. I denna studie uppstod inget bortfall och författaren till studien ansåg att 

datamättnad uppnåddes efter sju intervjuer eftersom inget nytt material framkom.  

Författaren tog kontakt med verksamhetschefen på den valda avdelningen genom en 

förfrågan (Bilaga A) för att kunna rekrytera deltagare till studien. Denna förfrågan innehöll 

en beskrivning av studiens syfte och upplägg. Efter godkännande av verksamhetschefen 

distribuerade enhetschefen ett missivbrev till sjuksköterskorna på den valda avdelningen 

(Bilaga B). De som ville delta tog kontakt med författaren för att boka en plats och tid för 

intervjun. Innan intervjun började informerades deltagarna om studiens syfte och upplägg 

samt om de fyra etiska principerna för studien som behandlas under forskningsetiska 

överväganden (4.5). Deltagarna fick möjlighet att ställa frågor om studien samt slutligen även 

skriva på ett skriftligt samtycke som inkluderades i missivbrevet (Bilaga B). 

4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer med en förberedd 

intervjuguide (Bilaga C). Semistrukturerade intervjuer valdes för att rikta intervjun mot ett 

specifikt ämne. Frågorna ämnade föra sjuksköterskorna närmare sina egna känslor för att 

kunna minnas sina erfarenheter. Dessa frågor kompletterades med följdfrågor. 

Intervjufrågorna framtogs med hjälp av Dahlberg (2014) beskrivning om kvalitativa 

intervjuer samt utifrån studiens syfte, frågeställningar och tidigare forskning som 

presenterades i bakgrunden. Intervjuerna inleddes med att deltagarna ombads att beskriva 

en specifik situation med en patient med AN och vilka känslor som väcktes i mötet. Enligt 

Dahlberg (2014) behöver intervjun vara ett bekvämt samtal och det bör undvikas att det blir 

som ett förhör.  

Intervjuerna varade mellan 20 och 55 minuter under arbetstid. De ägde rum enskilda, för att 

underlätta deltagarnas möjlighet att uttrycka sig fritt om sina erfarenheter (Polit & Beck, 

2017) i ett rum utanför avdelningen men i samma byggnad. De spelades in på en 

fingeravtrycksäkrad mobiltelefon och transkriberades samma dag då författaren var ensam 

utan att någon annan kunde ta del av informationen. Transkriberingen skedde på en 

lösenordsskyddad dator. 
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4.4 Analys av data 

Analysprocessen följde Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) analysprocess. 

Analysmatrisen som användes under analysprocessen illustreras i tabell 1.  

Tabell 1. Utdrag ur analysmatris 

 

De inspelade intervjuerna transkriberades. Därefter lästes intervjuerna flera gånger för att få 

en helhetsbild av intervjuernas innehåll. I nästa steg markerades meningsbärande enheter. 

Meningsbärande enheter bestod av några ord till flera meningar med samma centrala 

betydelse och som svarade på syftet. Meningsbärande enheter kondenserades, det vill säga 

kortades ner utan att förlora innehållet och kärnan som texten förmedlade. I nästa steg 

abstraherades till kod med en manifest innehållsanalys som är en analys med en låg 

abstraktionsnivå för att återge erfarenheterna så nära deltagarnas ord som möjligt. 

Koder var en övergripande titel på det som meningsbärande enheterna handlade om. 

Koderna ordnades sedan till kategorier och subkategorier genom att jämföra skillnader och 

likheter där kategorierna uteslöt varandra men koderna delade gemensamheterna som gav 

upphov till subkategorierna. 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Huvudkategori 

Ena stunden är det deras 
friska sida som pratar och 
andra stunden pratar 
sjukdomen. 

Ena stunden är 
det deras friska 
sida som pratar 
och andra 
stunden pratar 
sjukdomen. 

Patientens 
dualitet 

Att utmanas 
av patientens 
problematik 

Att möta 
patienten utifrån 
problem som 
diagnosen 
medför 

De är väldigt defensiva och 
jag vet inte om det beror på 
att de känner sig utsatta 
eller att de inte förstår att vi 
försöker hjälpa dem. Då kan 
det komma fientligheter och 
en viss aggressivitet. 
Patienten mår bra att ha 
kontroll […].De mår kanske 
bra av att svälta sig. Och vi 
vill ta bort det. 

De är defensiva, 
fientliga och 
aggressiva. 
Patienten 
behöver ha 
kontroll och vi vill 
ta bort det 

Patientens 
kontrollbehov 

Att utmanas 
av patientens 
problematik 

Att möta 
patienten utifrån 
problem som 
diagnosen 
medför 

Särskilt för patienter som 
blir inlagda på tvång och 
som inte har något val. De 
måste stanna här så länge 
det krävs. Då känns det 
ibland som att de vill ge 
upp. Jag förstår att det kan 
vara jättetufft för dem. 

Det känns ibland 
som om de vill ge 
upp. 

Patientens 
hopplöshet 

Att balansera 
patientens 
sårbarhet 

Att möta 
patienten utifrån 
problem som 
diagnosen 
medför 
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4.5 Forskningsetiska överväganden 

Innan datainsamlingen började genomgick studien etisk granskning vid högskolan och den 

sedan godkännande från handledaren och klinikens verksamhetschef. Det bidrog till att det 

etiska ansvaret som ligger hos författaren var högre och de etiska principerna följdes. Studien 

följde de forskningsetiska principerna av Vetenskapsrådet (2002). Det medförde att studiens 

nytta vägde tyngre än eventuell skada som studien kunde medföra, både för verksamheten 

där datainsamlingen skedde samt för deltagarna. Författaren anser att nyttan vägde tyngre 

än eventuella risker. Datainsamlingens innehåll avidentifierades noga i enlighet med 

konfidentialitetsprincipen så att innehållet inte kan härledas till uppgiftslämnaren.  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra etiska krav som behöver uppfyllas för studier 

där människor deltar. Det första kravet, informationskravet, uppfylldes då deltagarna 

muntligt och skriftligt informerades om frivilligheten att delta i studien och om möjligheten 

att avbryta deltagandet när som helst under studiens gång utan att behöva motivera det och 

utan negativa konsekvenser för deltagarna då allting skedde anonymt, både att delta och 

också det som framkom under intervjuerna (Bilaga B). Deltagarna och verksamhetschefen 

informerades om studiens syfte innan intervjuerna börjades (Bilaga A och B).  

Det andra kravet, samtyckeskravet, säkerställdes genom att deltagarna tillfrågades att delta i 

studien av enhetschefen via e-mail där det även fanns information om studien i form av ett 

missivbrev (Bilaga B). De sjuksköterskor som kunde tänka sig delta kontaktade därefter 

författaren och kom överens om tid och plats för intervjun. Innan intervjuerna började 

informerades deltagarna återigen muntligt och skriftligt om studiens syfte och etiska 

överväganden som behandlas här och skrev sedan på ett skriftligt samtycke som inkluderades 

i missivbrevet. De skriftliga samtyckena förvaras hos studiens författare till dess att studien 

publiceras på DIVA och kommer sedan att förstoras i dokumentförstörare. 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, handlar om författarens skyldighet att förvara 

materialet som framkom under intervjuerna på ett säkert sätt. Det säkerställde författaren 

genom att all information enbart var tillgänglig för författaren och handledaren och lagrades 

på en lösenordsskyddad dator som enbart författaren hade tillgång till. Data som används i 

studien avidentifierades noga.  

Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, säkerställdes då all information som författaren 

fick fram enbart användes och kommer att användas till denna studie. Den färdiga uppsatsen 

publiceras på DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).  

5 RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån fyra kategorier. Varje kategori presenteras vidare med 

subkategorier, förutom den fjärde kategorin som inte har subkategorier. Kategorierna och 

subkategorierna sammanställs i tabell 2. Resultatet illustreras med valda citat från 
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intervjuerna för att tydliggöra och fördjupa materialet. Efter varje citat återfinns en bokstav 

som representerar en slumpmässig tilldelning för varje deltagare. 

Tabell 2. Studiens kategorier och subkategorier. 

Kategori Subkategori 

Att möta patienten utifrån problem som diagnosen 

medför 

- Att utmanas av diagnosens 

problematik 

- Att balansera patientens sårbarhet 

Att hantera hinder för god omvårdnad - Att känna sig osäker i sin kompetens 

och kunskap 

- Att balansera tidsbrist 

- Att uppleva att personalen drar åt 

olika håll 

Att utmanas av sina känslor - Att känna sig som en dålig vårdare 

- Att känna sig hjälplös 

- Att känna sig frustrerad 

Att balansera mellan patientens rättigheter och 

vårdens nödvändighet 

 

5.1 Att möta patienten utifrån problem som diagnosen medför 

Kategorin Att möta patienten utifrån problem som diagnosen medför behandlade 

sjuksköterskornas erfarenheter av att utmanas av patientens problematik som härleddes till 

diagnosen AN. Den handlar även om hur de kunde balansera patientens sårbarhet. 

5.1.1 Att utmanas av patientens problematik 

Specifika utmaningar relaterat till den medicinska diagnosen AN återspeglades i erfarenheter 

och upplevelser av hur patienter med denna diagnos betedde sig och vad som ansågs vara 

säreget för denna grupp av patienter. Sjuksköterskorna såg patienter med AN som en svår 

och utmanande grupp att vårda på grund av patientens dualitet, kontrollbehov samt 

sjukdomens inverkan på patientens kognitiva förmåga. Patientens dualitet upplevde 

sjuksköterskorna som en speciell utmaning relaterad till patienter med AN. Dualiteten 

innebar att sjuksköterskorna inte kunde förutse vilken sida av patienten de skulle möta och 

patienten kunde växla mellan sidorna fort. 

Ena stunden är det deras friska sida som pratar och andra stunden pratar sjukdomen. (D) 

Således var det viktigt att sjuksköterskorna påminde sig själva om att det var patientens 

sjukdom och inte patienten som var det upplevda problemet eftersom denna tvetydighet 

utmanade deltagarnas förmåga till empati. En annan aspekt av patientens dualitet beskrevs 

som kontrasten mellan patientens utseende och patientens beteende, båda relaterade 

sjuksköterskorna till diagnosen. De upplevde patienterna till synes sköra både fysiskt och 
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psykiskt. Följaktligen behandlade sjuksköterskorna patienterna, ibland oavsiktligt, som barn. 

Däremot betonade sjuksköterskorna betydelsen av att inte förminska patienterna trots den 

uppenbara skörheten. De beskrev patienterna som överlevare trots skörheten vilket 

relaterades även till en annan utmaning, patienternas kontrollbehov. Kontrollbehovet 

härleddes till patientens diagnos. Det handlade om patienternas behov av att kunna 

kontrollera sin kropp och sin vikt med defensivitet som följd när patienternas och 

sjuksköterskornas maktsituation stod i konflikt.  

Det är en psykisk sjukdom som påverkar så mycket deras behov av kontroll. Att ha kontroll 

över sin kropp och kontrollerar kroppsuppfattningen. (E) 

Detta beskrevs som en maktkamp där patienten försökte återfå kontrollen över sitt liv. 

Sjuksköterskorna tolkade patienternas envishet och manipulation som patienternas sätt att 

hantera den oundvikliga kontrollförlusten som var ett måste för att kunna vårdas på en 

slutenvårdsavdelning och för att kunna vårdas för AN.  

En annan aspekt av patienternas kontrollförlust relaterades till patienternas identitet. 

Sjuksköterskorna beskrev att patienterna kände trygghet i att bibehålla sin sjukdom. Således 

upplevde sjuksköterskorna att minskning av symtom utgjorde ytterligare en förlust av 

kontroll för patienterna. 

En annan utmaning som sjuksköterskorna relaterade till diagnosens problematik handlade 

om de kognitiva nedsättningar som svälttillståndet medförde. Sjuksköterskorna kallade detta 

tillstånd för ”svälthjärna”.  

Det som är mest utmanande eller svårt […] när de är så sjuka och har svälthjärna. […] De kan 

komma ihåg fel eller misstolka. […] Hjärnan fungerar inte riktigt. (C) 

Svälthjärnan var tydligast i början av behandlingen innan svälttillståndet bröts. 

Sjuksköterskorna beskrev situationer som kunde uppstå på grund av svälthjärnan med att 

patienterna inte kunde komma ihåg samtalets innehåll, att patienten blandade ihop personer 

och att patienten misstolkade information. De berättade att de ständigt behövde upprepa 

information eftersom patienterna glömde så lätt. Patienternas svälthjärna kopplat ihop med 

patientens behov av kontroll ledde ofta till en upplevelse av att patienterna försökte 

manipulera sjuksköterskorna när information som hade givits av personalen inte 

överensstämde med det som patienten hade förstått. 

5.1.2 Att balansera patientens sårbarhet 

Patienternas sårbarhet utmanade sjuksköterskornas förmåga att balansera mellan de krav 

som ställdes på patienterna, patienternas skörhet och patienternas uppenbara hopplöshet. 

Sårbarheten beskrevs härleda till patientens sköra utseende med en väldigt låg vikt och 

patientens utsatthet. Sjuksköterskorna uppmärksammade patientens utsatta läge och ansåg 

att vården ibland ställde stora krav på patienterna. Patienterna behövde anpassa sig efter 

olika personal som arbetade och efter beslut som hade tagits.  
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Jag tror att vi begär för mycket av patienterna. Vi behöver anpassa oss efter patienten. Vi 

behöver vara mer flexibla än vad vi är nu. Vi förväntar oss att patienten ska anpassa sig efter oss 

och olika personal som jobbar här. (F) 

Beslut var också svåra att förklara för patienterna när de hade tagits av någon annan än 

sjuksköterskan. Sjuksköterskornas oförmåga att förklara medförde ofta ett vidare problem 

för sjuksköterskorna som stod mellan ett beslut och patienternas önskemål. Detta dilemma 

kommer vidare fördjupas under kategorin Att balansera sina känslor och subkategorin Att 

känna sig frustrerad. Att patienten inte kunde få en förklaring minskade patientens 

involvering i sin egen vård och ökade patienternas utsatta position som sjuksköterskorna 

beskrev. 

Patienternas kognitiva svikt som belystes under föregående subkategori, beslut som tas om 

patienternas vård och att patienterna ofta vårdades enligt Lagen om Psykiatrisk Tvång (LPT) 

uppmärksammades ofta av sjuksköterskorna även som en orsak till att patienterna upplevdes 

ha förlorat hoppet om att bli bra igen.  

Särskilt för patienter som blir inlagda på tvång och som inte har något val. De måste stanna här 

så länge det krävs. Då känns det ibland som att de vill ge upp. Jag förstår att det kan vara 

jättetufft för dem. (D) 

Sjuksköterskorna uppmärksammade därmed patientens sårbarhet och såg också att vården 

ställde stora krav på patienten. De insåg att patienterna inte alltid fick det stöd som de 

behövde och att en av faktorerna som ökade patienternas sårbarhet handlade om 

tvångsvården och att vården bestämde över patienten.  

5.2 Att hantera hinder för god omvårdnad 

Kategorin Att hantera hinder för god omvårdnad bestod av sjuksköterskornas berättelser 

om känslan av osäkerhet i sin kompetens och kunskap. Den handlar även om hur 

sjuksköterskorna balanserade tidsbristen och om erfarenheten av att personalen drog åt olika 

håll i vården av patienterna. 

5.2.1 Att känna sig osäker i sin kompetens och kunskap 

Känslan av osäkerhet i sin egen kompetens återspeglades i en känsla av osäkerhet om hur 

sjuksköterskorna borde hantera utmaningar som de mötte. De uttryckte en önskan om mer 

kunskap och utbildning för att kunna hantera utmaningarna för att kunna vårda patienten.  

Vi behöver mer kunskap för det handlar […] om att släppa kontrollen […]. Jag vet inte hur 

man gör. (A) 

Vidare beskrev sjuksköterskorna att de önskade kunna bilda en god eller bättre vårdrelation 

med patienten men att de upplevde kompetens- och kunskapsbristen som ett hinder för att 

kunna göra det. Patientens svårigheter att släppa kontrollen, sjuksköterskornas förmåga att 

agera bestämt och hålla sig till ett förhållningssätt samt hur de kunde bemöta patientens 
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svårigheter var olika dimensioner av den upplevda osäkerheten i sin egen kompetens och 

utbildning. Patientens behov skiljde sig åt i jämförelse med andra patienter genom att 

patienter med AN dels hade psykologiska behov, men till skillnad från andra patienter även 

somatiska vårdbehov i stor utsträckning. Sjuksköterskorna hade svårt att prioritera mellan 

de olika behoven och därav kände de sig osäkra i sin kompetens. Det var en balansgång som 

sjuksköterskorna relaterade till bristande kunskaper.  

5.2.2 Att balansera tidsbrist 

Sjuksköterskornas erfarenheter om tidsbrist innefattade flera dimensioner. Konkret tidsbrist 

av att ha för mycket annat att göra, som sedan ledde till att sjuksköterskan inte kunde utföra 

de vårdhandlingar som de ville, och inte kunde delta i den dagliga omvårdnaden jämfört med 

skötarna. Men också att de upplevde att de inte kunde ge patienten det som patienten 

behövde, vilket upplevdes sträcka sig över professionsgränserna. Det var redan från början 

en känsla av att de inte kunde ge patienten det som den behövde gällande emotionellt stöd.  

Önskan om mer tid med patienten på dennes villkor handlade om sjuksköterskornas önskan 

om att vara mer involverade i den dagliga omvårdnaden, att kunna ge mer stöd när patienten 

behövde det och mer tid att kunna sitta med patienten. Sjuksköterskorna uppmärksammade 

betydelsen av att kunna ta sig tid till patienten för att bygga upp patientens tillit till 

sjuksköterskorna och däri involvera patienten mer i sin vård. 

Det är svårare att skapa en vårdrelation om man har alla andra patienter också. När man är 

ensam sjuksköterska. […] Men jag önskar mer tid att sitta med patienten. (E) 

Önskan om mer patientkontakt återspeglades också i sjuksköterskornas känsla att de 

saknade patientkontakten. Sjuksköterskorna upplevde att den egna yrkesrollen som 

sjuksköterska medförde att de saknade den patientkontakten som skötare hade med 

patienten. Skötare hade ofta närmare kontakt med patienterna än sjuksköterskorna hade på 

grund av själva yrkesrollen och arbetsbeskrivningen. 

5.2.3 Att uppleva att personalen drar åt olika håll 

Oenighet och splittring var något som sjuksköterskorna beskrev gällande samarbetet med 

andra i personalgruppen. De beskrev att patienterna dels favoriserade personal vilket väckte 

känslor hos personalen, men också att personalen hade en tendens att förbise beslut om 

patientens vård och arbetade utifrån det som personalen ansåg vara rätt behandling. Det såg 

sjuksköterskorna som en stor orsak till att patienten inte alltid kunde motiveras i sin 

behandling när personal hade olika förhållningssätt.  

Det väcker mycket konflikter i personalgruppen, mycket tyckande. Alla vill väl men vägen dit 

är lite olika. […] Det finns mycket tendens till splittring. (C) 

Sjuksköterskorna ansåg att tydlighet och ett gemensamt förhållningssätt var viktigta för att 

kunna involvera patienten mer och för att förhindra konflikter i personalgruppen. Oenigheter 

och konflikter beskrev sjuksköterskorna som något säreget som uppstår när de vårdade 

patienter med AN. 
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5.3 Att utmanas av sina känslor 

Kategorin Att balansera sina känslor beskrev sjuksköterskornas erfarna utmaningar när de 

kände sig som en dålig vårdare. Vidare beskrev kategorin sjuksköterskors erfarenheter kring 

upplevelsen av hjälplöshet och frustration.  

5.3.1 Att känna sig som en dålig vårdare 

Sjuksköterskorna beskrev att de ville hjälpa patienten och när de inte lyckades kände de sig 

som en dålig vårdare. Viljan att hjälpa patienten handlade framför allt om att kunna 

tillgodose patientens basala behov som äta och dricka, vilket en god vårdare borde kunna 

tillgodose. Patientens utmaning med näringsintaget var något säreget som återfinns hos 

patienter med en ätstörning, i detta fall hos patienter med AN. Basala behov är essentiella för 

att patienten ska kunna leva. Misslyckandet att tillgodose patientens basala behov medförde 

därför en känsla av att patientens liv var i fara och att sjuksköterskan inte fullföljde sina 

skyldigheter som vårdare. 

Vi kunde inte få henne att äta eller dricka. Hon bara gick ner i vikt. Det känns då inte som vi 

ger bra vård. Det handlar om liv och död. (G) 

Vidare kände sjuksköterskorna sig som dåliga vårdare när de utmanades av negativa känslor 

i själva mötet med patienten. Negativa känslor uppkom när sjuksköterskans välvilja mötte 

motstånd i patienten. Dessa känslor kunde handla om frustration och ilska när 

sjuksköterskan ville hjälpa patienten men inte kunde.  

Ibland kan jag känna frustration och ilska mot patienten. När de inte gör som vi vill. […] Man 

känner sig som en dålig vårdare. (A) 

De upplevde att vården och patienten hade två olika mål med behandlingen och att det var 

svårt att motivera patienten att göra som personalen ville. Sjuksköterskorna såg även 

samband mellan negativa känslor och en rädsla för patientens liv. Rädslan yttrade sig ofta i 

dessa negativa känslor och därefter följde en känsla av att vara en dålig vårdare och 

sjuksköterska. 

5.3.2 Att känna sig hjälplös 

Sjuksköterskornas erfarenhet av hjälplöshet yttrade sig i att de inte kunde hjälpa patienten, 

på kort och lång sikt, i att de inte kunde nå patienten trots alla försök och i att de kände 

hjälplösheten i att avvakta medan patienten blev sämre utan att kunna göra någonting åt det. 

Sjuksköterskorna beskrev att de ofta kände att de inte kunde hjälpa patienten. Vårdtiden för 

dessa patienter sträckte sig ofta över en lång tid med många framsteg men också bakslag. 

Under tiden försökte sjuksköterskorna att skapa en relation med patienten och motivera 

patienten. En känsla av hopplöshet präglade denna erfarenhet där sjuksköterskorna beskrev 

att de inte kunde skapa en vårdallians med patienten trots alla sina försök. Denna hopplöshet 

som ledde till en känsla av hjälplöshet yttrade sig också i sjuksköterskornas erfarenhet av att 

patienten oftast inte kunde bli frisk. Patienterna var ofta återkommande på avdelningen och 

sjuksköterskorna kände också en utmaning att hålla sin egen motivation uppe särskilt när 
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patienten behövde läggas in på nytt men också när läkarna som fattade beslut istället för att 

vårda patienten med insatserna som krävdes valde att avvakta behandlingen i förhoppningen 

att patienten skulle ta emot vård utan tvång.  

Vi hade en patient med väldigt lågt BMI […]. Men vi avvaktar. […] Hon blev sämre. Där skulle 

vi ha tagit över. Hon var inlagd på tvångsvård. Man kände sig hjälplös. Vi kunde inte få henne 

att äta och dricka. Hon bara gick ner i vikt. […] Det känns då inte som vi ger bra vård. Det 

handlar om liv och död. (G) 

Hjälplösheten som sjuksköterskorna beskrev handlade ofta om vårdens misslyckande att 

tillgodose patientens mest basala behov, att inta näring. Vårdens beslut att inte agera 

medförde att sjuksköterskorna kände sig fångna mellan besluten och yrkesansvaret att 

tillgodose patientens behov och främja patientens hälsa vilket de inte kunde göra och 

följaktligen kände sig hjälplösa. 

5.3.3 Att känna sig frustrerad 

Erfarenheten av frustration beskrevs inom olika sammanhang i vården av patienter med AN. 

En anledning till sjuksköterskornas upplevda frustration var den långa vårdtiden som varade 

i veckor och ibland månader. Under vårdtiden gjorde patienten många framsteg men minst 

lika många bakslag. Det var en utmaning för sjuksköterskorna att bibehålla sin egen 

motivation. Kopplat till den långa vårdtiden framkom det även känslor av frustration när 

sjuksköterskorna försökte om och om igen att skapa en relation med patienten och få 

patienten att acceptera vården som erbjöds. Eftersom vårdtiden var så lång så upprepade sig 

denna situation oftare än hos andra patienter.  

 Det kändes frustrerande att det går upp och ner. Det tar sån tid. (B) 

Sjuksköterskorna kände tydligt att patienterna och vården hade två olika mål som kunde 

skapa frustrationen. Sjuksköterskorna beskrev att de försökte hantera frustrationen med att 

påminna sig själva om att patienten var sjuk och att beteende som framkallade frustration var 

lättare att hantera med ökad empati för patienten. 

Jag blir frustrerad och annat. Ibland tänker man, hur svårt ska det vara att äta. Är det inte 

bara att äta? Men sen får man tänka att det är nog inte så lätt i den här sjukdomen. […] Man 

slits mellan att försöka och att komma ihåg att det är deras sjukdom. Jag känner mig 

frustrerad ibland när man inte lyckas nå fram till patienten. (D) 

Känslor av frustration som uppstod var relaterade till sjuksköterskornas oro för patienten. 

Denna oro och rädsla gav upphov till frustration och ibland ilska när patienten inte gjorde 

som sjuksköterskorna ville. Rädslan var svår för sjuksköterskorna att hantera på annat sätt 

och det gjorde att sjuksköterskorna behövde ta över och bestämma över patienten oftare än 

de egentligen ville.  

En annan anledning till frustration framträdde på grund av kommunikationssvårigheter 

mellan personalen. Läkare bestämde oftast över behandlingsplanen och det var 

avdelningspersonalens ansvar att arbeta utifrån denna plan. Sjuksköterskorna beskrev dock 

att det inte alltid var lätt att följa planen, särskilt när planen inte uppdaterades efter ett 
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samtal med patienten. I dessa och liknande situationer beskrev sjuksköterskorna att 

patienten kunde hävda att något hade beslutats under samtalet men sjuksköterskan kunde 

varken bekräfta eller bestrida det. 

Jag blir frustrerad att jag inte kan bekräfta det som patienten säger och jag inte kan möta 

patienten där den är. (F) 

Dessa situationer skapade frustration hos sjuksköterskorna som när läkaren hade gått hem 

och dokumentationen inte var gjord. Det ställde sjuksköterskan i en svår situation mellan 

patienten och regler och beskrevs som en återkommande situation. 

5.4 Att balansera mellan patientens rättigheter och vårdens 

nödvändighet 

Kategorin Att balansera mellan patientens rättigheter och vårdens nödvändighet återger 

sjuksköterskornas erfarenheter av att balansera patientens autonomi när patientens liv är i 

fara. Kategorin handlar också om sjuksköterskors önskan om att kunna värna om patientens 

autonomi. 

Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att vara bestämd i sitt bemötande av patienten. 

De förklarade att patienten kände av om sjuksköterskan var osäker och utnyttjade detta och 

beskrev hur otydlighet och obestämdhet bland personalen förlängde patientens vårdtid och 

försvårade tillfrisknandet. Sjuksköterskorna såg tvång för det mesta som en nödvändighet för 

att patienten snabbare skulle bli frisk. De hade som erfarenhet att när patienten fick 

bestämma för mycket över sin behandling eller när reglerna släpptes för fort blev patienten 

sämre i sin somatiska hälsa men även i symtomen som förknippades med AN. Däremot var 

tvång också en utmaning för sjuksköterskans egen yrkesetik när tvångshandlingar stod i 

konflikt med sjuksköterskornas samvete som exempelvist när behandlingen behövde 

utvärderas genom vägning av patienten klädd i endast underkläder. 

Jag tycker det är väldigt jobbigt när patienten måste klä av sig vid vägning. Jag tycker det är 

kränkande. […] Det handlar om integritet. […] Naturligtvis måste vi göra det men jag tycker 

det är jobbigt. Jag tycker inte att vi har rätt att göra så egentligen. (A) 

Andra sätt att ta ifrån patienten sin autonomi handlade om behovet att ta över hela 

patientens liv när de var inlagda på avdelningen. Sjuksköterskorna önskade helst att 

patienten utan tvång skulle släppa ifrån sig sitt självbestämmande eftersom de ville patienten 

väl och vården handlade om att behålla patienten vid liv. Behovet av tvång styrdes mycket av 

rädsla för patientens liv och patientens dåliga somatiska tillstånd. 

Men saker som är livsviktiga för att patienten inte ska dö måste vi ta över. Vi och anhöriga var så 

rädda att hon skulle dö. (B) 

Dessa erfarenheter av att kränka patienten och tvinga patienten för att rädda patientens liv 

skapade en önskan hos sjuksköterskorna att helst kunna värna om patientens 

självbestämmande. De såg ett behov av att bestämma över patienten men ansåg att de inte 

borde ha gjort så i alla delar av patientens liv vilket lätt kunde ske när patienten vårdades hos 
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dem. De beskrev att patienten behandlades då som ett barn som inte kunde bestämma över 

någonting alls. Denna önskan om att värna om patientens autonomi kunde bli en inre 

konflikt. Sjuksköterskorna ville helst kunna ändra på beslut eller regler när de själva inte såg 

anledningen till dessa eller när de inte visste vad som var bestämt och när inga beslut om 

något som patienten önskade hade tagits än. 

6 DISKUSSION 

I följande avsnitt diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning med stöd i studiens 

referensram. Vidare följer studiens kliniska implikationer, resultatet i ett vidare 

sammanhang samt förslag till fortsatt forskning. Avslutningsvis följer en diskussion kring 

metoden och studiens etiska reflektioner. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att den interpersonella 

relationen med patienter med AN inom den psykiatriska slutenvården. Diskussionen av 

resultatet diskuteras i relation med tidigare forskning med hjälp av aspekterna Beroende av 

gemenskap, Bedömning av sitt eget beteende och Empatiskt samband av den 

interpersonella relationen genom Peplaus omvårdnadsteori.  

6.1.1 Beroende av gemenskap 

Enligt Peplaus omvårdnadsteori om den interpersonella relationen bygger relationen mellan 

patient och sjuksköterska på gemenskap och är kärnan i vårdandet. För att bygga en relation 

krävs det tid. I denna studie framstod subkategorin Att balansera tidsbrist som en 

genomgående erfarenhet hos sjuksköterskorna vilket kan hindra relationen mellan patient 

och sjuksköterska. Tidsbristen hade flera dimensioner som även återfinns i tidigare 

forskning. Det beskrivs att tillgängligheten är en viktig aspekt för att skapa en relation och 

känna gemenskap med patienten (Bakker m.fl., 2011; Snell m.fl., 2010; Zugai m.fl., 2018b). I 

denna studie saknade sjuksköterskorna tid för patienten i olika sammanhang och det bidrog 

till att sjuksköterskorna kände en distans till patienten som genomsyrade resultatet. Denna 

distans är motsats till det som Peplau anser att vårdandet ska handla om och det kan vara ett 

hinder för vårdandet. Denna distans återfanns även i andra subkategorier, Att utmanas av 

patientens problematik, där patientens dualitet, kontrollbehov och kognitiva nedsättningar 

beskrevs. Dessa är utmaningar för att komma patienten närmare och skapa en relation med 

patienten. Att känna sig konstant utmanad av patientens beteende minskar känslan av närhet 

och därmed relationen. Gemenskapen är enligt Peplau grund för relationen och behövs för 

att vårdandet ska kunna ske och när känslan av gemenskap uteblir brister relationen mellan 
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patient och sjuksköterska och vårdandet kan inte ske vilket också framkommer i resultatet att 

sjuksköterskorna känner att de inte kan ge patienten det som den behöver. 

Liknande fynd gällande patientens problematik som en utmaning för relationen hittas även i 

tidigare forskning som beskriver utmaningarna av ständig maktkamp, diskussioner om 

samma sak om och om igen som kan härledas till kognitiva nedsättningar och aspekten av 

tvång (King & Turner, 2000; Matthews & Williamson, 2016; Ramjan, 2004; Snell m.fl., 2010; 

Zugai m.fl., 2019). Sjuksköterskors erfarenheter av tidsbrist och patientens problematik kan 

antyda att det inte är rätt miljö för patienten att vårdas för AN inom slutenvården som 

slutenvården ser ut just nu och att det saknas resurser för att vårdandet kan ske. Det 

framkom även i bakgrunden, där patienternas erfarenheter av slutenvården beskrivs, hur 

svårt det är med avdelningsmiljön, dels på grund av konflikter med personalen men också 

hela upplevelsen av sjukhuset (Offord m.fl., 2006; Ramjan & Gill, 2012; Rance m.fl., 2017; 

Smith m.fl., 2016). Det kanske inte är rimligt att förvänta sig att sjuksköterskan ska kunna ge 

patienten den tid som patienten behöver i denna vårdmiljö. Tidsbrist är en konsekvens av 

resursbristen och inte brist på välvilja och på en slutenvårdsavdelning kan det inte bli 

annorlunda så länge inte resurserna omfördelas. Sjuksköterskor i denna studie beskrev ofta 

att kunskaps- och kompetensbrist var anledning till deras dåliga känslor och enligt Peplau 

krävs det sjuksköterskans professionella kunskap och färdigheter för att kunna skapa en 

relation där patientens behov står i fokus. Dåliga känslor som uppstod på grund av den 

upplevda bristen på kunskap och kompetens hade kanske inte ändrats för även om 

sjuksköterskorna hade mer kunskap eller kompetens om denna patientgrupp skulle det inte 

ändra på faktumet att det råder tids- och personalbrist.  

En annan aspekt av att relationen är beroende av gemenskap återfinns i subkategorin Att 

uppleva att personalen drar åt olika håll. I ljuset av Peplaus omvårdnadsteori innebär det 

betydelsen av samarbete mellan personalen och därmed bidra till att det finns 

förutsättningarna för att relationen kan byggas upp mellan patienten och sjuksköterskan. 

Konflikter i personalgruppen kan rinna över till patientarbetet och liknande resultat hittas 

även i tidigare forskning där konflikter i personalen beskrivs (Davey m.fl., 2014; Zugai m.fl., 

2019). Personalens gemenskap utmanas även av att patienter favoriserar personal vilket 

återfinns båda inom denna studie och tidigare forskning. En intressant aspekt som inte 

beskrevs av sjuksköterskorna i denna studie är dock att patienter till och med kan välja bort 

en sjuksköterska (Zugai m.fl., 2019). Dessa erfarenheter förknippade sjuksköterskorna i 

denna studie starkt med patientens problematik att vrida och vända på saker som 

sjuksköterskorna sa till dem och få en fot in för att börja förhandla om behandlingen. Misstro 

på patienten hindrar känslan av gemenskap vilket blir ett hinder för relationen. 

6.1.2 Bedömning av sitt eget beteende 

Peplau beskriver att professionell kunskap är en av fyra viktiga komponenter av den 

interpersonella relationen och för att bygga upp en relation behöver sjuksköterskan kunna 

bedöma sitt eget beteende och hur det påverkar patienten och relationen. I denna studie 

framstod subkategorin Att känna sig osäker i sin kompetens och kunskap. Jämfört med 

subkategorin Att utmanas av diagnosens problematik framstod det att sjuksköterskorna 
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hade svårt att hantera utmaningar som förknippades med diagnosen vilket de relaterade till 

brist på utbildning, kompetens och kunskap på samma vis som i tidigare forskning (Ramjan, 

2004). Denna osäkerhet kan vara ett hinder för att relationen och därmed vårdandet ska 

kunna ske. Kunskap och kompetens ses som en skyddande faktor för att inte bli utmattad och 

ett sätt att kunna hantera sina känslor och inre konflikter (Zugai, m.fl., 2019). Kunskap och 

kompetens är också en viktig del i sjuksköterskans förmåga att bedöma sitt eget beteende och 

hur det påverkar patientrelationen. 

En förklaring till osäkerheten kan vara att professionella gränser inte var tydliga hos 

sjuksköterskorna i denna studie och sjuksköterskorna inte höll en professionell distans så 

som de kanske gjorde hos andra patienter, en aspekt som återfinns inom tidigare forskning 

men inte i denna studie (Davey m.fl., 2014; Zugai m.fl., 2018a; Zugai m.fl., 2019). Något som 

talar för påståendet att de inte kunde hålla en professionell distans var att de påverkades så 

mycket av sina negativa känslor. Trots behovet av gemenskap är det viktigt för relationen att 

förbli professionell och inte glömma bort patientens behov och hur sjuksköterskans beteende 

påverkar patienten och relationen vilket också framstår i Peplaus omvårdnadsteori. Det blir 

svårare att hålla en professionell distans när sjuksköterskan uppmärksammar patientens 

sårbarhet och patientens sköra utseende och de styrdes av rädsla för patientens liv vilket 

ledde till frustration. Det föreföll svårt att skilja mellan sin professionella och sin personliga 

sida. Sjuksköterskan verkade påverkas mer av sina negativa känslor än vid vården av andra 

patienter. En patient som inte äter eller dricker förtinnar framför dem utan att de kan göra 

någonting åt det. Det är inte så långsökt att bli känslomässigt involverat och förlora sin 

professionella distans. Följaktligen när patienten inte åt eller drack kände sig 

sjuksköterskorna i denna studie som en dålig vårdare. De ansåg att det var deras ansvar att 

tillgodose patientens basala behov eftersom de var omvårdnadsansvariga på avdelningen. De 

hindrades av att utföra sitt ansvar på grund av patientens motstånd men också dels på grund 

av annan personal, framför allt läkarens beslut. Det återfinns även i tidigare forskning 

(Ramjan m.fl., 2004; Snell m.fl., 2010; Zugai m.fl., 2018b) där beslut från andra 

yrkeskategorier, i många fall behandlingsplanen, begränsar sjuksköterskans arbete. Dessa 

känslor är lätt att relatera till men kanske inte rimliga. Ansvaret för patientens näringsintag 

låg inte enbart hos sjuksköterskorna utan också hos andra i personalen. Självklart har 

sjuksköterskan ett stort ansvar att bidra till patientens näringsintag men är inte den enda 

person som bär ansvaret. Oavsett kände sjuksköterskorna i studien även ett etiskt ansvar när 

patienten var inlagd hos dem och beroende av deras förmåga att vårda dem. Det finns många 

åtgärder som sjuksköterskor behöver göra i den dagliga omvårdnaden och det kan förefalla 

som att det blir svårt för sjuksköterskorna att komma ihåg relationen till patienten när de 

påverkas av sina känslor och av arbetsbelastningen. Sjuksköterskornas ansvarskänsla och 

känslomässiga investering var kanske ett försvar från att bli likgiltig eller förlora hoppet 

vilket ses i tidigare forskning (King & Turner, 2000; Matthews & Williamson, 2016). 

Sjuksköterskor i denna studie uttryckte också viss hopplöshet men det upplevdes aldrig vara i 

närheten av likgiltighet eller avstängning av känslor. 
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6.1.3 Empatiskt samband 

Peplau beskriver att empatiskt samband är en viktig del av relationen. Det handlar om 

sjuksköterskans förmåga för empati och förmedla hopp. I denna studie uppmärksammade 

sjuksköterskorna erfarenheter kring patientens sårbarhet i subkategorin Att balansera 

patientens sårbarhet. De såg patienten som en skör människa och ville därmed inte 

bestämma över patienten för mycket utifrån en känsla av empati. De uttryckte dock samtidigt 

frustration över patientens motstånd när sjuksköteskorna skulle bestämma. Denna paradox 

återfinns även i tidigare forskning (King & Turner, 2000; Ramjan, 2004; Zugai m.fl., 2019) 

som behandlar sjuksköterskors vilja att låta patienten ta över kontrollen men vill också ha 

kontrollen. Det blir en konflikt mellan sjuksköterskans ansvar för patienten men också målet 

av att vården ska ske så långt det är möjligt frivilligt. Det återfinns framförallt i kategorin Att 

balansera mellan patientens rättigheter och vårdens nödvändighet där sjuksköterskorna 

beskrev detta dilemma att behöva tillgodose patientens behov av näring trots motstånd från 

patienten och att det ofta skedde på tvång framför allt i början av behandlingen. Erfarenheter 

av att kränka patientens integritet framstod och dessa återfinns inte i tidigare forskning som 

hittades. Sjuksköterskorna i denna studie förmedlade en stark känsla av etisk utmaning 

förknippat med denna erfarenhet av att behöva kränka patienten när behandling måste 

utvärderas för att kunna ingripa i tid och rädda patientens liv. De kände sig utmanade för att 

de kände empati, kände av patientens känslor och kände känslorna inom sig själv, men hade 

svårt att förmedla positiva känslor till patienten vilket är den centrala innebörden av det 

empatiska sambandet enligt Peplau. 

Svårigheter att agera utifrån ett empatiskt samband återfinns också i subkategorin Att 

balansera patientens sårbarhet där sjuksköterskors tolkning av patienternas känslor av 

hopplöshet och utmaningar av krav som ställdes på patienterna framstod tydligt. Patienten 

fick inte stöd som de behövde på avdelningen trots sjuksköterskornas empati och vilja att 

hjälpa patienten. Detta återfinns även i tidigare forskning (Snell m.fl., 2016) som diskuterar 

just detta problem att patienten ställs inför stora krav. Det återfinns också i denna studiens 

bakgrund som behandlar patienternas erfarenheter av slutenvården (Offord m.fl., 2006). 

Patienter som lades in för behandling av AN var i väldigt dåligt somatiskt skick och 

sjuksköterskan påverkades av sina känslor som uppstår i mötet men hade svårt att förmedla 

positiva känslor till patienten. De kände rädsla för patientens liv som faktiskt befann sig i 

konstant fara, minst i början av behandlingen då patienten befann sig i svält innan 

behandlingsinsatserna visade framsteg. När sjuksköterskans handlingar styrdes av rädsla 

uppstod oundvikligen också negativa känslor som frustration, irritation och ilska när de 

mötte motstånd. Det beskrevs av en sjuksköterska med orden ”[…] de inte förstår att vi 

försöker hjälpa dem […]). Sjuksköterskorna förstod inte varför patienten inte tog emot deras 

välvilja och hjälp och det kanske är grunden i hela problematiken, att sjuksköterskorna aldrig 

kommer förstå varför patienten inte tar emot hjälp trots att deras liv är i fara. 

6.2 Kliniska implikationer 

Studiens resultat återspeglar konkreta behov. Sjuksköterskorna beskrev behovet av mer 

utbildning eftersom de kände sig osäkra. Vidare var tidsbrist en stor del av resultatet och 
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anledning till missnöje hos sjuksköterskorna. Utbildning och resursfördelning är åtgärder 

som behöver prioriteras allt eftersom psykisk ohälsa ökar bland befolkningen och psykiatrisk 

vård behöver prioriteras högre.  Personal- och sjuksköterskebrist utmattar hela sjukvården 

och det blev synligt i denna studie hur sjuksköterskorna kämpade med utmaningen av 

tidsbrist och dess inverkan på dem.  

6.3 Resultat i ett vidare sammanhang 

För personal som vårdar dessa patienter krävs det bättre förutsättningar för att etablera en 

relation. Det skapar förutsättningar för patientens delaktighet och bidrar till att vården ska 

bedrivas med patienten i fokus. Mindre arbetsbelastning och mer tid för patienten skulle 

också skapa förutsättningar för att på lång sikt minska personalomsättningen där 

sjuksköterskor byter arbetsplats och kompetens förloras. Mer tid för patienten skulle också 

ge personalen förutsättningar för att öka kvaliteten av vården och kan skapa möjlighet för 

patienter att bli bättre och på sikt kanske bli en del av samhället igen med mindre och kortare 

vårdtillfällen och sjukskrivning. I ett större perspektiv är det även bättre för hela samhället. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning utifrån studiens resultat kan förslagsvis vara intressant att se om 

sjuksköterskorna skulle gå en utbildning om omvårdnaden av patienter med AN, hur 

erfarenheterna skulle förändras efteråt. Det hade varit intressant att kunna jämföra 

grundutbildade sjuksköterskor och sjuksköterskor som har gått specialistutbildning inom 

psykiatrisk omvårdnad men tyvärr fanns inte sådana att tillgå på den valda avdelningen. Det 

är svårt att avgöra i nuläget om kunskaps- och kompetensbristen eller vårdsammanhanget 

var orsaken till sjuksköterskornas negativa erfarenheter. Dessutom väcker resultatet en fråga 

i författaren om hur patienterna som vårdades av sjuksköterskorna i denna studie skulle 

beskriva sina erfarenheter av att vårdas på denna avdelning. 

6.5 Metoddiskussion 

En stor del av en studies tillförlitlighet handlar om trovärdighet. Trovärdighet innebär en röd 

tråd genom hela uppsatsen från bakgrunden som introducerar studiens syfte till resultatet 

som ska svara på studiens syfte. Metodval och tillämpning av metoden ska också följa en röd 

tråd och beskrivas noggrant. Trovärdigheten ökar också när det är tydligt vems röst blir hörd 

i resultatet, om det är deltagarnas eller författarens. Det är läsaren som bedömer studiens 

trovärdighet men författaren ansvarar för att presentera studien och övertyga läsaren om 

studiens trovärdighet. Författaren kan underlätta läsarens bedömning genom att noggrant 

beskriva alla steg under metoden och hur metoden tillämpas (Graneheim, Lindgren & 

Lundman, 2017). 



24 

6.5.1 Urval och datainsamling 

I urval och datainsamling ligger utmaningen i att rekrytera deltagare som har erfarenhet av 

det som studien ämnar undersöka. Deltagarna ska vara tillräckligt många för att fånga in 

variationer av det som undersöks och studiens giltighet beaktades då tillräckliga data 

insamlades för att kunna besvara syftet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Det är 

emellertid inte säkert att fler deltagare eller längre intervjuer skulle ha skapat rikare 

datamaterial eftersom datamättnad upplevdes vara uppnått. För att studien ska kunna vara 

överförbar är valet av deltagare viktigt (Graneheim m.fl., 2017). I denna studie har det 

beaktats genom att urvalet representerade en stor andel av avdelningens sjuksköterskor. Sju 

sjuksköterskor från denna avdelning deltog. På avdelningen arbetar 11 sjuksköterskor (tre 

enbart natt). Det innebär att majoriteten av de tills vidare anställda sjuksköterskor deltog i 

studien och detta medför en högre tillförlitlighet för erfarenheterna hos sjuksköterskor som 

arbetar på denna avdelning. De sju deltagande sjuksköterskorna var olika i kulturell och 

professionell bakgrund, var relativt jämnt fördelade i kön och ålder. Ingen av 

sjuksköterskorna som intervjuades hade specialistutbildning inom psykiatrisk omvårdnad 

men en av dem hade en specialistutbildning inom ett annat område. Jämnfördelning av kön, 

ålder och yrkeserfarenhet ökar chansen att fånga in olika variationer av det som undersöks 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer som är en lämplig 

datainsamlingsmetod när ett specifikt fenomen eller en specifik erfarenhet ska undersökas 

(Polit & Beck, 2017). Under datainsamlingen, det vill säga intervjuerna, hade 

sjuksköterskorna utrymme att utveckla sina svar och författaren ställde följdfrågor för att 

fördjupa och nyansera erfarenheterna som framkom. Det ökar studiens delaktighet och 

autenticitet genom att ge deltagarna möjligheten att närma sig sina erfarenheter, möjlighet 

att kunna utveckla sina svar och få sin röst hörd. 

En annan viktig aspekt av semistrukturerade intervjuer är att de ska kännas som ett naturligt 

samtal och inte som ett förhör (Dahlberg, 2014). Därför ställde författaren även frågor om 

sådant som inte direkt hörde till syftet men gav deltagarna möjlighet att närma sig sina 

känslor och det framkom till syftet relevanta svar under intervjuns gång. Författaren anser 

att det kan höra samman med deltagarnas förståelse av frågorna och personlig och 

professionell bakgrund. 

6.5.2 Analys av data 

Under analysen av datamaterial finns det stora utmaningar att sätta rätt kod under rätt 

kategori och därmed öka studiens giltighet. Kategorierna ska tydligt kunna skiljas åt vilket 

också ökar resultatets giltighet. En vanlig utmaning vid kvalitativ forskning är att 

kategorierna beskrivs med olika abstraktions- och tolkningsnivåer vilket hotar resultatets 

tillförlitlighet. Utmaningen består i att hålla abstraktionen på samma nivå genom hela 

analysprocessen. Genom att visa analysprocessens olika faser i en analystabell och genom att 

återge citat kan läsaren bedöma tillförlitligheten av resultatet. Genom citat sker även ett skift 

i fokus från författarens till deltagarens röst för att öka deltagarnas delaktighet och 

resultatets autenticitet. Vid högre abstraktion och tolkning av datamaterialet utmanas också 
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resultatets tillförlitlighet. Genom att följa analysprocessen konsekvent och visa dess olika steg 

kan däremot tillförlitligheten ökas (Graneheim m.fl., 2017). För att analysera materialet som 

kom fram under intervjuerna användes en kvalitativ design med induktiv ansats som är 

lämplig för att få en djupare förståelse av det som undersöks genom att identifiera 

gemensamheter och skillnader i datamaterialet och skapa ny kunskap genom 

analysprocessen (Graneheim & Lundman, 2004). Studiens överförbarhet innebär att 

liknande resultat skulle framkommit vid samma tillvägagångssätt, från urval till analys. 

Kategoriernas och subkategoriernas beteckning skulle säkerligen variera eftersom kvalitativ 

innehållsanalys är varierande beroende på vem som analyserar (Lundman & Graneheim, 

2004). Kärnan i innehållet, anser författaren, skulle i stort sett bli den samma om samma 

metod och syfte tillämpas på en liknande plats. 

6.6 Etikdiskussion 

Författaren upplevde en etisk utmaning att den egna yrkeserfarenheten inte skulle påverka 

studien i stor utsträckning vilket möjliggjordes, enligt författaren, genom kritisk och 

reflekterande förhållningssätt till studiens samtliga delar och i synnerhet under 

analysprocessen och presentation av resultatet.  

Gällande deltagare finns det en rad etiska utmaningar som alltid uppstår när människor 

deltar i en undersökning och även i denna studie. Generella utmaningar handlade om en 

avvägning om nytta och risk som gjordes innan och under studiens gång. Studiens nytta 

vägde betydligt tyngre än eventuella risker anser författaren. Nyttan fanns i att undersöka 

erfarenheter hos sjuksköterskor som är ett betydelsefullt område att studera för att utveckla 

den psykiatriska vården. Författaren anser att studien identifierade värdefulla områden som 

berör vården av patienter med AN. Det kommer att diskuteras vidare under 

resultatdiskussionen (6.3).  

Särskilda utmaningar handlade dels om sekretessen som utmanas då studien ägde rum på en 

avdelning med få medarbetare där alla sjuksköterskor kände varandra och konfidentialiteten 

till vem som deltog och i vilken ordning det skedde befarades (Damianakis & Woodford, 

2012). Författaren hade ingen möjlighet att påverka att sjuksköterskorna samtalade med 

varandra men då handlade det om ett aktivt val som de deltagande sjuksköterskorna gjorde. 

För att öka konfidentialiteten skedde intervjuerna i ett rum utanför avdelningen där 

författaren väntade på avtalad tid på sjuksköterskan och meddelade sjuksköterskan via sms 

om att författaren befann sig på plats. Transkriptionernas ordning ändrades och tilldelades 

en bokstav (A till G) i en slumpmässig ordning istället för en siffra. Det för att underlätta för 

författaren att inte blanda ihop intervjuerna då författaren försökte först att slumpmässigt 

tilldela en siffra men det blev en oordning. Bokstäver upplevdes enklare för att inte blanda 

ihop.  

Förutom sekretessen fanns det även risk med studien som handlade om huruvida 

erfarenheterna som sjuksköterskorna berättade om kunde få fram obehagskänslor både 

personligt och professionellt. Det anser författaren dock tillhöra yrkesansvaret, att reflektera 

kritiskt kring sitt eget förhållningssätt och något som bör uppmuntras. Författaren iakttog 
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dock sjuksköterskorna noggrant för att identifiera eventuellt obehag vilket inte tycktes 

uppkomma förutom i början av intervju A som handlade om integritetskränkning mot 

patienter med AN vid vägning. Intervjun fortlöpte som en innehållsrik intervju och 

författaren upplevde att deltagaren tacksamt pratade om sådant som deltagaren kanske 

sällan gav uttryck för inför andra människor.  

7 SLUTSATSER 

Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskor utmanades i sin förmåga att etablera en 

relation med patienter med AN. Resultatet genomsyras av sjuksköterskors önskan om att 

kunna etablera en relation med patienten och hjälpa patienten att bli bättre, både psykiskt 

och fysiskt, men att utmaningar och hinder som sjuksköterskorna beskrev försvårade deras 

förmåga till att etablera relationer med patienten. Vården är ofta fokuserad på mätbara 

resultat där kvantitet prioriteras istället för kvalitet men det kan och ska inte alltid 

eftersträvas. Slutenvården för patienter med AN handlar i stor utsträckning om BMI-

beräkning, vägning och kaloriräkning vilket kan motarbeta relationsbyggande och skiftar 

fokus på resultat istället för relationer och patientens psykiska utveckling. Omvårdnaden 

skulle vinna på att ge mer tid åt patientnära omvårdnad, att ge sjuksköterskor mer utrymme 

för reflektion kring sin egen roll i relation till patienten, mer möjligheter att reflektera över de 

etiska utmaningar som de möter och möjligheten till kompetensutveckling.  
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BILAGA A. FÖRFRÅGAN OM TILLÅTELSE ATT GENOMFÖRA 

STUDIE 

Jag heter Kamila Rauch 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 beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

etablera relationer med patienter med anorexia nervosa inom psykiatrisk slutenvård. 

Jag ber därför om tillåtelse att genomföra studien vid er enhet. Rent konkret skulle det 

innebära att jag kan intervjua 6-8 sjuksköterskor som arbetar i patientnära vård på 

avdelningen. Datainsamlingen sker genom enskilda intervjuer som spelas in. Intervjuerna 

beräknas högst ta en timme. Jag kommer att skicka er ett missivbrev som jag ber er att 

skicka vidare till berörda sjuksköterskor. 

Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan dra sig ur när som helst utan förklaring.   

Hantering av data och sekretess 

All insamlad data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras 

med respekt för konfidentialitet enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 

Etik 

Studien granskas enligt gällande rutiner vid Mälardalens högskola. Etiska överväganden 

finns närmare redovisade på sida 14 i bifogad projektplan. 

Eventuell risk/nytta för verksamheten 

Eventuella nackdelar kan kopplas till att deltagande tar av verksamhetens tid. Fördelar kan 

kopplas till att studiens resultat kan vara till grund att förändra vården för patienter med 

anorexia nervosa. 

Nytta i ett vidare perspektiv 

Genom att beskriva sjuksköterskors erfarenheter kan områden som sjuksköterskor behöver 

med utbildning om identifieras och även vara stöd i att identifiera förändringsbehov av vården 

av patienter med anorexia nervosa inom psykiatrisk slutenvård.  

Information om studiens resultat  

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, Oona Lassenius, se nedan.  

Med vänliga hälsningar, Kamila Rauch 



   

Samtycke till genomförande av projektet, ”Sjuksköterskors erfarenheter av att den 

interpersonella relationen med patienter med anorexia nervosa” 

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, 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

__________________________  _______________________________  

Underskrift   Namnförtydligande 

  



   

BILAGA B. MISSIVBREV TILL SJUKSKÖTERSKORNA 

Tillfrågan om deltagande i studie ”Sjuksköterskors erfarenheter av att etablera 

relationer med patienter med anorexia nervosa” 

Jag heter Kamila Rauch 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 beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

att etablera relationer med patienter med anorexia nervosa inom psykiatrisk slutenvård. 

Min fråga till dig är om du vill delta i denna studie. 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 

Att delta i projektet skulle för din del innebära att vara med på en enskild intervju som spelas 

in. Intervjun beräknas höst ta en timme. Intervjun kommer sedan transkriberas och 

analyseras i syfte att upptäcka gemensamma teman som kommer fram i intervjuerna. 

Fördelar att delta i studien för dig som deltagare är att kunna bidra till att skapa förändring av 

vården för patienter med anorexia nervosa genom att synliggöra dina erfarenheter. Det finns 

inga identifierade nackdelar för dig som deltagare. 

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver ange någon 

orsak. Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och 

förvaras inlåst så att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I den färdiga 

uppsatsen kommer inga uppgifter att kunna härledas till dig. 

Om du ger ditt muntliga samtycke till att ditt namn och telefonnummer eller din mejladress får 

lämnas ut till mig, kommer jag att via telefon eller E-post ta kontakt med dig för att ge 

ytterligare information om studiens syfte och genomförande.  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller min handledare, Oona Lassenius, se nedan.  

Med vänliga hälsningar, Kamila Rauch 

 

Samtycke till att deltaga i projektet, ” Sjuksköterskors erfarenheter av att etablera 

relationer med patienter med anorexia nervosa” 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien 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 projektet 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 projektet ”Sjuksköterskors erfarenheter av att etablera relationer 

med patienter med anorexia nervosa” och jag samtycker till att de uppgifter jag 

lämnas behandlas på det sätt som beskrivits på föregående sida. 

 

_______________________________ 

Datum 

____________________________    _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande 

 

  



   

BILAGA C. INTERVJUGUIDE 

1 Presentera intervjuns upplägg och beräknad tidsåtgång 

2 Presentera syfte och bakgrund till studien 

3 Informera om att deltagandet är frivilligt och att deltagaren när som helst kan avbryta 

deltagandet. 

4 Informera om hur data kommer att hanteras 

5 Inhämta skriftligt samtycke från deltagare 

 

Fråga 1 

Kan du berätta om en specifik situation med en patient med anorexia nervosa? 

Fråga 2 

Vad upplevde du svårt eller utmanande i situationen? 

Fråga 3 

Vad upplevde du positivt eller lyckad i situationen? 

Fråga 4 

Vilka känslor hade du efter situationen? 

Fråga 5 

Hur tror du att patienten upplevde situationen? 

Fråga 6 

Vad tycker du kunde du ha gjort annorlunda i situationen? 

Fråga 7 

Tycker du att sådan situation är vanligt förekommande? 

Fråga 8 

Vad upplever du är utmaningen för att bilda en god vårdrelation med patienter med anorexia 

nervosa? 

Fråga 9 

Tycker du att du behöver mer utbildning om vården av patienter med anorexia nervosa? I så 

fall, vad tycker du den skulle innebära?  

Fråga 10 

Finns det något som du vill ta upp eller tillägga? 

 

Uppföljningsfrågor 

På vilket sätt…? 

Vad menar du? 

Kan du utveckla? 

Kan du förklara mer? 

Varför tror du att det blev så?
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