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Sammanfattning    

Anorexia nervosa (AN) är en form av ätstörning som innebär en medveten strävan efter 

viktförlust. Sjukdomen klassas som en allvarlig psykisk störning som ofta debuterar 

tidigt i tonåren och innebär förändringar i personlighet och beteende hos barnet. AN 

drabbar främst flickor och i Sverige beräknas förekomsten vara 0,2-0,4 % av alla 

kvinnor i åldern 12-25 år. När ett barn i en familj drabbas av psykisk ohälsa som AN 

innebär det ett lidande som påverkar hela familjen. Föräldrarna tvingas att se sitt barn 

svälta sig själv vilket är traumatiskt för föräldrarna och väcker många känslor. 

Sjuksköterskan har till uppgift att vårda både patient och anhöriga utifrån ett 

vårdvetenskapligt perspektiv med utgångspunkt att lindra lidande. Föräldrar, som är en 

naturlig vårdare till barnet, ses som en viktig person ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 

men föräldrarna upplever att de inte får det stöd och den delaktighet i vården de 

behöver. Syftet med litteraturstudien är att belysa föräldrars upplevelse av att leva med 

barn som har ätstörningen AN. Uppsatsen är baserad på sju vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ design som analyserats enligt Evans (2003) modell. Analysen har genererat 

tre huvudteman att stå utanför, att inte räcka till och det finns hopp samt elva subteman. 

Resultatet visar att det är viktigt att föräldrarna får information och ett bra bemötande 

från sjuksköterskan för att de ska känna sig trygga. För att stärka föräldrarna i deras roll 

som naturliga vårdare och lindra deras lidande behöver de stöd från sjukvårdspersonalen 

och hjälp att hitta användbara strategier och öka sin kunskap för att bygga upp 

självförtroendet och bättre kunna vårda sitt barn. Resultatet bör tas tillvara och 

förbättringar tillämpas i sjuksköterskans arbete och bemötande av föräldrar och även 

närstående. Kunskapen som studien genererat kan användas av sjuksköterskor för att 

bättre kunna stödja och lindra lidande hos föräldrarna. 

 

 

Nyckelord: Anorexia nervosa, föräldrar, upplevelse, ätstörning, barn 
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INLEDNING 

Sjukdomen anorexia nervosa (AN) är en ätstörning som klassas som en allvarlig 

psykisk störning (Wentz, 2010). När ett barn drabbas av psykisk ohälsa och utvecklar en 

ätstörning så som AN, är det ett lidande som påverkar hela familjen och det är vanligt 

att föräldrar och närstående upplever skuld och skam (Högdahl, 2010). 

 

Under vår sjuksköterskeutbildning har vi haft verksamhetsförlagd utbildning med 

praktik på en psykiatrisk vårdavdelning och inom primärvården. Där har vi mött 

föräldrar till barn med ätstörningen AN. I kontakten med föräldrarna har vi erfarit att de 

upplever ett lidande då de känner sig otillräckliga som förälder och naturlig vårdare. 

Föräldrarna saknar kunskap om sjukdomen, hur barnet och ätstörningen ska hanteras 

samt vart de kan vända sig för hjälp. Föräldrarna upplever även brist på stöd från 

sjukvården och anklagas ibland för att vara orsaken till sjukdomen. Vi har även under 

praktiken erfarit att när ett barn med AN vårdas på sjukhus har det hänt att 

sjuksköterskor inte låter föräldrarna vara delaktiga i vården, trots att de är barnets 

naturliga vårdare i hemmet. Erfarenheterna och upplevelserna föräldrarna har som 

vårdare har kommit i skymundan. 

 

Sjuksköterskan ska inte bara vårda patienten utan även dess anhöriga (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Genom att få en ökad förståelse för 

föräldrars upplevelser av att leva med barn som har AN kan ny kunskap skapas. Därmed 

kan sjuksköterskor bli bättre förberedda på att bemöta föräldrarna och ge en 

behovsanpassad och god specifik omvårdnad där bemötandet av anhöriga får ta och ges 

utrymme.  

 

BAKGRUND 

Ätstörningar 

Ätstörningar indelas i de tre diagnostiska grupperna anorexia nervosa (AN), bulimia 

nervosa och ospecifik ätstörning (Hällström, 2009). Personer med AN ägnar sig åt 

självsvält, medan bulimia nervosa innebär hetsätning och att därefter kräkas för att bli 

av med maten. Den tredje formen är ätstörningar utan närmare specifikation. Anorexia 

nervosa är den allvarligaste gruppen av ätstörningar med hög risk för dödlighet, debuten 

sker ofta i de tidiga tonåren och är ungefär 10 gånger vanligare bland unga kvinnor än 

bland unga män. I Sverige beräknas förekomsten vara 0,2-0,4 procent av alla kvinnor i 

åldern 12-25 år och antalet flickor som vårdas på sjukhus till följd av AN har ökat 

tredubbelt sedan 1990 (Socialstyrelsen, 2009). Minst 100 000 flickor och yngre kvinnor 

beräknas lida av en diagnostiserbar ätstörning i Sverige (Svenska anorexi/bulemi 

sällskapet, 2011). Av de som insjuknar i AN uppskattas 10 % vara pojkar men enligt 

Högdahl (2011) är mörkertalet stort. 



 2 

Anorexia nervosa 

En av de allvarligaste psykiska störningar som ett barn kan drabbas av är AN (Wentz, 

2010). Redan på 400-talet finns fenomenet självsvält beskrivet, först som djävulens 

bländverk senare som ett gudomligt mirakel. AN fick sin fullständiga medicinska 

beskrivning år 1694 i England, men det var inte förrän på 1800-talet som ätstörningen 

började klassas som en psykisk störning (Hällström, 2009). Anorexia nervosa 

kategoriseras som en ätstörning där patienten själv medvetet framkallar och 

vidmakthåller en viktnedgång. Strävan efter en låg kroppsvikt, förändrad 

kroppsuppfattning, rädslan för fetma och övervikt är dominerande. Diagnosen AN ställs 

då kroppsvikten ligger minst 15 procent under det förväntade sambandet mellan ålder, 

vikt och längd, det motsvarar ett BMI på 17,5 eller lägre. För flickor ska en diagnos 

även innefatta utebliven menstruation (Wentz, 2010). Anorexia nervosa är en sjukdom 

som även påverkar den fysiologiska kroppen hårt. Vanligt förekommande är bradykardi, 

hypertoni, mag-tarmstörningar och anemi, även en lång rad av endokrina störningar 

förekommer. Ett personlighetsdrag som ofta förekommer hos AN är tvångsmässighet 

och perfektionism (Hällström, 2009).  

 

Hällström (2009) menar att det främsta behandlingsmålet för AN är att patienten ska gå 

upp i vikt och normalisera somatiska komplikationer. Ytterligare mål är att främja 

förmåga för familjen att kunna ge effektivt stöd åt patienten. Omvårdnaden från familj 

och föräldrar lyfts fram som en betydande roll i behandlingen av AN. 

 

Vad som orsakar AN är inte helt känt men ett antal riskfaktorer har dock identifierats. 

Flera av faktorerna är ospecifika det vill säga inte giltiga bara för AN utan förenade med 

ökad risk för andra psykiska störningar. Sådana faktorer är till exempel kvinnligt kön, 

ålder 12-20 och negativa händelser av olika slag, däribland sexuella övergrepp. Andra 

riskfaktorer så som genetiska faktorer kan tänkas öka risken för AN. Även västvärldens 

förvrängda kroppsideal ökar risken för AN. I och med puberteten sker biologiska 

förändringar med bland annat ökning av underhudsfett vilket tenderar att starta eller öka 

ett missnöje över den förändrade kroppen (Hällström, 2009).  

 

Sjuksköterskans uppgift 

Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområde, enligt International Council of Nurses 

(ICN), är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande 

(Svenska sjuksköterskeförening, 2007). Enligt Socialstyrelsen (2005) ska 

sjuksköterskan, för att kunna ge en god och specifik omvårdnad, ha förmåga att 

kommunicera med patienter och närstående med respekt, lyhördhet och empati. I dialog 

med patienten och/eller de närstående ska sjuksköterskan ha kompetens att ge stöd och 

vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling. Att kunna 
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undervisa och stödja patienter och dess närstående i syfte att främja hälsa och förhindra 

ohälsa.  

 

Sjuksköterskans uppgift, utifrån en vårdvetenskaplig utgångspunkt, är att ha 

patientfokus med betoning på patientens perspektiv på sin hälsa och ohälsa, sin 

livssituation, samt på vårdande. Dahlberg och Segesten (2010) poängterar att 

patientperspektivet omfattar andra personer än patienten, exempelvis närstående och 

vårdare. 

 

Att ha ett öppet och följsamt vårdande handlar om att som vårdare använda sin 

professionella expertkunskap och samtidigt utveckla en öppenhet och följsamhet för den 

individuella livsvärld som patientens och närståendes erfarenhetsvärld utgör. Att ha ett 

intresse för patientens och den närståendes livsvärld kan visas genom att ha ett intresse 

för hans/hennes egen berättelse och att som vårdare använda all sin kunskap och alla 

sina sinnen för att lyssna, tänka, känna och förstå denne. Genom att så förutsättningslöst 

som möjligt möta varje individ kan ett öppet och följsamt vårdande upprätthållas 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Att vårda med livsvärlden som grund innebär att vårdaren 

försöker se, förstå, beskriva samt analysera och förklara hälsa, sjukdom, lidande och 

vård så som det erfars av människor. Vård som bedrivs med livsvärlden som grund 

inkluderar alltid de närståendes och vårdarnas perspektiv (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Lidande 

Eriksson (1994) hävdar att varje människas lidande utspelas i ett lidandets drama. Första 

akten av dramat innebär bekräftning av lidandet, att förmedla att någon har sett den 

andres lidande. Det kan ske med en beröring, en blick eller ett litet ord. Därefter sker 

själva lidandet, det vill säga tid och rum för att få lida ut. I den akten pendlar lidandet 

mellan lidande och lust, mellan hopp och hopplöshet. Det professionella bemötandet har 

en viktig roll i det stadiet genom att se och ta emot den lidande människan istället för 

släta över och bortförklara lidandet. Den tredje akten handlar om försoning, att skapa en 

ny enhet i sitt liv där det som skapade lidande fortfarande är med men bäddas in i en ny 

meningsfull helhet.  

 

Vårdlidande, ett lidande som uppstår som en konsekvens av eller brist på vård, kan 

lindras genom att vårdkulturen och sjukhusmiljön utvecklas. Det kan ske genom att 

patienten och närstående känner sig välkomna, inbjudna och att de har en plats. 

Patienten och den närståendes oro och ängslan kan minskas genom att de blir 

informerade, får vara delaktiga och får svar på sina frågor. Om patienten möts med 

värdighet, ges tid och rum att lida, får känna sig bekräftad och förstådd samtidigt som 

han/hon är medansvarig som människa kan lidande också lindras (Eriksson, 1994). 
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I samband med sjukdom, ohälsa och situationen kring att vara patient eller närstående 

kan en människas hela livssituation beröras. Det som tidigare var självklart och invant i 

livet rubbas plötsligt, och kanske tas ifrån en helt. Människan ställs inför en förändrad 

livssituation som orsakar ett lidande. Livslidande kan omfatta allt från att förlora 

förmågan till socialt umgänge, vilket kan leda till ensamhet, till hot mot hela ens 

existens (ibid.). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan ensamhet vara skadligt. I 

vården kan en känsla av ensamhet uppstå som har en mycket stark kraft på grund av att 

det handlar om människor som är mycket utsatta i sitt lidande och sitt behov av vård. 

För den som blottar sitt behov av hjälp genom att vända sig till en vårdare, blir känslan 

av att bli lämnad ensam med sin oro och att inte bli sedd med sitt lidande extra svår. 

Även en anhörig kan uppleva ensamhet i den utsatthet som uppstår då han/hon inte blir 

sedd, samtidigt som vårdarna varken vill se patienternas eller de anhörigas lidande. 

 

Naturlig vårdare 

I den här studien avses familjen bestå av förälder och barn. Ett barn är enligt Wikipedia 

(2011), biologiskt sett barn fram till dess att puberteten har passerat och han eller hon är 

könsmogen. Dock har människans välstånd i den moderna västvärlden lett till en 

utdragen övergång från barndom till vuxenliv. Enligt FN:s barnkonvention (1946) är ett 

barn varje människa under 18 år. En förälder är enligt Wikipedia (2011) en människa 

som har ett barn, som kan vara ens biologiska eller adopterade barn. Relationen mellan 

förälder och barn kan utgöra ett naturligt vårdande som innebär att människan har en 

vårdande relation med sina närstående. I den naturliga vården förekommer enligt 

Eriksson (2000) såväl ansning som lekande och lärande och innefattar även de 

grundläggande relationerna mellan själv, konkreta och abstrakta andra. När relationen 

fungerar, minskar behovet av den professionella vården men när den naturliga vården 

blir otillräcklig behöver den professionella vården, med kompetens och vetenskaplig 

kunskap, ta över (ibid.).  Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är människor beroende 

av samspel med andra, vanligtvis är de närmaste allra viktigast. En närstående ses som 

en viktig person ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, särskilt då närstående ofta tar på sig 

en del av vårdansvaret och därmed spelar en viktig roll för den sjuke och för sjukvården. 

Närstående kan ha avgörande betydelse för patientens möjligheter att bevara eller 

återvinna hälsa och uppleva välbefinnande. 

 

Att vårda ett barn med AN har många gånger förknippats med ett lidande som 

depression och stress (Kyriacou, Treasure & Schmidt, 2008). Även ångest, skuld och 

utbrändhet är vanligt förekommande bland föräldrar och behovet av stöd är stort. 

Studier visar på att när föräldrarna upplever att de inte får tillräckligt med stöd, minskar 

välbefinnandet och ett lidande uppstår (Graap, Bleich, Herbst, Scherzinger, Trostmann, 

Wancata & de Zwaan, 2008). Familjen bör ingå i behandling och vård av barn med AN, 

men även om familjemedlemmarna ingår i vården står det sjuka barnets behov oftast i 

fokus för insatser. Familjen och föräldrarna som naturliga vårdare har själva ett lidande 
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som är förknippat med höga nivåer av stress och belastning, men som inte framkommer 

i vården (Haigh & Treasure, 2003).  

 

Stöd och omsorg behöver ges till föräldrar med barn som får vård. Det gäller även 

närstående till vuxna patienter. I Hälso- och sjukvårdslagen (SOSFS, 1982:763) finns 

stadgat att sjukvårdspersonal ska värna om föräldrar till barn som vårdas på institution. 

Vårdpersonalen ansvarar också för att föräldrar ges möjlighet att närvara och vara 

delaktiga i sitt barns vård . Föräldrar har både rättigheter och skyldigheter att bestämma 

i frågor om barnets vård, de har också ansvar för barnets behov av god vård (SOSFS, 

1949:381) Sjuksköterskans arbete regleras bland annat genom Socialstyrelsens 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) och den beskriver att det 

åligger sjuksköterskan att ta tillvara de närståendes kunskaper och erfarenheter och att 

vid behov föra den närståendes talan. 

 

För en familj är det särskilt viktigt att hitta tillbaka till eller finna ett nytt måltidsmönster 

som passar livssituationen när en familjemedlem drabbas av sjukdom som påverkar 

måltiderna så dessa behöver förändras. Genom vårdande samtal kan familjen få hjälp att 

etablera ett sådant nytt måltidsmönster (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Anorexia nervosa (AN) är den allvarligaste formen av ätstörningar och debuterar ofta 

tidigt i tonåren. När ett barn i en familj drabbas av psykisk ohälsa som ätstörningen AN, 

innebär det ett lidande som påverkar hela familjen. De föräldrar som vi har mött under 

vår verksamhetsförlagda utbildning uppger att de inte har tillräcklig kunskap och 

upplever avsaknad av stöd och förståelse, vilket innebär ett onödigt lidande för 

föräldrarna och familjen. För att sjuksköterskor ska kunna ge en god specifik 

omvårdnad och lindra föräldrarnas lidande behövs mer kunskap om hur de upplever det 

att vara förälder till barn med ätstörningar i form av AN. Och vad föräldrar kan vara i 

behov av för stöd och hjälp samt vilket stöd sjuksköterskan kan ge.  

 

Frågeställningar: 

 Vilka tankar och känslor har föräldrar till barn med AN? 

 Hur beskriver föräldrarna den livssituation de befinner sig i? 

 

SYFTE 

Att belysa föräldrars upplevelse av att leva med barn som har ätstörningen anorexia 

nervosa. 
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METOD 

Uppsatsen är en litteraturstudie som utförts i form av analys av kvalitativ forskning för 

att utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv öka förståelsen för föräldrar som naturliga 

vårdare. Den kvalitativa forskningens yttersta mål är enligt Friberg (2006) att skapa 

ökad förståelse kring ett fenomen. En enskild kvalitativ forskningsstudie har ett visst 

kunskapsvärde men om resultatet från flera studier sammanställs kan ett större 

kunskapsvärde skapas, förutsatt att samma fenomen studeras. Den nya kunskapen kan 

fungera som vägledande i det praktiska vårdarbetet. Förståelse för vad lidande innebär 

och hur upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov kan ökas genom att studera 

kvalitativa studier.  

 

Datainsamling 

Uppsatsen är en litteraturstudie och baseras på data från publicerade vetenskapliga 

forskningsartiklar. För att få svar på frågeställningarna och syfte valdes texter 

systematiskt vid litteratursökningen. Först gjordes en sökning i Summon för att få en 

översiktlig bild av vad som fanns publicerat inom det valda området. Därefter söktes 

artiklar i databaserna Pubmed och Cinahl som är specifika för det vårdvetenskapliga 

området. Sökningar gjordes även i SweMed+ för att få svenska artiklar men utan 

framgång. Inklusionskriterierna som valdes var peer review, kvalitativa studier, 

föräldrars perspektiv samt publicerade mellan åren 2000-2011.  Exklusionskriterier var 

kvantitativa studier och publicerade innan år 2000. Sökord som användes var eating 

disorders, anorexia nervosa, parents och coping. Bland träffarna valdes sju artiklar ut 

baserat på inklusionskriterierna, se tabell 1, vilka utgör grund för analysen. I de fall vi 

var osäkra på artiklarnas vetenskapliga grund kontrollerades detta via utgivarens 

hemsida för att se att publicerade artiklar var peer reviewed. Artiklarna har även 

kvalitetsgranskats, se översikt av analys (bilaga 1), med stöd av Critical Appraisal Skills 

Programme (2002), ett verktyg för att granska kvalitativ forskning och teoretiska 

perspektiv. 

 

Tabell 1 

Redovisning av sökresultat 

Databas Sökord Antal träffar Antal valda 

artiklar 

Cinahl eating disorders AND 

anorexia nervosa AND 

parents 

15 1 

Cinahl anorexia nervosa AND 

parents 

30 2 
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Cinahl eating disorders AND coping 

AND parents 

5 1 

Pubmed parents AND anorexia 

nervosa AND coping 

24 2 

Pubmed anorexia nervosa AND caring 

AND parents 

1 1 

 

Dataanalys 

Arbetet med analysen kan enligt Friberg (2006) beskrivas som en rörelse från helhet till 

delar till en ny helhet. Artiklarna har analyserats med hjälp av Evans (2003) 

systematiska processmodell. Först söktes och samlades artiklar med relevanta studier 

ihop. Därefter lästes varje artikel flera gånger, resultaten studerades och nyckelfynden 

som var relevanta för syftet identifierades. Nyckelfynden från resultaten sammanställdes 

och listades upp, för att få en övergripande bild av fynden. Sedan jämfördes 

nyckelfynden där likheter och skillnader lyftes fram samt nya övergripande teman och 

subteman skapades. Meningsbärande delar lades in i respektive huvud- och subteman. 

Under arbetets gång lästes varje artikel med frågeställningarna ”Vad och hur upplever 

föräldrarna att det är att leva med ett barn med ätstörning som AN? Vilka tankar och 

känslor har föräldrarna till barn med AN? Hur beskriver föräldrarna den livssituation de 

befinner sig i?” Slutligen formulerades en beskrivning med grund i de nya temana. 

Huvudteman beskriver föräldrarnas upplevelser och subteman beskriver hur dessa 

upplevelser uttryckts hos föräldrarna.  

 

RESULTAT 

Resultatet redovisas utifrån tre huvudteman att stå utanför, att inte räcka till samt det 

finns hopp. Huvudtemana är därefter indelade i tio subteman, se tabell två nedan.  

 

Tabell 2 

Redovisning av huvudtema och subtema 

Huvudtema Subtema 

Att stå utanför Isolerade och utestängda 

Uppoffring 

Maktlöshet 

Stigmatisering 

Att inte räcka till Stress 

Oro 

Skuldkänslor 

Det finns hopp Samförstånd 

Självförtroende 

Inre styrka 
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Att stå utanför 

I artiklarna berättade föräldrarna på olika sätt om känslan av att vara isolerade och att 

inte få vara delaktiga, särskilt när barnet vårdades på sjukhus. De berättade också om 

negativa attityder från omvärlden och om att inte ha tillräcklig kunskap för att klara av 

sjukdomen barnet drabbats av. Att stå utanför har föräldrarna beskrivit i känslor av att 

vara isolerade och utestängda, tvingats till uppoffringar samt att känna maktlöshet och 

stigmatisering. 

 

Isolerade och utestängda  

I flera artiklar påtalade föräldrarna bristen på samverkan med sjukvårdspersonal och de 

berättade återkommande om känslan av att vara utestängda och inte delaktiga i barnets 

vård när det vårdades på sjukhus. Föräldrarna upplevde känslan av att vara isolerade och 

utestängda från den dagliga vården men förväntades ändå fånga upp de aktiviteter, 

behandlingar och strategier som getts under sjukhusvistelsen för att klara sig på egen 

hand när de kom hem (McMaster, Beale, Hillege & Nagy, 2004; Honey, Boughtwood, 

Clarke, Halse, Kohn, & Madden, 2008; Tierney, 2005). I sin roll som naturlig vårdare 

ansåg föräldrarna att de kände barnet bäst och ville också att sjukvårdspersonalen skulle 

lyssna till deras åsikter och uppskattade om de kunde få bidra. De var villiga att böja sig 

för professionella bedömningar och tog gärna emot råd och anvisningar men ville 

fortfarande bemötas med respekt som barnets naturliga vårdare. Samverkan var 

bristande och föräldrarna möttes ibland av att större beslut fattades utan deras 

medverkan och direkt mot deras uttryckta vilja vilket förstärkte deras känsla av att vara 

utestängda (Honey et al., 2008). 

 

Många föräldrar upplevde känslan av social isolering som en följd av att de mer eller 

mindre självmant drog sig undan från vänner och närstående. Orsaken till isoleringen 

var att frågor, ogenomtänkta kommentarer och bristande förståelse från omgivningen 

ökade påfrestningen för föräldrarna (Hillege, Beale & McMaster, 2005). 

 

Uppoffring 

De flesta föräldrar upplevde att det var oändligt svårt att hålla fast vid någon form av 

normalt familjeliv och de upplevde känslan av att offra sitt eget och familjens liv. Det 

dagliga livet och alla aktiviteter kretsade kring barnets ätstörning och den ständiga 

kampen att få barnet att äta. Måltiderna var stressande och påfrestande för hela familjen 

och upplevdes mer som en lång strid än den sociala samvaro som det tidigare var. 

Föräldrarna upplevde att de tvingades till omfattande förändringar i livsstil och vardag 

som att offra många av familjens normala sociala aktiviteter och sätta sina egna behov 

åt sidan. Några föräldrar berättade att de hade tvingats sluta sitt arbete eller skjuta 

utbildning och karriärmöjligheter på framtiden. Föräldrarna upplevde det var svårt att 
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hinna finnas till för de andra syskonen eftersom det främsta fokuset låg på det sjuka 

barnet. Det kändes svårt att åsidosätta de andra familjemedlemmarna då det sjuka barnet 

dominerade över föräldrarnas tid (Cottee-Lane et al., 2004; Tierney, 2005; Whitney, 

2005). 

 

Maktlöshet 

Några föräldrar upplevde att den lättnad de initialt kände när de fick stöd då barnet 

skrevs in på sjukhus utbyttes till känslor av förtvivlan och maktlöshet då det visade sig 

att stödet inte fanns där när barnet väl skrevs ut från sjukhuset, och föräldrarna fann sig 

stå ensamma igen (Honey et al, 2008; McMaster et al., 2004).  

 

Flera föräldrar beskrev hur svårt det var att hantera barnet och samtidigt upprätthålla en 

positiv relation när barnet, under inflytande av sjukdomen, utvecklade ett beteende fyllt 

av falskhet och lögner för att undvika att gå upp i vikt. De flesta föräldrar upplevde att 

leva med ett barn som har AN var förknippat med problem som totalt genomgriper livet 

och skapade en överväldigande frustration och känsla av maktlöshet, de beskrev det 

som att det inte fanns något ljus i tunneln (Cottee-Lane et al, 2004). En del föräldrar 

berättade hur sjukdomen tog över barnet och dess personlighet, tankar och känslor på ett 

negativt sätt. Många av föräldrarna försökte ta kontroll över barnet och sjukdomen, men 

upplevde att inget som de gjorde eller sade gjorde skillnad. Föräldrarna upplevde en 

maktlöshet när de inte nådde fram till barnet eller då barnet inte hade någon motivation 

till att bli bättre eller förändras, vilket förstärkte känslan av att stå utanför (Cottee-Lane 

et al, 2004: Whitney, 2005).  

 

Nästan alla föräldrar uttalade ett stort behov av information och kunskap i strävan att 

förstå sjukdomen och dess process. Föräldrarna kände sig maktlösa utan kunskap då de 

kämpade med att förstå barnets beteende, identifiera möjliga handlingsvägar, försöka 

förutse barnets svar på olika åtgärder och för att kunna bestämma sig för olika strategier 

(Honey & Halse, 2006). Föräldrarna ville att sjukhuspersonalen skulle informera och 

hålla dem underrättade om behandlingar, utveckling och vad de kunde förvänta sig i 

nästa steg. Men många föräldrar upplevde att informationen var inkomplett och 

otillförlitlig och därmed undergrävde deras roll som naturlig vårdare, vilket gav dem en 

känsla av maktlöshet och att stå utanför (Honey et al, 2008; Honey & Halse, 2006). De 

använde alla tänkbara kanaler, från att läsa böcker och söka på internet till att prata med 

andra föräldrar och även kontakta författare och forskare, för att öka sin kunskap och bli 

bättre rustade för att kunna hantera sjukdomen och minska känslan av maktlöshet 

(Cottee-Lane et al., 2004; Honey et al, 2008; Honey & Halse, 2006; McMaster et al., 

2004).  
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Stigmatisering 

I mötet med sjukvårdspersonal har flera föräldrar berättat om en negativ attityd 

gentemot dem. När de ville bli involverade i vården av barnet möttes de ibland av 

misstro och de nonchalerades, vilket bidrog till känslan av stigmatisering (Honey et al., 

2008; McMaster et al., 2004).  

 

Initialt när föräldrarna sökte vård till barnet fick de kommentarer att de överreagerade 

och många gånger fick föräldrarna söka vård flera gånger för att få hjälp. I flera fall 

hade barnet försämrats och föräldrarna upplevde sig kränkta över att inte ha blivit 

betrodda, till exempel när den professionella sjukvården inte satte problemen i relation 

till ätstörning utan hänvisade till att barnet var i puberteten och att det skulle växa bort 

(Cottee-Lane et al., 2004; Tierney, 2005). Vid vistelse på sjukhus uppgav föräldrarna att 

sjukvårdspersonalen hade en stereotypisk bild av patienter med AN och deras föräldrar. 

I flera fall upplevdes attityden från personalen som nonchalant och oförskämd där 

föräldrarna kände att personalen var emot dem. Genom att inte bli involverad i vården 

och inte få någon information om barnets tillstånd kände föräldrarna att de blev 

misstrodda. I många fall hade även personalen attityden att föräldrarna är orsaken till 

sjukdomen och att de inte agerade för barnets bästa. Föräldrarna kände sig kränkta över 

att de bemöttes av negativa attityder, vilket förstärkte känslan av att stå utanför (Honey 

et al., 2008; McMaster et al., 2004). 

 

Föräldrarna kunde känna stöd från nära vänner som visade empati. Däremot var 

föräldrarna mindre benägna att diskutera sjukdomen med bekanta som upplevdes vara 

mindre informerade om AN, av rädsla för stigmatisering. Föräldrarna kände ilska över 

den stigmatisering som var förknippad med AN på grund av utomståendes förmåga att 

trivialisera sjukdomen (Whitney, J. et al., 2005).  

Att inte räcka till 

I artiklarna berättade föräldrarna på olika sätt om känslan av att mötas av höga krav som 

de inte visste hur de skulle uppfylla. Föräldrarna var också oroliga för barnets hälsa och 

om det skulle överleva, en del klandrade sig själva för att inte ha sökt hjälp i tid. Att inte 

räcka till har föräldrarna beskrivit som känslor av stress, oro och skuld. 

 

Stress 

Föräldrarna upplevde att det ställdes höga krav på dem som barnets naturliga vårdare, 

särskilt från sjukvårdspersonal. Föräldrarna upplevde att det ställdes krav på att de 

skulle använda samma metoder som användes när barnet var inlagt på sjukhus utan att 

ha blivit delaktiga i vården. Höga krav och ständig press att klara av barnets beteende 

och matvägran medförde att föräldrarna upplevde känslor av stress. Föräldrarna 

upplevde att stressen förstärktes när de inte fick stöd och förståelse från närstående eller 
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sjukvårdspersonal, vilket gav en känsla av att inte räcka till (Cottee-Lane et al., 2004; 

Honey et al., 2008; Tierney, 2005).  

 

Oro 

Föräldrar upplevde en stark oro kring barnets välmående på grund av sjukdomens 

nedbrytande effekt på barnets fysiska och psykiska hälsa. Risken för dödlighet är 

överhängande och att tvingas inse att de skulle kunna förlora sitt barn upplevdes som 

traumatiskt. Många av föräldrarna var oroliga för barnets sociala utveckling då det 

missade eller undvek att delta i aktiviteter utanför hemmet som exempelvis 

födelsedagskalas och att sova över hos en vän (Cottee-Lane et al., 2004). Oron 

föräldrarna kände när barnet var sjukt försvann inte när barnet visade friskhetstecken, då 

oron att barnet skulle insjukna och återgå till de gamla mönstren var för stor (Tierney, 

2005).  

 

Skuldkänslor 

Många föräldrar uttryckte känslan av skuld när barnet hade fått sin diagnos på grund av 

att de upplevde att de borde ha upptäckt sjukdomen tidigare. Trots att föräldrar hade sett 

barnet förändra sina matvanor och även sitt normala beteende så tog det tid innan de 

upptäckte och förstod förändringarna och associerade dessa med AN. Föräldrarna 

förebrådde sig själva och frågade sig varför just deras barn hade blivit sjukt och vad de 

hade kunnat göra för att förhindra insjuknandet. Att sedan tvingas lämna barnet för vård 

på sjukhuset och där känna sig utesluten från vården, upplevde en del föräldrarna som 

jobbigt och klandrade sig själva för att inte räcka till (Cottee-Lane et al., 2004; 

McMaster et al., 2003; Whitney et al., 2005). 

 

Det finns hopp 

I artiklarna uttryckte föräldrar en känsla av att inte räcka till och att de kände ett 

utanförskap som blev till ett lidande. Genom att känna samförstånd med familj och det 

sjuka barnet kände föräldrarna att de kunde hitta kraft och hopp, lidandet lindras och 

föräldrarnas självförtroende och inre styrka kunde byggas upp.  

 

Samförstånd 

Sjukdomens inverkan på familjen kunde ibland upplevas splittrande men många 

föräldrar upplevde att det förde familjen tillsammans och enade familjemedlemmarna. 

En del föräldrar var noga med att samarbeta inom familjen genom att prata igenom 

idéer, dela information och stödja varandra känslomässigt. Genom att presentera en 

enad front, organisera respektive roller samt ta hand om sina barn förstärkte de därmed 

känslan av samförstånd vilket gav dem känslan av att det fanns hopp (Hillege 2005; 

Honey et al., 2008).  
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Självförtroende 

Eftersom föräldrarna hade för lite kunskap om AN, upplevde de att de behövde hjälp 

och stöd från sjukvården. De uppskattade att få tydlig vägledning, regelbunden 

återkoppling och individanpassade råd vilket förstärkte deras känsla av självförtroende i 

sitt eget agerande. Att sjukvårdspersonalen tog sig tid att lyssna, inte avfärdade och 

trivialiserade dem eller deras problem samt var tillgängliga med råd och stöd värdesattes 

mycket (Cottee-Lane et al, 2004; Honey et al., 2008; Tierney, 2005).  Föräldrar 

upplevde även att självförtroendet stärktes när de fick stöd från parter utanför 

sjukvårdssystemet som föräldraföreningar och ickestatliga intresseorganisationer. 

Många föräldrar upplevde betydelsen av att ha ett socialt nätverk där det fanns någon 

som de kunde prata med, som lyssnade även om det inte innebar konkreta råd eller 

lösningar, vilket gav en känsla av hopp (Cottee-Lane et al., 2004; Honey et al, 2008; 

Honey & Halse, 2006; McMaster et al., 2004).  

 

Inre styrka 

Genom en känsla av hopp och positivt tänkande upplevde föräldrarna en inre styrka som 

hjälpte dem att klara av vardagen. Föräldrarna försökte att tänka positivt om sin egen 

förmåga, till exempel genom att påminna sig om vad de hade klarat så här långt, att de 

hade klarat av många andra svårigheter. Att inte älta det negativa utan fokusera på de 

hoppfulla inslagen gav föräldrarna styrka. Föräldrarna upplevde även betydelsen av att 

separera barnet och dess sjukdom, att se att barnets beteende inte var synonymt med 

barnet utan en effekt av sjukdomen. Det gav föräldrarna en kraft och styrka att orka 

fortsätta och ibland agera mot deras barns vilja, som exempelvis vid inläggning på 

sjukhus (Honey et al., 2008; Honey & Halse, 2006). Föräldrarna beskrev vikten av att ta 

kontroll över barnets beteende och att kunna sätta gränser över hur mycket sjukdomen 

fick ta över föräldrarnas och barnens liv (Cottee-Lane et al., 2004; Honey & Halse, 

2006).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den här litteraturstudien har gjorts i syfte att belysa ett fenomen, det vill säga föräldrars 

upplevelse av att leva med ett barn som har ätstörningen AN. Genom att använda 

kvalitativ forskning skapas ökad förståelse kring ett fenomen (Friberg, 2006). En 

kvalitativ studie med narrativ ansats ger föräldrarna möjlighet att berätta fritt, och 

genom att använda kvalitativ forskning kan föräldrarnas berättelser om deras 

upplevelser och känslor erhållas. Hade författarna använt kvantitativ forskning hade 

sannolikt inte kunskap kring hur föräldrarna känner utan hur många som känner på ett 
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visst sätt erhållits. Ett alternativ till litteraturstudie hade kunnat vara en empirisk studie 

med intervjuer, men det hade tagit för lång tid att utföra och gett ett mer begränsat 

underlag. Den här litteraturstudien beskriver en samlad forskning med sammanlagt 156 

föräldrars upplevelser och så många intervjuer hade författarna aldrig kunnat 

genomföra. Fördelen med en empirisk studie och egna intervjuer är att det finns 

möjlighet att ställa följdfrågor om en upplevelse eller situation som är svår att förstå och 

behöver utvecklas ytterligare. Ett annat alternativ hade kunnat vara att använda bloggar 

och självbiografier, men de valdes bort på grund av bristande tillgång.  

 

Det var svårt att hitta artiklar som handlade om föräldrars upplevelse av att leva med 

barn som har specifikt AN. Av den anledningen har två artiklar använts som berör både 

barn med AN och barn med bulimia nervosa. Författarna valde att använda båda 

artiklarna på grund av att de beskrev föräldrarnas upplevelser mycket väl och att det inte 

fanns någon skillnad i föräldrarnas upplevelser som var relaterad till om barnet hade den 

ena eller den andra ätstörningen. Litteraturstudien hade kunnat vidgas till att omfatta 

ätstörningar i allmänhet men begränsades till AN på grund av att det är den allvarligaste 

formen av ätstörning med risk för dödlighet. 

 

De träffar som erhölls vid sökning stämde bra överens med syftet, därför upplevdes 

sökorden vara relevanta. Författarna provade att söka efter nytt material med hjälp av 

artiklarnas keywords, dock gav de flesta inga träffar alls. Artiklarnas referenslistor 

genomsöktes för att hitta förslag till nya referenser, men utan resultat. Orsaken var att 

många referenser var böcker medan andra var artiklar som inte berörde syftet. Ibland 

var det svårt att veta om artiklarna var vetenskapliga och peer reviewed. I en del 

databaser kan förval som peer review inte väljas, vilket försvårar sökningar efter 

vetenskapliga artiklar. Ett sätt kan vara att inte använda sig av en sådan databas men då 

hade antal träffar begränsats. I den initiala sökprocessen utförde författarna sökningar 

var för sig i olika databaser och på olika sätt. För att få en enhetlig sökprocess 

bestämdes tidigt i det fortsatta arbetet vilka sökord som skulle användas och hur 

sökningarna skulle genomföras. Det hade varit bra att ha sökord och inklusions- och 

exklusionskriterier klara innan sökprocessen påbörjades men det är inte möjligt med 

tanke på att de faktorerna påverkas och kan förändras under processens gång. 

 

Det gick inte att hitta svensk forskning med ett föräldraperspektiv som kunde ingå i 

studien. Utifrån det tillgängliga material som studerats finns ingen anledning att tro att 

bristen har påverkat resultatet men det hade varit intressant att se om det finns något 

som skiljer. Det finns forskning i Sverige inom AN men den handlar om patientens 

perspektiv eller effekter av olika behandlingsformer. En av de använda artiklarna är en 

studie som omfattar individer i åldern 14-31 vilket kan ses som en bristande faktor och 

ett avsteg från definitionen av barn. Orsaken till att artikeln använts är att det inte finns 

något i den som påvisar någon avvikelse från resultat i övriga studier. Föräldrarna är de 

som är de naturliga vårdarna i studierna och barn är alltid barn till sina föräldrar oavsett 
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ålder. Det är inte ovanligt att barn stannar kvar i hemmet hos föräldrarna till långt upp i 

ålder på grund av sin sjukdom. Anorexia nervosa är vanligast hos flickor och begreppet 

döttrar förekommer mest i artiklarna, men det framkommer inte i alla artiklar vilken 

könstillhörighet barnen har. Av den anledningen har inte kön använts som inklusions- 

eller exklusionskriterie. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelse av att leva med ett barn som har 

ätstörningen AN. Resultatet får anses vara uppnått genom att författarna till den här 

studien presenterar en bild av upplevelser och känslor hos föräldrar till barn med AN. 

Resultat kan också anses relevant för bemötande inom sjukvården i allmänhet och 

bemötande av föräldrar och anhörigvårdare i synnerhet. Dock kan inte resultatet sägas 

vara fullständigt då inga forskningsstudier genomförda i Sverige har kunnat ingå i 

resultatet, även om författarna tror att det inte hade förändrat resultatet.  I 

resultatdiskussionen kommer huvudtemana att belysas och återkopplas till forskning. 

Några subteman kommer att lyftas som beskriver och sammanfattar föräldrarnas 

upplevelser. Resultatet består av starka känslor som omfattar både positiva och negativa 

upplevelser hos föräldrarna. Negativa upplevelser som att känna sig utestängd, ha skuld 

och känna sig stigmatiserad är övervägande men positiva upplevelser som att det finns 

hopp beskrivs också. 

 

Att stå utanför 

De artiklar som har använts i studien beskriver tydligt föräldrarnas upplevelse av att stå 

utanför vården av barnet, särskilt när barnet vårdades på sjukhus. Många föräldrar 

upplevde känslor av att vara isolerade och utestängda samt stigmatiserade, och känslan 

av vårdlidande hos föräldrarna framkommer tydligt i resultatet. Vårdlidande kan, enligt 

Eriksson (1994), vara en konsekvens av eller brist på vård och lindring kan ske genom 

att patienterna och närstående känner sig välkomna, blir inbjudna och att de har en plats. 

Föräldrarna upplevde att ingen lyssnade på dem, och att de förlorade sin roll som 

naturlig vårdare när de utestängdes från vården i samband med att de sökte hjälp på 

sjukhus. Att inte bli involverade och delaktiga i behandlingarna av barnet, upplevdes av 

föräldrarna som isolerande och en känsla av utanförskap. Bristande samverkan med 

sjukvårdspersonalen visade sig genom att större beslut fattades utan deras medverkan 

och föräldrarna fick försöka fånga upp de aktiviteter, behandlingar och strategier som 

getts under sjukhusvistelse för att klara sig på egen hand när de kom hem. Enligt hälso- 

och sjukvårdslagen (SOSFS, 1982:763) har vårdpersonalen ett ansvar för att föräldrarna 

kan vara delaktiga i deras barns vård. Föräldrarna har även både skyldigheter och 

rättigheter att bestämma om barnets vård enligt föräldrabalken (SOSFS, 1949:381). 

Konsekvenserna av isolering och utanförskap leder till ett onödigt lidande för 

föräldrarna. Lidandet ökar när barnet skrivs ut från sjukhuset och föräldrarna förväntas 
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ta över vården av barnet. Enligt Dahlberg & Segesten (2010) kan närståendes lidande 

lindras genom att de blir informerade och får vara involverade i vården. Om föräldrarna 

kan få den information och praktiska hjälp som de behöver så minskar inte bara deras 

lidande, de kommer också att bli mer effektiva i sitt stöd och sin hjälp till den person 

som de vårdar (Haigh & Treasure, 2003). Studier visar även på att när föräldrarna 

upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd, minskade välbefinnandet och en känsla av 

lidande uppstod (Graap et al. 2008). Svenska sjuksköterskeföreningen (2007) menar att 

i dialog med patienten och/eller närstående, ska sjuksköterskan ha kompetens att ge stöd 

och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling. En studie 

av Graap et al (2008) visar tydligt på vikten av stöd till den här gruppen av vårdare, 

föräldrarna. Det är viktigt att ta föräldrarnas behov som vårdare på allvar, och ge dem 

stöd, på grund av att AN är en så allvarlig psykisk störning, kanske den mest allvarliga 

som kan drabba ungdomar. 

 

Känslan av stigmatisering upplevdes som väldigt stark men beskrevs av flera föräldrar i 

flera av studierna. Vi tror att föräldrarnas upplevelse av sin situation är så stark därför 

att känslan av att vara annorlunda, ha ett barn som är annorlunda, att inte kunna gå på 

middag till vänner, att bli misstänkliggjord och anklagad för att ha orsakat barnets 

sjukdom gör känslan av att vara annorlunda och stå utanför den normala bilden så stark 

att de inte kan beskriva situationen och känslan på något annat sätt. 

 

Den stigmatisering som är förknippad med AN innebär känslor av skam och 

självförebråelse samt social isolering. Föräldrar är självkritiska, funderingar och 

anklagelser kring om de kan ha bidragit till sjukdomen på något sätt gör dem ledsna. De 

ägnar sig åt självrannsakan och förebrår sig med frågor som när de noterade början till 

sjukdomen, och varför de inte upptäckte sjukdomen tidigare (Treasure et al. 2001). 

 

Att inte räcka till 

Många föräldrar upplevde oro för barnets hälsa, om barnet skulle överleva och 

känslorna av skuld var starka, då många klandrade sig själva för att barnet blivit sjukt. 

Föräldrar skuldlägger sig själva mycket och ofta, de upplever att de borde ha sett 

förändringen hos barnet tidigare och sökt hjälp snabbare. Att just deras barn hade blivit 

sjukt och vad de hade kunnat göra för att hindra insjuknandet var en återkommande 

fundering hos många av föräldrarna. Och att inte hitta någon naturlig förklaring blev 

inte bara en stress för föräldrarna utan bidrog till att de tog på sig skulden för 

insjuknandet. Anorexia nervosa är en psykisk sjukdom där orsakerna inte är helt kända, 

men har ett antal riskfaktorer som till exempel dagens kroppsideal, genetiska och 

biologiska faktorer samt negativa händelser av olika slag (Hällström, 2009). Även om 

föräldrar påverkar sina barn, är det inte fastställt att de är orsaken till insjuknandet. 

Skuldkänslorna blev inte mindre av att föräldrarna ibland tvingades, mot barnets vilja, 

få det inlagt på sjukhuset. När barnet motsatte sig behandlingen på sjukhuset och inte 
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ville vara där, blev det mycket smärtsamt för föräldrarna och de upplevde att barnet 

anklagade dem för att övergett det. Föräldrar som vårdar ett barn med AN upplever ofta 

både vårdlidande och livslidande. Eriksson (1994) beskriver livslidande som att en 

människas hela livssituation berörs i samband med sjukdom och ohälsa. Det som 

tidigare var självklart och invant rubbas plötsligt och kanske försvinner helt. Enligt 

Kyriacou et al. (2008) kan lidandet som föräldrarna drabbas av förknippas med 

depression och stress. Känslor av ångest, skuld och utbrändhet är också vanligt bland 

föräldrarna och behovet av stöd är därför stort (Graap et al. 2008). För att inte 

föräldrarna ska uppleva skuldkänslor, är det viktigt att sjukvårdspersonalen stöttar 

föräldrarna och möter deras lidande. Att inte lägga skulden på föräldrarna utan 

uppmuntra dem, skulle öka deras välbefinnande. Enligt Dahlberg & Segesten (2010) 

behöver stöd och omsorg ges till föräldrar med barn som får vård. En studie visar på att 

sjukvårdspersonalen är de personer som familjerna främst vill ha mer stöd ifrån (Jubb & 

Shanley, 2002). Föräldrar som vårdar barn med ätstörningar som AN har större behov 

av stöd från den professionella sjukvården än de har behov av stöd från vänner och 

familj (Graap et al. 2008). 

 

Det finns hopp 

Att inte räcka till och att känna ett utanförskap kan ses som ett lidande för föräldrarna. I 

lidandet upplevde föräldrarna ändå att de kunde hitta kraft och känna hopp. Ett stöd och 

en bekräftelse i sitt lidande kände föräldrarna bland annat när de träffade andra föräldrar 

i samma situation. Genom att finna en inre styrka och bygga upp självförtroendet samt 

känna samförstånd med familjen och det sjuka barnet, beskrev föräldrarna att mitt i allt 

lidande fanns det en känsla av hopp och ljus i tunneln. När föräldrarna fick stöd i form 

av vägledning, återkoppling samt individanpassade råd stärktes deras självförtroende 

och de kände sig trygga i sin kunskap och i sin förmåga att orka klara av situationen 

med sitt sjuka barn. Att bli synliggjord av vårdpersonal när de tog sig tid att lyssna 

värdesattes mycket. Eriksson (1994) hävdar att varje människas lidande utspelas i ett 

lidandets drama. Ett drama som innebär att lidandet bekräftas, det vill säga någon har 

sett den andres lidande, och att lidandet får ske i tid och rum. Slutligen sker försoning 

av lidandet där lidandet bäddas in i en ny meningsfull helhet. Det professionella 

bemötandet har en viktig roll genom att se och ta emot den lidande människan istället 

för att bortförklara lidandet. När sjuksköterskan har ett intresse för hur den närstående 

erfar sin livsvärld och tar sig tid att lyssna, tänka, känna och förstå de närstående, blir 

vården för individen öppen och följsam (Dahlberg & Segersten, 2010). Honey och 

Halse, (2005) menar att det behövs mer forskning kring hur de olika strategier som 

används kan relateras till föräldrarnas upplevelse av sinnesfrid och emotionella 

välmående, och hur dessa påverkar deras förmåga att hantera situationen. 
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Praktiska implikationer 

För att sjuksköterskan ska kunna ge en god och specifik omvårdnad och lindra 

föräldrarnas lidande är det av betydelse att vara öppen och följsam inför föräldrarnas 

behov av stöd och hjälp både i den naturliga och i den professionella vården. 

Föräldrarna är i behov av:  

 

 att få berätta om sina tankar och känslor  

 att få bli sedda, hörda, delaktiga samt känna sig välkomna  

 att få berätta om sin roll som naturlig vårdare och sina erfarenheter av barnet i 

hemmet  

 att få ha och ta plats i det dagliga arbetet när barnet är intaget på sjukhuset  

 att bevara sin integritet 

 att få information och undervisning 

 att få stöd och rådgivning 

 att få minska sin oro och stress 

 

Utifrån föräldrarnas behov och för att kunna ge god och specifik omvårdnad samt lindra 

föräldrarnas lidande, behöver sjuksköterskan: 

 

 ge föräldrarna möjlighet att enskilt, utan barnet närvarande, få möjlighet att 

berätta om sina tankar och känslor samt sitt lidande 

 lyssna och ställa öppna frågor så att föräldrarna får berätta om sina erfarenheter 

och kunna uttrycka sin oro  

 ge stöd genom råd och anvisningar, informera om behandlingar och strategier 

samt vad som händer under vårdtiden på sjukhuset för att stärka föräldrarna, 

göra dem delaktiga och minska deras stress 

 ge stöd att tänka positivt, både kring att skilja mellan barn och sjukdom samt att 

våga tro på förbättringar 

 arbeta för att öka sin egen och annan vårdpersonals kunskap om psykisk ohälsa 

för att förhindra negativa attityder  

 stödja föräldrarna i att ta kontroll över barnet och den akuta sjukdomen 

 minska föräldrarnas skuldkänslor genom att bekräfta att sjukdomen inte är deras 

fel, hjälpa föräldrarna att känna trygghet i att de lämnar över barnet till 

sjukvården och att de kan känna vårdtiden som en tid för återhämtning 

  samverka med föräldrarna så att de får en känsla av att bli sedda, hörda och 

delaktiga samt känna tryggheten att de inte står ensamma 

 ge råd och anvisningar om vart föräldrarna kan söka stöd och hjälp 
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SLUTSATSER 

Efter att ha gjort den här studien så framstår det som klart att det uppstår onödigt 

vårdlidande. Frågor som infinner sig är varför vårdlidande uppstår, när det uppstår, vad 

det kostar och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska vårdlidandet. Vi tror inte att 

det är någon kvalificerad gissning att säga att det onödiga vårdlidandet kostar samhället 

och vården stora pengar i fråga om exempelvis längre vårdtider. Det skulle vara 

intressant att studera, kanske som uppsatsämne för magisterexamen, vidare kring varför 

vårdlidande uppstår. Handlar det om attitydproblem, personalbegränsningar, okunskap, 

bristande utbildning, brist på reflektion eller bristande ledarskap? Vi tror att det är en 

kombination av faktorer. Om vårdlidandet medför längre vårdtider och det tar längre tid 

för patienter att bli friska så borde rimligtvis reflektion prioriteras högre. Rätt arbete, på 

rätt sätt, vid rätt tidpunkt. 
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Bilaga 1 

 Översikt av analyserad litteratur 

 

Titel 

Childhood Onset 

Anorexia Nervosa: 

The Experience of 

Parents. 

Författare 

Cottee-Lane, D., 

Pistrang, N. & 

Bryant-Waugh, R. 

Tidskrift 

European Eating 

Disorders Review 

Årtal 

2004 
Land 

Storbritannien 

Perspektiv 

Anhörigperspektiv 
Problem och 

syfte 

Att beskriva 

föräldrars 

upplevelse av att 

ha ett barn med 

anorexia nervosa 

Metod 

Kvalitativ studie. 

Strukturerade 

intervjuer med 11 

föräldrar till barn 

i åldrarna 13 till 

16 med anorexia 

nervosa. 25 

föräldrar var 

tillfrågade, men 

14 tackade nej 

och två föräldrar 

hoppade av under 

studien. 

Intervjuerna 

spelades in på 

band och 

transkriberades.  

En 

fenomenologisk 

tolkningsanalys 

gjordes där teman 

systematiskt togs 

fram från 

intervjumaterialet.  

Resultat 

Tre huvudteman 

som delats in i åtta 

subteman. 

1. förstå 

ätstörningar 

a) långsamt 

erkännande 

b) analysera det 

2. effekten av 

ätstörningar 

a) det 

fruktansvärda 

monstret 

b) höga insatser  

c) en levande 

mardröm 

3. hantering av 

ätstörningar 

och dess 

inverkan 

a) ”du kan leda 

en häst till 

vattnet..” 

b) ta kontroll 

c) stöd och 

förståelse 

Kvalitet 

Hög 
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Titel 

Impact of Eating 

disorders on 

family life: 

individual 

parents´stories. 

Författare 

Hillege, S., 

Beale, B. & 

McMaster, R. 

Tidskrift 

Journal of Clinical 

Nursing 

Årtal 

2006 
Land 

Australien 

Perspektiv 

Anhörigperspektiv 

Problem och 

syfte 

Att undersöka 

vilken inverkan 

en ätstörning 

har på familjen, 

särskilt för 

föräldrarna.  

Metod 

Kvalitativ studie. 

19 mammor och 3 

pappor 

intervjuades för att 

få föräldrarnas 

erfarenheter av att 

ha ett barn/vuxna 

barn med 

ätstörning. Barnen 

var mellan 10 och 

19 år. Föräldrarna 

blev intervjuade 

enskilt och 

intervjuerna 

spelades in på 

band och 

transkriberades.  

Resultat 

Fem huvudteman 

1. familjen, 

återföring eller 

upplösning 

2. föräldrarnas 

oförmåga att 

klara av 

situationer 

3. tanklösa 

kommentarer från 

närstående 

4. socialt isolerade 

5. ekonomisk 

inverkan 

 

Kvalitet 

Medel 

hög 
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Titel 

Support for 

Parents of 

Children with 

Anorexia: What 

Parents Want. 

Författare 

Honey, A., 

Boughtwood, D., 

Clarke, S., 

Halse, C., Kohn, 

M. & Madden, 

S. 

Tidskrift 

Eating Disorders 
Årtal 

2008 
Land 

Australien 

Perspektiv 
Anhörigperspektiv 

Problem och 

syfte 

Att genom att 

titta på tidigare 

forskning och 

analysera 

föräldrars 

erfarenheter av 

kliniker få fram 

svar på frågor 

som "Vilket stöd 

vill föräldrar till 

tonårsflickor 

med anorexia ha 

från kliniker?".  

Metod 

Kvalitativ analys 

av djupintervjuer. 

24 föräldrar till 

flickor i 14-20 års 

ålder från 2 

offentliga sjukhus 

och 1 privat 

pediatrisk klinik, 

intervjuades av en 

oberoende 

forskare. Samtalen 

spelades in på 

band och 

transkriberades. 

Dataanalysen 

bestod av 4 steg. 

Innehållsanalys, 

extern utvärdering 

av intervjuerna, 

undersökning av 

varje utvärderad 

händelse och få 

fram positivt och 

negativt. Och sist 

gjordes en 

jämförelse mellan 

intervjuerna för att 

se skillnader och 

likheter. 

Resultat 

Tre huvudteman 

1. Inkludera 

föräldrarna i 

behandlingen 

2. Stöttning och 

vägledning av 

föräldrarna i 

vården av deras 

dotter 

3. Visa positiv 

attityd 

gentemot 

föräldrarna  

Kvalitet 

Hög 
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Titel 

The Specifics of 

Coping: Parents 

of Daughters 

With Anorexia 

Nervosa 

Författare 

Honey, A. & 

Halse, C. 

Tidskrift 

Qualitative Health 

Research 

Årtal 

2006 
Land 

Australien 

Perspektiv 

Anhörig-

perspektiv 

Problem 

och syfte 

Att beskriva 

vilken 

strategi 

föräldrarna 

till barn med 

ätstörningar 

använder för 

att hantera 

sin situation.  

 

Metod 

Kvalitativ 

forskning. 24 

föräldrar till barn 

med ätstörningar 

djupintervjuades 

vid 2 offentliga 

sjukhus och 1 privat 

pediatrisk klinik. 16 

mammor och 8 

pappor till barn i 

åldrarna 14-20 år 

deltog. Grounded 

theory användes. 

Intervjuerna 

bandades och 

transkriberades 

ordagrant. En 

kvalitativ analys 

gjordes av 

hanterbarhets-

strategier som 

beskrivs av 

föräldrar till unga 

flickor med 

anorexia. Resultatet 

jämfördes med 

kvantitativa 

mätinstrument. 

Resultat 

3 huvudteman med 14 

subteman från intervjuerna 

och 3 teman från den 

kvantitativa jämförelsen av 

forskningen.  

1. förklarande arbete 

a) sökning av 

information och råd 

om anorexia 

b) ta reda på om de 

enskilda 

c) utvärdera tidigare 

strategier 

d) jämföra och 

integrera 

information 

2. tänkande arbete 

a) separera anorexia 

b) tänka positivt 

c) upprätthålla en bra 

fokus 

d) hålla 

förväntningarna 

realistiska 

3. kapacitet arbete 

a) omorganisera andra 

aktiviteter 

b) teknik inlärning 

c) arbeta tillsammans 

d) använda social stöd 

e) ta hand om sig själv 

f) sätta gränser 

I. specifikt för 

hantering 

II. definition av 

hantering 

III. avsikten av 

hanteringen 

Kvalitet 

Hög 

 



 26 

 

Titel 

The Parent 

Experience of 

Eating Disorders: 

Interactions With 

Health 

Professionals. 

Författare 

McMaster, R., 

Beale, B., 

Hillege, S. & 

Nagy, S. 

Tidskrift 

International 

Journal of 

Mental Health 

Nursing 

Årtal 

2004 
Land 

Australien 

Perspektiv 

Anhörigperspektiv 
Problem och 

syfte 

Att beskriva 

föräldrars, till 

barn med 

anorexia 

nervosa 

och/eller 

bulimia nervosa, 

erfarenheter av 

och samspel 

med 

vårdpersonal. 

Metod 

Kvalitativ 

forskning med 

deskriptiv 

design. 22 

föräldrar till 

barn med 

ätstörningar 

intervjuades. 

Dessa intervjuer 

spelades in på 

ljudband och 

därefter 

transkriberades. 

Materialet 

analyserades 

och utvecklades 

till teman.  

Resultat 

Sex teman 

identifierades. 

1. hitta hjälp 

2. stänga ute känslor 

3. engagemang från 

hälso- och 

sjukvårdspersonalen  

4. bilder porträtteras av 

hälso- och 

sjukvårdspersonal 

gentemot barnen och 

föräldrarna 

5. att vara påhittig: 

hitta alternativ när 

allt annat misslyckas 

6. föräldrar: inte 

beredda att ge upp 

7. rekommendationer, 

konsekvenser och 

slutsatser 

Kvalitet 

Hög 
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Titel 

The Treatment of 

Adolescent 

Anorexia 

Nervosa: a 

Qualitative Study 

of the Vievs of 

Parents 

Författare 

Tierney, S. 
Tidskrift 

Eating Disorders 
Årtal 

2005 
Land 

England 

Perspektiv 

Anhörigperspektiv 
Problem och 

syfte 

Vilka är de 

erfarenheter 

en förälder 

har vars barn 

har fått 

behandling 

för sin 

anorexia i 

tonåren. 

Metod  

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer där 15 

föräldrar till barn som 

behandlats för 

anorexia nervosa 

deltog. Intervjuerna 

spelades in och 

kodades. Barnen var i 

åldrarna 14-19 år.  

Resultat 

4 huvudteman 

presenterades 

1. Hämta 

information 

2. Attityder till 

psykosociala 

insatser 

3. Möten med de 

professionella 

4. Upplevda 

framsteg 

Kvalitet 

Medel 

hög 
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Titel 

Experience of  

Caring for 

Someone With 

Anorexia Nervosa: 
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Författare 

Whitney, J., 

Murray, J., 

Gavan, K., 

Todd, G., 

Whitaker, W. 

& Treasure, J. 

Tidskrift 

The British 

Journal of 

Psychiatry  

Årtal 

2005 
Land 

England 

Perspektiv 

Anhörigperspektiv 
Problem och 

syfte 

Att få en 

detaljerad 

förståelse för 

vårdarnas 

sjukdoms-

modeller och 

vårdarnas 

upplevelser. 

Metod 

Kvalitativ 

analys. 

Vårdarna, 40 

föräldrar till 27 

barn, skrev 

brev som 

beskrev hur 

det var att vara 

anhörig. 

Breven 

analyserades 

med hjälp av 

Grounded 

theory. Barnen 

var i åldrarna 

14-31 och 

hade varit 

sjuka mellan 

5-10 år.  

Resultat 

Sex kategorier med sex 

huvudteman som delades in 

i 16 underrubriker 

bestående av citat.  

1. Vårdarnas 

sjukdomsperspektiv 

a) Uppfattningar 

om sjukdomens 

egenskaper 

b) Patient, vårdare 

och kontroll av 

behandling 

c) Sjukdomens 

konsekvenser 

2. Sjukdoms inverkan 

d) Effekten på 

familjen 

3. Emotionell och 

kognitiv process 

e) Känslomässigt 

gensvar 

f) Kognitiva 

strategier 

4. Negativ övertygelse 

och respons 

5. Genus skillnad 

6. Validering 

Kvalitet 

Medel 

hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


