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Sammendrag 

Forfatter: Heidi Charlotte Sveinsson 

Tittel: Hvilke opplevelser har pårørende til pasienter med spiseforstyrrelser i møte med 

helsevesenet? En systematisk litteraturgjennomgang. 

Veileder: Margrethe Seeger Halvorsen 

Problemstilling: Hvilke opplevelser har pårørende til pasienter med spiseforstyrrelser i møte 

med helsevesenet? 

Innledning: Pårørende har fått økende fokus i samfunnet, og Helsedirektoratet publiserte i 

2017 en oppdatert pårørendeveileder for bruk i helse- og omsorgstjenesten. Pårørende til 

pasienter med spiseforstyrrelser beskriver emosjonelle, psykiske og fysiske belastninger, og 

studier på pårørende til pasienter med alvorlig psykisk lidelse vitner om manglende 

inkludering og støtte fra hjelpeapparatet. Nasjonal retningslinje anbefaler familiebasert 

behandling for barn og ungdom, og dialog og samarbeid med pårørende for voksne. 

Ambivalens til behandling samt sykdomsrelaterte trekk som hemmelighold kan bidra til 

vansker med oppdagelse og behandling av denne pasientgruppen. Spiseforstyrrelser virker å 

ha en reorganiserende effekt på familien, og individuelle familiemedlemmer kan oppleve 

subjektiv stress i møte med hjelpeapparatet.  

Metode: Det ble foretatt en systematisk litteraturgjennomgang i databasen PsycINFO (OVID) 

som ga 1546 treff. Totalt 26 studier ble inkludert i oppgaven, hvor inklusjonskriteriet var 

minimum én setning om opplevelser i møte med helsevesenet.  

Resultater: Studiene viste at pårørende har varierte opplevelser i møte med helsevesenet. 

Mangel på informasjon om spiseforstyrrelser og behandlingsalternativer, vansker med tilgang 

til tjenester, manglende inkludering samt behov for støtte, var gjennomgående. Pårørende 

rapporterte generelt gjennomsnittlige problemer med tjenester. Personlige og profesjonelle 

kvaliteter hos helsepersonell som empati, kompetanse og tilgjengelighet ble verdsatt. 

Interesseorganisasjoner var en ressurs i søken etter informasjon og hjelp, og støttegrupper ga 

håp og redusert følelse av isolasjon.  

Diskusjon/konklusjon: Pårørende har flere behov som ikke er møtt av helsevesenet. 

Taushetsplikt kan medføre vansker med inkludering, men pårørende har rett til generell 

informasjon, og spesifikk informasjon dersom samtykke foreligger. Behov for råd og 

veiledning er i tråd med spiseforstyrrelsers reorganiserende effekt på familien. Pårørende har 
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behov for støtte, og støtte kan redusere byrde og forsterke mestringsferdigheter. Videre er 

helsepersonells kunnskap om spiseforstyrrelser og oversikt over tilgjengelig behandling samt 

interesseorganisasjoner viktig i møte med pårørende. Helseforetak og kommuner har ansvar 

for at helsepersonell har nødvendig kunnskap for inkludering av pårørende. 
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Forord 

Jeg fikk tidlig i studiet et ønske om å løfte fram pårørendeperspektivet ved 

spiseforstyrrelser, og arbeidet med denne oppgaven har gjort meg enda mer engasjert og 

interessert i pårørendes situasjon innen psykisk helse. Jeg vil gjerne få takke min dyktige 

veileder Margrethe Seeger Halvorsen for effektiv og oppmuntrende tilbakemelding. I tillegg 

rettes en takk til Krister Fjermestad som kom med uvurderlige innspill i innspurten av 

oppgaven. Skriveprosessen har hatt sine krevende stunder, og en hjertelig takk rettes til 

medstudent Annika Rø som så generøst delte materiale til oppgaven og gjorde det som om det 

var den største selvfølge. En stor takk til Else Margrete Sveinsson, Matias Rønningen og 

Petter Rønningen for cupcakes, korrektur, og kloke innspill. Jeg vil til slutt takke venner, 

familie og medstudenter for gode samtaler, oppmuntrende meldinger og for påminnelser om 

at noen ganger trenger man en pause. Jeg håper leseren kan få like mye ut av å lese denne 

oppgaven som jeg har fått av å skrive den. 

Heidi Charlotte Sveinsson, april 2018.  
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1 Innledning 
Når sykdom rammer et menneske kan det ofte påvirke menneskene rundt. Som en 

følge av de siste tiårenes deinstitusjonalisering i den vestlige verden, har det blitt rapportert at 

slektninger har blitt den store omsorgsyteren til personer med psykiske lidelser (Novella, 

2010). Det er anslått at pårørende generelt utfører nesten halvparten av de samlede 

omsorgsoppgavene i samfunnet (Helse – og omsorgsdepartementet, 2013). Samtidig har 

helseminister Bent Høie påpekt at «den viktige ressursen blir tappet tom fordi den ikke blir 

forvaltet godt nok» (Høie, 2017). Med avvikling av psykiatriske institusjoner og oppbygging 

av korttids – og polikliniske behandlinger i psykisk helsevern (Novella, 2010), kan det være at 

noen pårørende – særlig ved langvarige eller kroniske forløp – vil oppleve økt ansvar i sin 

omsorgsgiving. Det er i tillegg grunn til å tro at det blir knapphet på fagutdannet personell og 

frivillige omsorgsytere i møte med økende omsorgsbehov, og at tiltak for å bevare 

pårørendeomsorgen vil derfor kunne ha stor samfunnsmessig betydning (Helse – og 

omsorgsdepartementet, 2013). For å bevare at pårørende forblir en ressurs, er det dermed 

viktig at pårørende mottar nødvendig veiledning og støtte fra helsevesenet – både med hensyn 

til seg selv og den berørte.  

Gjennom arbeid som frivillig i Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) har jeg fått økt 

bevissthet omkring pårørendes situasjon ved spiseforstyrrelser. I ROS møtte jeg pårørende 

som ofte var i en situasjon preget av fortvilelse, frustrasjon og håpløshet. «Hva skal jeg 

gjøre?» var et spørsmål som dukket opp gjentatte ganger, særlig i forbindelse med navigering 

av helsevesenet og i møte med utfordrende situasjoner tilknyttet mat og måltider. Det ble 

tydelig for meg at flere pårørende hadde behov som ikke ble møtt. Med utgangspunkt i møter 

med pårørende gjennom ROS, ble jeg nysgjerrig på forskningsfeltet og ønsket å undersøke 

hvilke opplevelser denne gruppen har i møte med hjelpeapparatet. Det ble nylig publisert en 

oppdatert versjon av nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og 

behandling av spiseforstyrrelser (Helsedirektoratet, 2017a). I retningslinjen vektlegges at barn 

og ungdom bør få familiebasert behandling, og at dialog og samarbeid med familie og andre 

pårørende bør vektlegges både i primær- og spesialisthelsetjenesten – også ved behandling av 

voksne (Helsedirektoratet, 2017a). Psykologspesialist og PhD KariAnne Vrabel ved Modum 

Bad Avdeling for spiseforstyrrelser, forteller at mange pårørende opplever manglende 

informasjon og forståelse fra hjelpeapparatet (personlig kommunikasjon, 04.01.2018). I tråd 

med retningslinjens anbefaling om inkludering av pårørende, er det av interesse å undersøke 
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nærmere hvilke erfaringer denne pårørendegruppen har i møte med helsepersonell og 

helsesystemet. 

1.1 Fokus på pårørende i samfunnet 

Det har de siste tiårene vært et økende fokus på brukermedvirkning og pårørende, noe 

som gjenspeiles i Helse- og omsorgsdepartementets etablering av «Pårørendeveileder» 

(2017b), som erstatter «Pårørende – en ressurs» fra 2008. Pårørendeveilederen er laget som et 

tiltak innenfor «Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk», og er forankret 

i Stortingsmelding 29 Morgendagens omsorg (Helse- og omsorgsdepartementet, 2013). 

Programmets uttalte mål er å synliggjøre og støtte pårørende som har krevende 

omsorgsoppgaver, bedre samspillet mellom den offentlige og uformelle omsorgen, samt 

styrke kvaliteten på det samlede tjenestetilbudet (Helse- og omsorgsdepartementet, 2013). 

Pårørendeveilederen omfatter alle pårørende, på tvers av diagnosegrupper og pårørendes alder 

(Helsedirektoratet, 2017b). Det eksisterer i dag i tillegg en rekke interesse- og 

brukerorganisasjoner som arbeider for pårørendes situasjon, inkludert Landsforeningen for 

pårørende ved psykisk lidelse (LPP) som blant annet har som formål å skape anerkjennelse 

for pårørendes situasjon (LPP, 2017). Seinest høsten 2017 ble det vedtatt lovendring med økt 

pårørendestøtte i kommunen for pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid (Stortinget, 

2017). Det er tydelig at pårørendes situasjon og rolle blir sett på som viktig og har et økende 

fokus i norsk helsevesen.  

1.2 Pårørende og helsevesenet 

Pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse gir beskrivelser av eget liv som 

sammenflettet med deres psykisk syke familiemedlem, og at de derfor søker involvering i 

helseomsorgen på grunn av pasienten, og inkludering på grunn av seg selv (Weimand, 2012). 

Pårørende i doktoravhandlingen hadde noen positive erfaringer med helsepersonell, men de 

fleste opplevde seg ekskludert (Weimand, 2012). I tidligere studier har pårørende ved alvorlig 

psykisk lidelse opplevd problematiske interaksjoner med helsepersonell, med manglende 

inkludering og informasjon (Brand, 2001; Doornbos, 2002), og en overordnet manglende 

støtte i deres omsorgsrolle, samt tidvis påleggelse av skyld for lidelsen (Doornbos, 2002). 

Behov for praktisk og emosjonell støtte er gjeldende for flere pårørende (Weimand, 2012), og 

ble bekreftet gjennom sykepleiernes opplevelser av at praktiske og etiske dilemmaer gjorde 

det vanskelig å gi støtte til pårørende. Det er gjort funn av assosiasjon mellom rapportering av 

mindre mottatt informasjon fra helsevesenet og høyere opplevd byrde (Kletthagen, 2015). 
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Pårørendes erfaringer med helsesystemet innebar vansker med tilgang til tjenester (Doornbos, 

2002; Kletthagen, 2015), og opplevelse av manglende omfang av tjenester når de først hadde 

fått kontakt (Doornbos, 2002). Videre satte pårørende pris på helsepersonell som var støttende 

til deres innsats og empatiske til utfordringer som medfulgte pårørenderollen, og egenskaper 

som fleksibilitet, åpenhet og evne til å lytte ble trukket fram som positive (Doornbos, 2002). I 

en norsk studie med 50 deltagere ble det funnet assosiasjon mellom problemer med 

helsetjenester og selvrapportert dårlig generell helse (Møller, Gudde, Folden & Linaker, 

2009). Taushetsplikt ble for noen opplevd som et hinder for samarbeid mellom pårørende og 

helsevesenet, selv når pasienten ønsket at pårørende skulle få informasjon (Kletthagen, 2015). 

Videre ble kontinuitet i helsepersonell tilknyttet pasienten og pårørende trukket fram som 

essensielt. I en studie som undersøkte helsepersonells perspektiv på sosial ekskludering av 

pårørende innen psykisk helse (Gray, Robinson, Seddon & Roberts, 2010), ble det identifisert 

eksklusjon på et 1) personlig plan; stigma, holde psykisk lidelse hemmelig, 2) sosialt plan; 

isolering, redusert nettverk, tidsforpliktelser, 3) tjeneste-plan; pårørende tatt for gitt av 

tjenester, vansker med tilgang til tjenester, og 4) økonomisk plan; pårørende lider økonomisk 

tap som følge av omsorgsrollen.  

Brukerstemmen er viktig da det er brukerne som erfarer tjenestene helsepersonell gir, 

og det er brukerne som best kan peke på hva som kan gjøres bedre. Denne oppgaven er et 

bidrag til det som har vært et økende pårørendefokus både i samfunnet og i 

forskningslitteraturen. Så vidt jeg vet har det ikke tidligere vært gjort en 

litteraturgjennomgang av pårørendes opplevelser i møte med helsevesenet innen 

spiseforstyrrelser. En oversikt over opplevelsene vil kunne gi helsetjenester og helsepersonell 

som jobber med denne pasientgruppen en konkret tilbakemelding på hvilken praksis som 

fungerer, og hvilken praksis som kan og burde opprettes eller forbedres. Fokus på pårørende 

er viktig for å ivareta av pårørendes egen fysiske og psykiske helse. I tillegg er pårørende 

viktig for klientene våre, som skal forholde seg til pårørende både før, under og etter 

behandling i helsevesenet.  

1.3 Avgrensning 

På bakgrunn av foreliggende forskningslitteratur ble det valgt en relativt åpen 

problemstilling. I tillegg ble det valgt å inkludere pårørende på tvers av roller overfor 

pasienten, samt på tvers av alder. Dette ble valgt for å kunne gå bredest mulig ut i et felt som 

tidligere ikke har blitt oppsummert, og med et ønske om å kunne si noe om de generelle 
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opplevelsene hos pårørende. Det er derimot viktig å påpeke at det foreligger vesentlige 

forskjeller i hvilken rolle mor, far, søsken og partnere har overfor en pasient, og rollene kan gi 

svært forskjellige opplevelser i møte med hjelpeapparatet – samtidig som det vil kunne være 

noen fellestrekk. Hvilke pårørendegrupper som inngår i oppgaven vil beskrives senere i 

innledningen. Det ble videre ikke satt begrensninger på hvilke deler av helsevesenet (primær- 

eller spesialisthelsetjeneste, type helsepersonell o.l.) pårørendes opplevelser var tilknyttet. Det 

ble i oppgaven valgt å ikke sette begrensning på type spiseforstyrrelse, men spiseproblematikk 

av somatisk årsak, samt overvekt og/eller fedme ble ikke inkludert. Sammenligning på tvers 

av diagnosegrupper kan gi potensielle utfordringer, men ble igjen valgt for å kunne gå bredest 

mulig ut i min oppsummering av feltet.  

1.4 Problemstilling 

Hensikten med denne oppgaven er å gjøre en systematisk litteraturgjennomgang av 

pårørendes opplevelser innen spiseforstyrrelsesfeltet, og jeg ønsket å fokusere oppgaven mot 

erfaringer i møte med helsepersonell og helsesystemet. Problemstilling for oppgaven ble da 

som følger; 

Hvilke opplevelser har pårørende til pasienter med spiseforstyrrelser i møte med 

helsevesenet? 

1.5 Brukermedvirkning 

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed noe tjenesteapparatet er 

nødt til å forholde seg til (Sosial- og helsedirektoratet, 2006). Brukermedvirkning innebærer 

at brukeren er med å utforme tilbudet sammen med fagfolk – enten på individ- eller 

systemnivå, og brukere omfatter både de som benytter tjenestene og deres pårørende. Videre 

påpekes det at brukermedvirkning kan ha terapeutisk effekt, og at kvalitetsforbedringene 

ligger i dialogen og samspillet mellom bruker og tjenesteutøver (Sosial – og helsedirektoratet, 

2006). Støtte og involvering av pårørende har stor betydning, og pårørende bør involveres i 

helse – og omsorgstjenesten til beste for pasienten og pårørende (Helsedirektoratet, 2017b).  

Pårørendeveilederen poengterer ellers at helsepersonell skal lytte til pårørendes bekymringer 

for pasienten.  

Relevant lovgivning. Pårørende defineres som den pasienten eller brukeren oppgir 

som pårørende (Pasient- og brukerrettighetsloven, 2001, §1-3). Pårørende i oppgaven 

inkluderer dermed både voksne og barn, og omfatter rollene mor, far, søsken, partnere, 
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slektninger og venner. Etter fylte 16 år er det opp til pasienten i hvor stor grad vedkommende 

ønsker å involvere pårørende i sin helsetilstand og helsehjelp (Pasient- og 

brukerrettighetsloven, 2001, § 3-3). Dersom pasienten ikke ønsker å inkludere pårørende, har 

helsepersonell gjennom sin taushetsplikt ikke mulighet til å gi pårørende opplysninger om 

helsetilstand eller helsehjelp (Helsepersonelloven, 2001, §21). Helsetjenesten har en generell 

veiledningsplikt, som innebærer at helsepersonell skal gi generell informasjon til pårørende 

som henvender seg (Helsedirektoratet, 2014). Generell informasjon kan være rettigheter, 

tilbud til pårørende, og informasjon om pårørendeorganisasjoner, og dersom diagnosen er 

kjent for pårørende, vil generell informasjon inkludere årsaker, symptomer, behandling og 

prognose for lidelsen. Dersom pasienten samtykker, oppfordres helsepersonell til å holde 

kontakt med pårørende som aktive samarbeidspartnere. «Det vises i denne sammenheng til at 

pårørende i mange tilfeller utgjør en viktig ressurs, og at det kan oppleves som krenkende å 

ikke bli regnet med av hjelpeapparatet.» (Sosial- og helsedirektoratet, 2006, s.19). På den 

andre siden kan involvering av pårørende medføre etiske dilemmaer for helsepersonell, f.eks 

dersom helsepersonell vurderer at pårørende ikke er en ressurs (Helsedirektoratet, 2017b). 

Regelverket har forrang, men på grunn av regelverkets generelle natur, vil helsepersonell 

ifølge pårørendeveilederen være nødt til å gi individuell oppfølging basert på hver enkelt 

families behov.  

1.6 Spiseforstyrrelser 

Spiseforstyrrelser kan generelt beskrives som overopptatthet av kropp, vekt og 

utseende (Skårderud, 2013), hvor verdien av selvet nesten utelukkende bedømmes ut fra disse 

egenskapene (Carr, 2016). I ICD-10: klassifikasjon av psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 

(Verdens helseorganisasjon (WHO), 1993), benyttes diagnosene Anorexia Nervosa (AN), 

Bulimia Nervosa (BN), samt atypiske og uspesifiserte spiseforstyrrelser. Overspisingslidelse 

er foreløpig ikke en egen diagnosekategori i ICD-10, slik det er i DSM-5 Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (American Psychiatric Association(APA), 2013).  

Forekomst av spiseforstyrrelser varierer noe mellom studier og hvilket diagnosesystem 

som benyttes, men forekomst for AN er angitt til ca 0.5%, BN 1-2% og overspisingslidelse 2-

3% (Helsedirektoratet, 2017a). Spiseforstyrrelser forekommer oftere hos kvinner enn menn, 

hvor det i høyinntektsland er en mann-kvinne-ratio på 1:8 for AN og 1:20 for BN 

(Steinhausen & Jensen, 2015). Spiseforstyrrelser omtales som alvorlige psykiske lidelser som 

påvirkes av både genetiske og miljømessige faktorer (Bulik, Trace, Klieman & Mazzeo, 
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2014). Syndromene er delvis overlappende, og flere pasienter beveger seg mellom 

diagnosekategoriene over forløpet (Bulik et al., 2014).  

1.6.1 Diagnostiske kategorier 

Anorexia Nervosa (AN). AN karakteriseres av manglende evne til å opprettholde 

normal kroppsvekt gjennom unngåelse av fetende mat, samt et forstyrret kroppsbilde med 

påtrengende redsel for vektoppgang -  som ofte fører til usunn vektreduserende atferd som 

oppkast og overdreven fysisk aktivitet (Bulik et al., 2014; WHO; 1993). For eldre ungdommer 

og voksne har AN vanligvis tilbakefallende eller langvarige forløp (Herzog, Schellberg & 

Deter, 1997), og en tredjedel av pasientene oppnår ikke full tilfriskning (Treasure, 2016). De 

fleste pasienter med AN opplever symptomene som egosyntone, og pasienter kan oppleve seg 

høyt ansett ved å ha sykdommen, til tross for sykdommens negative følger (Herpertz-

Dahlmann, 2015).  

 Bulimia Nervosa (BN). BN karakteriseres av gjentagende overspisingsepisoder, hvor 

personen får en opplevelse av tap av kontroll over spiseepisoden (Bulik et al., 2014). Personen 

kan ha vedvarende opptatthet av mat, og overspisingsepisodene medfører kompenserende 

atferd som f.eks selvindusert oppkast, avføringsmidler, overdreven trening (WHO, 2003). 

Som ved AN kan det være en selvopplevelse av å være for tykk (WHO, 2003). Individer med 

BN kan ofte ha normal kroppsvekt og dermed ikke ha en like fysisk synlig lidelse som AN 

(Skårderud, 2013). Funn tilsier at kun 1 av 10 pasienter med BN blir fanget opp av 

helsepersonell (Hoek & van Hoeken, 2003) 

 Overspisingslidelse. I likhet med BN karakteriseres overspisingslidelse av 

gjentagende overspising og en manglende kontroll under spiseepisoden, men med fravær av 

kompenserende atferd (Bulik et al., 2014). I tillegg settes krav til spiseepisodene, hvor 

personen må oppleve stress under episoden i tillegg til en rekke andre kriterier, angivelig for å 

unngå feildiagnostisering av individer som kun overspiser uten at det klassifiserer til psykisk 

lidelse (Bulik et al., 2014). Overspisingslidelse har økt i prevalens og er den mest vanlige 

formen for spiseforstyrrelser, selv om de fleste ikke kommer i behandling (Treasure, 2016).  

Spiseforstyrrelser utvikles oftest i ungdomsalder, men kan også utvikles før pubertet 

og i voksen alder (Helsedirektoratet, 2017a). Spiseforstyrrelser er belastende for kroppen, og 

kroppslige symptomer og skader kan være fordøyelsesplager, muskelplager, 

hormonforstyrrelser, og endringer i væske – og elektrolyttbalansen (Skårderud, 2013). Det vil 
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som regel skje en normalisering av kroppsfunksjonene dersom lidelsene ikke har vart i for 

mange år. Det er generelt forhøyet dødelighetsrate for pasienter med alle typer 

spiseforstyrrelser, med høyest rate for pasienter med AN (Arcelus, Mitchell, Wales & 

Nielsen, 2011). ICD-10 benytter ikke differensiering av alvorlighetsgrad, mens i DSM-5 

indikerer lavere kroppsmasseindeks (BMI) eller hyppigere oppkast eller overspising, høyere 

alvorlighetsgrad. Ved AN blir også raskt vekttap over kort tid brukt som tegn på alvorlighet 

(Helsedirektoratet, 2017a).  

1.6.2 Behandling  

Nasjonal faglig retningslinje for spiseforstyrrelser anbefaler familiebasert behandling 

for barn og unge med AN, BN og/eller overspisingslidelse (Helsedirektoratet, 2017a). 

Anbefalingen er i tråd med at familiebasert behandling er den hittil best dokumenterte 

behandlingen for barn og unge med AN, med mulig virkning for pasienter med BN (Keel & 

Haedt, 2008; Lock, 2015). Det foreligger lite systematisk forsknings på barn og unge med 

overspisingslidelse (Lock, 2015). For voksne med spiseforstyrrelser anbefales individuell 

psykoterapi, mens dialog og samarbeid med familie og andre pårørende har sterk anbefaling 

på tvers av aldersgrupper og tjenester. Det kan være at inkludering av familiemedlemmer 

gjennom å gi informasjon og mestringsstrategier, forbedrer utfallet til spiseforstyrrelsen 

(Treasure, 2006).  

1.6.3 Pårørendes opplevelser ved spiseforstyrrelser 

Pårørendes opplevelser ved spiseforstyrrelser er et relativt lite utforsket område (Fox, 

Dean & Whittlesea, 2017), da studier primært har fokusert på pårørendes opplevelser ved det 

som omtales som alvorlige psykiske lidelser (Schulz & Rossler, 2005). Forskningsgrunnlaget 

for helse – og omsorgstjenestens pårørendeveileder - som gir veiledning til hvordan 

imøtekomme pårørende på tvers av diagnosegrupper - tar utgangspunkt i kunnskap fra 

forskning på alvorlige psykiske lidelser som psykoselidelser (Bird et al., 2010; Ewertzon et al, 

2012), schizofreni (Okpokoro et al, 2014), schizofreni-spektrum og bipolar lidelse (Yesufu-

Udechuku et al., 2015). I tillegg benyttes to norske doktorgrader som undersøker pårørende 

ved alvorlig psykisk lidelse, men hvor betegnelsen omfatter flere diagnosegrupper 

(Kletthagen, 2015; Weimand, 2012), dog ikke spiseforstyrrelser. Det er likevel rimelig å anta 

at pårørende på tvers av diagnosegrupper vil ha likheter så vel som ulikheter i sine erfaringer 

som pårørende, og at den foreliggende forskningen også kan benyttes for å forstå pårørendes 

erfaringer ved spiseforstyrrelser. Jeg vil dermed presentere en oversikt over hvordan 
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kunnskapsfeltet ser ut per dags dato med tanke på pårørendes opplevelser ved 

spiseforstyrrelser og i tillegg trekke fram funn fra forskning på andre diagnosegrupper.  

I en litteraturgjennomgang av kvalitative studier på pårørendes opplevelser ved 

spiseforstyrrelser (Fox et al., 2017), ble det funnet at spiseforstyrrelser påvirket store deler av 

pårørendes hverdag; relasjoner, emosjonelt og fysisk velvære, sosial og yrkesmessig 

fungering, og økonomiske aspekter. Etter diagnostisering opplevde mange pårørende 

skyldfølelse, gjennom attribusjon av egne handlinger som årsak til utvikling av lidelsen. 

Bekymringer og grubling omkring pasienten kunne medføre endring i familiesystemet, ved 

f.eks at søsken fikk mindre fokus. Spiseforstyrrelser kunne på den annen side også føre til økt 

familieallianse og forbedrede familiære relasjoner, men prosessen kunne være anstrengt og de 

negative konsekvensene levde side om side med de positive. Flere pårørende opplevde 

overveldende og intense emosjoner; sinne og frustrasjon, angst og depresjon, og sorg og tap 

som følge av oppfattede endringer i relasjonen til den berørte. Å leve med en person med 

spiseforstyrrelser medførte et press og en byrde, og kunne resultere i anstrengte relasjoner og 

konflikter innad i familien. Familielivet kunne oppleves som å dreie seg om spiseforstyrrelser, 

og lidelsen ble beskrevet som altoppslukende og gjennomtrengende av natur.  

I to litteraturgjennomganger av kvantitative studier på pårørendes opplevelser ved 

spiseforstyrrelser (Anastasiadou, Medina-Pradas, Sepulveda & Treasure, 2014; Zabala, 

Macdonald & Treasure, 2009), ble det funnet generelt høyt nivå av angst, depresjon og stress 

på tvers av ulike måleinstrumenter. En av enkeltstudiene fant høyere nivå av byrde, angst og 

depresjon hos pårørende til personer med AN sammenlignet med pårørende til pasienter med 

psykose (Treasure et al., 2001). Studiene viste en assosiasjon mellom sykdomsvarighet og 

negative erfaringer med omsorgsgiving, hvor pårørende med omsorg for pasienter med 

kortere sykdomsvarighet (under 3 år) rapporterte mindre byrde (Anastasiadou et al., 2014). 

Det ble funnet generelt høyt nivå av psykologisk stress («psychological distress») hos 

pårørende på tvers av studier.  

Familiebyrde hos pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse blir generelt sett 

på som omfattende (Doornbos, 2002). Å være omsorgsgiver for en person med en psykisk 

lidelse er en kilde til betydelig stress (Borren, Tambs, Idstad, Ask & Sundet, 2012; Saunders, 

2003), og nedsatt subjektivt velvære (Borren, Tambs, Idstad, Ask & Sundet, 2012). Det kan 

være flere variabler som bidrar til pårørendes stressnivå, blant annet alvorlighetsgrad av 

symptomer (Baronet, 1999), sosial støtte (Saunders, 2003), og pårørendes vurdering av 
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problemet, f.eks opplevelse av kontroll, samt mestringsstrategier (Lobban, Barrowclouch & 

Jones, 2003). Sosial støtte kan også ha påvirkning på stressnivå (Lobban, Barrowclouch & 

Jones, 2003), og det kan tjene som en beskyttende faktor ved å fasilitere mestring og 

familiefungering og dermed redusere skadelige effekter av stress fra miljøet (Saunders, 2003). 

Stress i familien reflekterer på sin side en ubalanse mellom krav-ressurser, og det kan ha 

betydelig påvirkning – både positivt og negativt -  på familiefungering (Saunders, 2003). 

Stress for en familie vil dermed medføre et krav til endring i hvordan familien fungerer 

(Saunders, 2003). Med tanke på positive sider tilknyttet pårørenderollen, fant Nolan & Lundh 

(1999) noe mer tilfredsstillelse i rollen som omsorgsgiver knyttet til aspekter ved den syke 

(f.eks positivt å imøtekomme den sykes behov), framfor aspekter ved egen rolle (f.eks utvikle 

nye ferdigheter).   

Spiseforstyrrelser i primærhelsetjenesten. Primærhelsetjenesten, og da særlig 

fastlegen, spiller en sentral rolle i oppdagelse av sykdom, og er avgjørende for videre 

henvisning i det offentlige helsesystemet. Ungdom med spiseforstyrrelser blir beskrevet som 

en av pasientgruppene som har vansker med tilgang til behandling – såkalte «hard- to- reach- 

groups» (Gowers & Bryant-Waugh, 2004; Dowrick et al., 2009). Ambivalens til behandling 

(Gowers & Bryant-Waugh, 2004), samt sykdomsrelaterte trekk som fornektelse, 

hemmelighold og skam kan bidra til vansker for den berørte med å betro seg til fastlegen 

(National Collaborating Centre for Mental Health (UK), 2004). Sammen med bl.a. fastlegens 

manglende erfaring kan det føre til utfordringer med oppdagelse og diagnostisering (National 

Collaborating Centre for Mental Health (UK), 2004). I en studie (Lamb et al., 2011) ble det 

funnet at manglende forståelse av helsesystemet var en av flere faktorer som bidro til vansker 

med tilgang til tjenester.  

Flere studier har funnet betydelige forsinkelser mellom start av symptomer på 

spiseforstyrrelser og kontakt med spesialisthelsetjenesten (Cachelin, Rebeck, Viesel & 

Striegel-Moore, 2001; Gilbert et al, 2012; de la Rie, Noordenbos, Donker & van Furth, 2006), 

hvor det i en av studiene var et tidsspenn på gjennomsnittlig tre år (Gilbert et al., 2012). Det 

ble videre observert at det gikk i underkant av ett år fra pårørende (oftest mor) ble informert 

til fastlegen ble informert, og ytterligere ett år fra fastlegen ble informert til vedkommende 

kom i spesialistbehandling (Gilbert et al., 2012). Det er viktig å merke seg at forsinkelser 

sannsynligvis kommer som følge av faktorer knyttet til både pasienten, klinikeren og 

helseinstitusjonen (Gilbert et al., 2012). Det kan tenkes at det lange tidsspennet fra pårørende 

ble informert til den berørte kom i behandling, kan være krevende for omsorgsgiver.    
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I en tysk studie hadde flertallet av pasienter med AN fått diagnosen gjennom fastlegen 

eller barnelegen, som også for flesteparten av deltagerne hadde vært kilde til informasjon om 

videre behandling (Neubauer et al., 2014). Studien konkluderte med viktigheten av fastlegers 

og barnelegers kunnskap om spiseforstyrrelser, og det er funn som tyder på at denne 

kunnskapen er noe manglende (Currin, Waller & Schmidt, 2009; Hudson et al., 2013). Det 

kan være at det foreligger forskjeller i helsevesenets oppbygging og fordeling av 

ansvarsoppgaver på tvers av landegrensene, men fastlegens rolle som portvakt til 

spesialisthelsetjenestene virker å være felles for de vesteuropeiske landene basert på 

beskrivelser i forskningslitteraturen.  

1.7 Teoretisk forståelse 

1.7.1 Familien reorganiseres rundt sykdommen 

Eisler (2005) beskriver at det på et klinisk nivå virker som spiseforstyrrelsen tar over 

nesten ethvert aspekt av en families liv. Basert på forskning fra rusmisbruk (Steinglass, 1987) 

og kronisk fysisk sykdom (Rolland, 1994), foreslår Eisler en teori hvor familier som rammes 

av spiseforstyrrelser reorganiseres rundt sykdommen. Modellen har empirisk støtte fra 

Whitney & Eisler (2005), selv om forfatterne poengterer at studien var basert på relativt få 

kvalitative studier – som følge av manglende tilgjengelig forskning på daværende tidspunkt. 

Basert på kliniske observasjoner legger Eisler fram seks aspekter ved reorganisering i 

familien; 1) Symptomets sentrale rolle i familielivet; interaksjonene blir fokusert mot mat, 

spising eller vekt, 2) Innsnevring av tidsfokus til her og nå; hvert måltid får enorm betydning, 

3) Begrensninger i tilgjengelige mønstre av interaksjonsprosesser i familien; frykt for å handle 

utenfor vanlig rutine, 4) Forsterkning av aspekter ved familiefungering; særlig 

familieorganisering som familien selv oppfatter som utilfredsstillende, 5) Forminsket evne til 

å imøtekomme familiens livssyklus-behov; ovennevnte prosesser gjør det vanskelig å 

imøtekomme forskjellige behov til de ulike familiemedlemmene, og 6) Tap av følelse av 

agens (håpløshet); opplevelse av tap av kontroll både for den syke og familien rundt. Hvordan 

en familie vil respondere på en sykdom kommer an på familieorganisering, familiestil og 

hvilket livssyklusstadium familien befinner seg på når sykdommen inntreffer.  

Eisler tar bl.a. utgangspunkt i Family-Systems Illness Model (Rolland, 1994), hvor det 

beskrives at familien går inn i en sykdomsverden uten et psykososialt kart, og at familien 

trenger støtte og forsikring om at de håndterer sykdommen på en normal måte – gitt en 
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hypotese om at en familie kan hensiktsmessig møte sykdom på en rekke måter. I modellen 

blir psykososial forståelse av sykdommen, gjennom bl.a. informasjon om forventede 

emosjonelle og praktiske krav som følge av lidelsen, trukket fram som viktig. Rolland 

vektlegger første møter med helsepersonell, hvor samtaler om lidelsen, prognose og resept for 

håndtering blir trukket fram som en måte å ramme inn hendelsen. Videre blir gjensidig 

påvirkning innad i en familie og mellom familien og andre systemer (her helsevesenet), sett 

på som sentrale i å forme individets atferd. Teorien er basert på familier som møter kronisk 

somatisk sykdom, men med utgangspunkt i at spiseforstyrrelser ofte kan ha et langvarig 

forløp (Herzog, Schellberg & Deter, 1997), samt kan for noen kan ha en svært alvorlig 

utvikling (Arcelus, Mitchell, Wales & Nielsen, 2011), ble det vurdert aktuelt å trekke inn 

synspunkter fra teorien i forbindelse med spiseforstyrrelser. 

1.7.2 Objektiv og subjektiv byrde 

Ved siden av påvirkninger på familien som et system, påvirker sykdom også 

enkeltindividene i familien. Schene (1990) presenterer et teoretisk rammeverk over objektive 

og subjektive dimensjoner ved såkalt familiebyrde. Objektiv byrde blir i rammeverket forstått 

som at symptomer og atferd fra deres psykisk syke familiemedlem påvirker det sosiale 

miljøet, inkludert rutiner i hjemmet, familiære og sosiale relasjoner, søsken, økonomi og 

fritid/karriere. Subjektiv byrde relaterer til de psykologiske konsekvensene for familien, og 

inkluderer fysisk og psykisk helse, samt subjektivt stress, inkludert skyldfølelse, usikkerhet, 

ambivalens, hat, sinne, sympati, og følelser av tap. Familiebyrde blir forstått i en sosial 

kontekst, og skiller mellom nivåene individet, familien, sosialt nettverk og samfunn og/eller 

kultur. På individnivå har familiært forhold til pasienten og deres affektive bånd 

betydningsfull påvirkning på blant annet rolleforventninger. Individuell subjektiv byrde blir 

ofte tilknyttet variabler som mestringsstrategier, attribusjonsstil, «locus of control», samt 

interpersonlige og sosiale ferdigheter. På neste nivå fører familiens mestringsstrategi til enten 

begrensning eller videreføring av individuelle familiemedlemmers kapasitet til å tåle byrde. 

Med tanke på sosial støtte i møte med subjektiv byrde, trekkes fram viktigheten av at 

individet selv opplever at han eller hun mottar omsorg. Samfunnet på sin side avgjør når, hvor 

og hvor ofte hjelp vil søkes samt hva slags hjelp som er tilgjengelig, og har på den måten stor 

betydning for subjektivt stress og objektiv byrde for individuelle familiemedlemmer. Et 

individs opplevde byrde vil altså påvirkes av personlige oppfatninger og mestringsstrategier, 

samt affektivt bånd til den berørte, familiens håndtering, grad av sosial støtte fra nettverket 

rundt, og helsevesenets organisering av tjenestene og tilgjengelige tilbud.   
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2 Metode 

2.1 Om systematisk litteraturgjennomgang 

 En litteraturgjennomgang beskrives som en systematisk og reproduserbar metode for å 

identifisere og evaluere et eksisterende nedtegnet arbeid (Fink referert i Booth, Sutton og 

Papaioannou, 2016). Et hovedformål med en litteraturgjennomgang er å svare på et 

forskningsspørsmål med en syntese av den beste forskningen som finnes på nåværende 

tidspunkt (Glasziou, 2013). Det finnes en rekke typer litteraturgjennomganger (Grant & 

Booth, 2009), og jeg valgte i denne oppgaven å gjøre en blandet metode («mixed methods») 

litteraturgjennomgang. Oppgaven vil dermed gjennomgå studier av både kvalitativ og 

kvantitativ art. Avgjørelsen om å inkludere studier med ulik metodikk kom etter hvert som det 

i innledende søk ble klart at feltet var relativt smalt. Jeg ønsker derfor å sammenfatte all 

tilgjengelig informasjon fra søkemetoden som ble valgt, uavhengig av metode og/eller 

studiedesign. Sammenlignet med litteraturgjennomgang som benytter en enkelt metode, får 

man ved å velge blandet metode et potensielt mer komplett bilde av forskningslandskapet 

(Grant & Booth, 2009).  

2.2 Kriterier for egnethet 

Studiekarakteristikker. Med utgangspunkt i problemstillingen ble det satt et 

kriterium om minimum én setning om pårørendes opplevelser i møte med helsevesenet. Det 

relativt vide kriteriet ble satt som følge av funn gjort i innledende søk, hvor opplevelser med 

helsevesenet virket noe sjeldent å være hovedfokus for en forskningsstudie. I stedet ble 

opplevelser med helsevesenet innlemmet som en av flere underkategorier, eller som en 

bisetning under en annen kategori, i studier som undersøkte generelle opplevelser for 

pårørende til pasienter med spiseforstyrrelser. Jeg ønsket i utgangspunktet å utelukke studier 

hvor pårørende hadde en dobbeltrolle som både pårørende og pasient, for eksempel ved 

familieterapi. Ønsket hadde bakgrunn i interesse for opplevelsen pårørende har i kraft av 

pårørenderollen, med utgangspunkt i at de selv ikke er det primære objektet for 

behandling/helsetjenesten, samtidig som de berøres og påvirkes av behandlingen deres 

familiemedlem eller partner mottar. Det er derimot vanskelig å skille disse rollene, samt 

vanskelig å avgjøre hva som er behandling og hva som er inkludering i behandling, f.eks ved 

psykoedukasjon gitt til pårørende. Det er også av interesse å undersøke hvordan pårørende 

vurderer behandling, dersom de har mottatt det. Jeg har likevel forsøkt å vektlegge 

beskrivelser som tar for seg pårørendes opplevelser i kraft av pårørenderollen. Det ble ikke 
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satt kriterier for underkategori spiseforstyrrelse, da jeg var interessert i pårørende uavhengig 

av hvilken type spiseforstyrrelse pasienten var diagnostisert med. Jeg ønsket også å inkludere 

så mange studier som mulig basert på førsteinntrykket som tilsa et relativt smalt felt. Jeg 

ønsket i tillegg å ha mulighet for eventuell sammenligning av opplevelser med helsevesenet 

ved de ulike diagnosene, dersom det skulle vise seg å foreligge i dataene.   

 Rapporteringskarakteristikker. Artikler skrevet på annet språk enn norsk eller 

engelsk, artikler hvor fulltekst ikke var tilgjengelig, samt bøker (inkludert bokkapitler) ble 

ekskludert. Det ble ikke satt begrensninger på publiseringsdato.  

Inklusjonskriterier  

1. Minimum én setning om pårørendes opplevelser i møte med helsevesenet i forbindelse 

med spiseforstyrrelse hos den berørte 

2. Ingen begrensninger på underkategori spiseforstyrrelse 

3. Ingen begrensninger på publiseringsdato 

Eksklusjonskriterier  

1. Fulltekst ikke tilgjengelig 

2. Artikler skrevet på annet språk enn norsk eller engelsk  

3. Bøker (inkludert bokkapitler) 

2.3 Informasjonskilder 

 Før oppgavens start gjorde jeg et innledende søk (tidsrommet september og oktober 

2017) for å vurdere omfanget av studier på feltet. På bakgrunn av oppgavens omfang og 

tidsbegrensninger ble det valgt å bruke én database for gjennomføring av hovedsøket. 

PsycINFO (Ovid) ble gjennomsøkt den 30.10.2017.  I innledende søk og hovedsøk ble til 

sammen tre litteraturgjennomganger identifisert, og det ble valgt å benytte disse studiene som 

informasjonskilder i seg selv. Det er beskrevet nedenfor hvordan litteraturgjennomgangene 

ble identifisert.  

2.4 Søkeord 

 For å kunne fange opp relevante studier ble det forsøkt å bruke en rekke begreper 

under de tre hovedkategoriene pårørende, spiseforstyrrelser og helsevesenet. Søkeordene ble 

identifisert med bistand fra universitetsbibliotekar og fagreferent i psykologi Hege Ringnes. 

Følgende søkeord ble benyttet: caregiver*, child care*, parent*, family*, significant other*, 
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partner*, sibling*, spouse*, husband*, wife*, eating disorder*, anorexia*, bulimia*, binge 

eating disorder*, health service*, health professional*, general practitioner*, psychologist*, 

therapist*, hospital*.  
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Figur 1. Artikkelflyt. Format hentet fra Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman & The PRISMA Group 

(2009). 
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2.5 Screening  

Søkeordene ga 1546 treff i PsycINFO. Tittel og sammendrag ble lest. Der det var 

usikkerhet om artikkelen ville tilfredsstille inklusjonskriteriene, ble artikkelen lest gjennom i 

sin helhet.  

2.6 Utvalg av studier 

 Se Figur 1 for flytdiagram over søk og utvalg. Etter ekskludering av bøker, annet språk 

enn norsk og/eller engelsk samt tekster hvor fulltekst ikke var tilgjengelig, bestod 757 treff. 

Ved gjennomlesing av tittel og sammendrag ble 701 av disse ekskludert da de ikke var 

relevante for oppgaven. 56 artikler ble vurdert i sin helhet, og 30 av disse ble ekskludert da de 

ikke nevnte informantenes opplevelser tilknyttet helsevesenet. Totalt ble 26 artikler inkludert i 

oppgaven. Inkluderingskriteriet var at pårørendes opplevelse med helsevesenet skulle nevnes 

med minimum én setning. Da det ble satt en lav terskel for inkludering av artikler i oppgaven, 

var det et relativt stort antall artikler som til slutt ble inkludert. Av de 26 inkluderte artiklene 

er det tre som har opplevelse i møte med helsevesenet som sitt primære fokus. De resterende 

23 artiklene inneholder dermed studier som spenner fra én setning til et avsnitt tilknyttet 

erfaringer med helsevesenet. Av de inkluderte artiklene er det fire som kun ble identifisert 

gjennom PsycINFO, 14 som kun ble identifisert gjennom litteraturgjennomganger og 

ytterligere seks som ble identifisert både gjennom PsycINFO og litteraturgjennomganger. I 

tillegg ble to studier identifisert gjennom et innledende søk.  

2.6.1 Litteraturgjennomganger 

Underveis i søkeprosessen ble det identifisert tre litteraturgjennomganger som tok for 

seg forskjellige aspekter omkring pårørenderollen for personer med spiseforstyrrelser (se 

Tabell 1).  I den kvalitative litteraturgjennomgangen (Fox, Dean & Whittlesea, 2017) blir 

opplevelser med helsevesenet omtalt i et eget avsnitt. De kvantitative 

litteraturgjennomgangene som er identifisert (Zabala, MacDonald & Treasure, 2009; 

Anastasiadou, Medina-Pradas, Sepulveda & Treasure, 2014) har bl.a. inkludert studier som 

benytter spørreskjemaet Experience of Caregiving Inventory (ECI) (Szmukler et al, 1996), 

hvor «Problemer med tjenester» er én av ti sub-skalaer. I de kvantitative 

litteraturgjennomgangene blir derimot kun gjennomsnittsskåre av alle skalaene rapportert, og 

det er dermed ikke mulig å skille ut skåre(r) på sub-skalaen av interesse. For å kunne hente ut 
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mest mulig informasjon ble det derfor valgt å analysere relevante kvalitative og kvantitative 

enkeltstudier brukt i litteraturgjennomgangene.  

Tabell 1. Oversikt over litteraturgjennomganger brukt som informasjonskilder 

Litteraturgjennomgang 

 

Tittel Hentet fra Metodikk på enkeltstudier 

Zabala, MacDonald & 

Treasure (2009) 

Appraisal of 

Caregiver 

Burden, 

Expressed 

Emotion and 

Psychological 

Distress in 

Families of 

People with 

Eating 

Disorders: A 

Systematic 

Review 

Anastasiadou, 

Medina-

Pradas, 

Sepulveda & 

Treasure 

(2014) 

Kvantitativ (Experience of Caregiving 

Inventory) 

Anastasiadou, Medina-

Pradas, Sepulveda og 

Treasure (2014) 

A systematic 

review of 

family 

caregiving in 

eating 

disorders 

PsycINFO Kvantitativ 

(Experience of Caregiving Inventory) 

Fox, Dean og Whittlesea 

(2017) 

The 

Experience of 

Caring for or 

Living with 

an Individual 

with an 

Eating 

Disorder: A 

Referanseliste 

til Fiorillo et 

al. (2017) 

(identifisert i 

innledende 

søk) 

Kvalitativ 
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Meta-

Synthesis of 

Qualitative 

Studies 

 

2.7 Dataanalyse 

 Det kan være metodologisk utfordrende å skulle sammenligne studier av ulik struktur 

og med forskjellige, men relaterte, forskningsspørsmål som forsøkes besvares (Grant & 

Booth, 2009). De kvalitative studiene varierer i hvor stor grad de utforsker og beskriver møter 

med helsevesenet. Analysen vil derfor ta form som en oppsummering av opplevelsene 

pårørende sitter med på tvers av studiene. Under oppsummering av innhold vil kvalitative og 

kvantitative funn samles under overordnede temaer og underordnede kategorier som er funnet 

med utgangspunkt i de kvalitative studiene. En stor del av de kvantitative studiene benytter 

spørreskjemaet «Experience of Caregiving Inventory» (ECI), og jeg vil beskrive 

gjennomsnittsskåre på skalaen «Problemer med tjenester» i et eget avsnitt. Et par av studiene 

som benytter ECI ser på hvordan problemer med tjenester i interaksjon med andre sub-skalaer 

kan predikere psykologisk stress hos pårørende, og det ble valgt å inkludere også disse 

resultatene i oppgaven. Jeg vil generelt forsøke å gjensidig belyse de kvalitative og 

kvantitative studiene, for på den måten gi en mest mulig helhetlig framstilling av dataene som 

foreligger.   
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3 Resultater 
Resultatene vil presenteres ved å først gi en oversikt over studiekarakteristikker, 

deretter oppsummering av innhold på tvers av enkeltstudiene. Tabellene over 

studiekarakteristikker er lagt opp etter metodikk, hvor studier med kvantitativ tilnærming 

presenteres først, deretter studier med kvalitativ tilnærming, og til slutt studier med blandet 

tilnærming. Studiene er organisert alfabetisk innenfor hver type metodikk. Med utgangspunkt 

i dataene har jeg valgt å dele inn i temaer etter hvilket aspekt ved helsevesenet pårørendes 

opplevelser omhandler; tilgang til tjenester, primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og 

interaksjoner med helsepersonell. Temaene deles videre inn i underkategorier. Opplevelser 

som går på tvers av tjenester blir presentert for seg.  
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Tabell 2. Kvantitative studier 

Forfattere  

(år) 

n = Relasjon til 

pasient  

Alder: (M), ev. 

aldersspenn 

Diagnose pasient Pasientens kontakt 

med helsevesenet 

Måleinstrument 

1)Haigh & Treasure 

(2003) 

28 Foreldre 

(n=23) 

Ektefeller 

(n=2) 

Venn(n=1) 

Tante(n=1) 

Andre(n=1) 

Pasient:23 

Pårørende:52 

AN* 96% pågående  

behandling, hvorav 

29% innlagt 

“Problemer med tjenester” 

fra ECI*;  

 

Carers’ Needs Assessment 

Measure(CaNAM) 

2)Hopf, Le Grange, 

Moessner & Bauer 

(2013) 

13 Foreldre Pasient: 13.3 

Pårørende: 44.9 

AN  “Problemer med tjenester” 

fra ECI 

3)Nishizono-Maher 

et al.(2011) 

73  Pårørende:  

USA: 16-62 

England: 18-71 

  Velge fem essensielle trekk 

ved høykvalitetstjeneste for 

spiseforstyrrelser  

4)Sepulveda et 

al.(2012) 

 

277 Foreldre 

(n=268) 

Partnere 

(n=2) 

Søsken  

(n=7) 

Pasient:19.2 

Pårørende:48.7 

AN 

BN* 

 “Problemer med tjenester” 

fra ECI 
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*Notat. ECI= Experience of Caregiving Inventory, AN= Anorexia Nervosa, BN= Bulimia Nervosa

Forfatter,  

(år) 

n = Relasjon til 

pasient  

Alder: (M), ev. 

aldersspenn 

Diagnose pasient Pasientens kontakt 

med helsevesenet 

Måleinstrument 

5)Sepulveda et 

al.(2010) 

47 Foreldre 

(n=44) 

Søsken 

(n=2) 

Pasient: 21.5 

Pårørende: 53.33 

AN 

BN 

 “Problemer med tjenester” 

fra ECI 

6)Treasure et 

al.(2001) 

68 Foreldre 

(n=41) 

Søsken 

(n=8) 

Partnere 

(n=11) 

Andre 

(n=8) 

 AN Innleggelse avdeling 

spiseforstyrrelser 

“Problemer med tjenester” 

fra ECI 

 

7)Whitney, Haigh, 

Weinman & 

Treasure(2007) 

115 Foreldre 

(n=104) 

Partnere 

(n=9) 

Søsken 

(n=2) 

Pasient:24 

Pårørende: 51.7 

AN 

BN 

Overspisingslidelse 

“Annet” 

 “Problemer med tjenester” 

fra ECI 

 

Carers’Needs Assessment 

Measure (CaNAM) 

8)Winn et al.(2007) 112 Foreldre 

(n=71) 

Søsken(n=19) 

Venner(n=7) 

Partnere(n=6) 

Andre(n=9) 

Foreldre: 46.2 

Søsken, partnere: 

18,6 

BN 

Uspesifisert 

spiseforstyrrelse 

 “Problemer med tjenester” 

fra ECI 
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Tabell 3. Kvalitative studier 

Forfatter. 

(år)  

n = Relasjon til 

pasient  

Alder: (M), ev. 

aldersspenn 

Diagnose pasient Pasientens  

kontakt med 

helsevesenet 

Metode, 

måleinstrument, 

datainnsamling og 

analyse 

9)Beale, McMaster & 

Hillege (2005) 

 Duplikat utvalg 

McMaster et 

al.(2004) 

 Spiseforstyrrelse  Ustrukturert intervju 

med åpne spørsmål. 

Tematisk analyse  

10) Cohn (2005) 

(red.) 

17 Foreldre 

(n=17) 

 AN 

BN 

 Innsamling av brev 

skrevet av pårørende. 

Oppsummering av 

innhold 

11)Cottee-Lane, 

Pistrang & Bryant-

Waugh(2004) 

11 Foreldre (n=11) Pasient: 13.9 

Pårørende: 48 

AN I behandling eller 

blitt utredet ved 

klinikk for 

spiseforstyrrelser 

Semi-strukturert intervju. 

Tolkende 

fenomenologisk analyse 

12)Dimitropoulos, 

Klopfer, Lazar & 

Schacter (2009) 

12 Søsken 

(n=12) 

Pasient: 25.4 

Pårørende: 25.6 

AN Innleggelse under 

program for 

spiseforstyrrelser 

Semi-strukturert intervju. 

Grounded theory 

 

13)Garley & Johnson 

(1994) 

5 Søsken (n=5) Pasient:14-17år 

Pårørende: 15-

18år 

AN Poliklinisk 

behandling ved 

klinikk for 

spiseforstyrrelser 

Ustrukturert intervju 

med åpne spørsmål. 

Fenomenologisk 

tilnærming 

14)Highet, 

Thompson & King 

(2005) 

24 Foreldre 

Partnere 

Venner 

 AN 

BN 

 Fokusgrupper og 

dybdeintervju. Tematisk 

analyse  

15)Honey & Halse 

(2005) 

22 Foreldre (n=22) Pasient: 16.5 AN Medisinsk 

behandling 

Dybdeintervju. 

Grounded theory 
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Forfatter,  

(år) 

n = Relasjon til 

pasient  

Alder: (M), ev. 

aldersspenn 

Diagnose pasient Pasientens  

kontakt med 

helsevesenet 

Metode, 

måleinstrument, 

datainnsamling og 

analyse 

16)Honey & 

Halse(2006) 

24 Foreldre (n=24) Pasient: 16.2 AN Pågående medisinsk 

behandling 

Intervju. Grounded 

theory 

 

17)Honey et al.(2007) 24 Foreldre Pasient: 16.2 AN Medisinsk 

behandling 

Ustrukturert intervju. 

Narrativ analyse 

18)Hoskins & 

Lam(2001) 

3 Foreldre (n=3) Foreldre: 45-55år AN  Intervju. 

Kontekstualisert 

tolkende analyse.  

19)Huke&Slade 

(2006) 

8 Partnere 

(n=8) 

Pårørende:30 BN  Utforskende intervju. 

Fortolkende 

fenomenologisk analyse  

20)McCormack & 

McCann (2015) 

10 Foreldre 

(n=10) 

 AN Poliklinisk 

behandling 

Semi-strukturert intervju. 

Tematisk analyse.  

21)McMaster, Beale, 

Hillege & Nagy(2004) 

22 Foreldre (n=22)  AN 

BN 

 Intervju. Tematisk 

analyse  

22)Sharkey-Orgnero 

(1999) 

19 Foreldre 

(n=18) 

Søsken 

(n=1) 

Pasient: 28.5 

Pårørende:50.6 

AN Behandling hos 

lege, psykiater 

og/eller psykolog 

Semi-strukturert intervju. 

Grounded theory 

23)Tierney (2005) 14 Foreldre 

(n=14) 

Pasient: 13-18år AN Maksimum tre år 

siden poliklinisk 

eller inneliggende 

behandling 

Semi-strukturert intervju. 

Tematisk analyse  
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*Notat. ECI= Experience of Caregiving Inventory, AN= Anorexia Nervosa, BN= Bulimia Nervosa  

 

Tabell 4. Studier med blandet metode 

       

Forfatter,  

(år) 

n = Relasjon til 

pasient  

Alder: (M), ev. 

aldersspenn 

Diagnose pasient Pasientens kontakt 

med helsevesenet 

Metode, 

måleinstrument, 

datainnsamling og 

analyse 

24)Winn, Perkins, 

Murray, Murphy & 

Schmidt(2004) 

20 Foreldre (n=15) 

Partnere (n=5) 

 BN  Semi-strukturert intervju. 

Tematisk analyse 

Forfatter,  

(år) 

n = Relasjon til 

pasient  

Alder: (M), ev. 

aldersspenn 

Diagnose pasient Pasientens kontakt 

med helsevesenet 

Metode, 

måleinstrument, 

datainnsamling 

25)Bravender, Elkus 

& Lange (2016) 

32  Foreldre Pasient: 14.9 

 

AN Innleggelse 

somatisk avdeling 

sykehus 

Likert-skala vedrørende 

hjelpsomhet av 

komponenter ved 

behandling. Åpne 

spørsmål om 

innleggelsen. 

26)Graap et al.(2008) 

 

 

 

 

 

32 Foreldre (n=19) 

Partnere: (n=11) 

Venner: (n=2) 

Pasient: 23 

Pårørende:41 

 

AN 

BN 

Døgn-, dag-, 

poliklinisk 

behandling 

Semi-strukturert intervju; 

Carers’ Needs 

Assessment. Valg av 

foreslåtte intervensjoner 

dersom problem blir 

vurdert som «moderat» 

eller «alvorlig». 

Vurdering om behovet er 
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*Notat. ECI= Experience of Caregiving Inventory, AN= Anorexia Nervosa, BN= Bulimia Nervosaa

møtt eller ikke. 
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3.1 Opplevelser tilknyttet tilgang til tjenester  

3.1.1 Vansker med å finne informasjon og hjelp i forkant av behandling 

Flere pårørende opplevde utfordringer med å finne informasjon om spiseforstyrrelser 

og behandlingsalternativer, samt vansker med tilgang til profesjonell hjelp. Lite hjelpsom 

første kontakt med helsevesenet medførte at pårørende søkte svar på egenhånd (Beale et al., 

2005; Sharkey-Orgnero, 1999). Informasjon om spiseforstyrrelser og behandlingsalternativer 

ble søkt etter gjennom en rekke kanaler, bl.a. internett, bøker, støttegrupper og bekjente 

(Beale et al., 2005; McMaster et al., 2004; Sharkey-Orgnero, 1999; Tierney, 2005). Søken 

etter passende hjelp ble opplevd som tid – og energikrevende (Honey & Halse, 2005; 

McMaster et al., 2004; Winn et al., 2004), og hindere på tilgang til tjenester kunne forsterke 

frustrasjon i en stressende omsorgssituasjon (Highet et al., 2005). Foreldres søken etter 

profesjonell hjelp kunne gi negative emosjonelle reaksjoner hos pasienten (Honey & Halse, 

2005). I den hjelpesøkende perioden opplevde noen pårørende at tilstanden til pasienten ble 

forverret, noe som igjen ga et økt press på å finne hjelp (Beale et al., 2005).  

Hjelpesøkende atferd ble ikke nødvendigvis avsluttet etter at kontakt var oppnådd med 

helsevesenet. Pågående utfordringer med tjenester hadde sammen med påkjenninger av 

sykdommen, negative konsekvenser for pårørendes fysiske og emosjonelle helse (Highet et 

al., 2005), og prøve-og-feile-naturen til å finne adekvat hjelp opplevdes stressende (Beale et 

al., 2005).  

Ressurser som bidro til informasjon og hjelp. Støtteorganisasjoner og støttegrupper 

ble trukket fram som viktige i prosessen med å finne informasjon om lidelsen og passende 

tjenester (Beale et al., 2005; Highet et al., 2005; Winn et al., 2004). Støttegrupper kunne i 

tillegg være en kilde til empati, håp og forståelse (Highet et al., 2005), i en situasjon som 

kunne medføre en opplevelse av ensomhet for pårørende (McMaster et al., 2004). Bistand fra 

andre som hadde vært i en lignende situasjon (Beale et al., 2005), venner i helsesystemet 

(Tierney et al., 2005), samt en intakt familie (Highet et al., 2005), ble sett på som ytterligere 

ressurser i søken etter hjelp. Av indre ressurser som var nødvendig for å tilgang til tjenester, 

trakk pårørende fram behov for en proaktiv holdning (Tierney, 2005; Winn et al., 2004) og 

ressurssterkhet (Tierney et al., 2005). Foreldre opplevde lettelse når de hadde funnet og tatt i 

bruk hjelp (McMaster et al., 2004; Tierney, 2005). 



36 

 

3.2 Opplevelser tilknyttet primærhelsetjenesten  

3.2.1 Forsinkelser i oppdagelse av spiseforstyrrelse hos fastlegen 

Flere pårørende opplevde at det tok tid før fastlegen oppdaget at pasienten hadde en 

spiseforstyrrelse. Årsaker til manglende oppdagelse kunne i noen tilfeller være fornektelse fra 

helsepersonell (Beale et al., 2005), og i andre tilfeller være fordi tilstanden ble attribuert til 

noe annet enn spiseforstyrrelse, bl.a. feildiagnostisering av kyssesyken (Tierney et al., 2005). 

Manglende oppdagelse kunne resultere i forsinkelser i å motta passende behandling, og 

medføre nedstemthet for foreldre som allerede følte seg slitne og bekymret for pasienten 

(Tierney et al., 2005). Pårørende kunne ha negative erfaringer med fastlegens manglende 

oversikt over tjenester og behandlingsalternativer (McCormack & McCann, 2015). 

Tilsvarende hadde 60% av pårørende umøtt behov vedrørende informasjon de fikk fra 

fastlegen, og da særlig med tanke på hjelpeorganisasjoner (Haigh & Treasure, 2003). 

Ventetid før behandling kunne oppleves vanskelig (Winn et al., 2004), og 82% av 

pårørende i en annen studie opplevde at behandling ikke hadde startet tidlig nok (Haigh & 

Treasure, 2003). Videre hadde 75% av pårørende i en studie ønske om at fastleger skulle få 

mer trening i diagnostisering av spiseforstyrrelser, mer opplæring i å respondere godt til en 

person som kommer med en spiseforstyrrelse, samt mer opplæring i henvisning til behandling 

(Haigh & Treasure, 2003).  

3.2.2 Positive interaksjoner med fastlegen  

Pårørende kunne oppleve tjenester gitt av fastlegen som nyttige, samtidig som de 

kunne ha begrensede forventninger til fastlegens kunnskap om spiseforstyrrelser og forventet 

ikke å få spesialistomsorg fra fastlegen (Winn et al., 2004).  

3.3 Opplevelser tilknyttet spesialisthelsetjenesten 

3.3.1 Viktige elementer i pasientens behandling  

Flere pårørende opplevde profesjonell terapi og behandling rettet mot pasienten som 

god (Cohn, 2005; Winn et al., 2004). Å finne riktig terapeut ble vektlagt, i tillegg til fokus på 

underliggende psykologiske aspekter ved lidelsen (Cohn, 2005; Winn et al., 2004). Fokus på 

fysiske framfor psykiske aspekter i behandling kunne skape bekymring for foreldre (Tierney, 

2005). Videre ble behandling i tverrfaglig team omtalt som effektivt (Cohn, 2005). I en studie 
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(Bravender et al., 2016) som undersøkte pårørendes opplevelser under et medisinsk 

stabiliseringsopphold, uttrykte litt under halvparten at innleggelsen var første gang de innså 

alvorligheten av spiseforstyrrelsen. Videre uttrykte i underkant av halvparten av disse 

pårørende et ønske om psykisk helsetjeneste under stabiliseringsoppholdet. For øvrig ble 

innleggelse på allmennpsykiatrisk avdeling opplevd av andre pårørende som et upassende 

sted å behandle AN, på grunn av sykepleiernes manglende tid til hver enkelt pasient (Tierney, 

2005).   

Noen foreldre beskrev nødvendighet av å overbevise pasienten om å gå i behandling, 

samt forhandle med og unngå å kritisere helsepersonell for å sikre videre behandling (Honey 

& Halse, 2005). Behandlingsprosessen kunne oppleves som intens og lang, og resulterte for 

noen i følelse av maktesløshet og håpløshet (Highet et al., 2005). Selv om helsepersonell ble 

sett på som ansvarlige for behandling, ble de ikke nødvendigvis sett på som ansvarlige 

dersom pasienten ikke kom i bedring (Honey & Halse, 2005).  

Behov for oppfølging. Pårørende kunne ha inntrykk av at oppfølging etter behandling 

ikke var mulig (Winn et al., 2004), og 75% av pårørende i en annen studie mente det ikke var 

tilstrekkelig oppfølgende behandling for personer med spiseforstyrrelser (Haigh & Treasure, 

2003). I en annen studie uttrykte kun 22% av pårørende et ønske om ressurser for å ta vare på 

pasienten etter innleggelse (Bravender et al., 2016).  

Geografiske hindringer til tjenester. Pårørende kunne oppleve manglende 

spesialisthelsetjenestetilbud i nærområdet (Beale et al., 2005; Winn et al., 2004), og hadde 

ønsker om bedre tilbud av tjenester utenfor byer og på landet (McCormack & McCann, 2015). 

3.3.2 Viktige elementer ved intervensjoner rettet mot pårørende  

Pårørende setter pris på familieøkter, praktisk problemløsning og møter med andre 

pårørende. I en studie hadde 91% av pårørende behov for familieøkter, og 37.5% opplevde 

behovet som umøtt (Graap et al., 2008). Familieterapi ga mulighet for å uttrykke seg i et 

nøytralt og mediert miljø (Tierney, 2005). Praktisk problemløsning og mestringsstrategier ble 

satt pris på (Honey et al., 2007; Tierney, 2005), i tillegg til klare retningslinjer og jevnlig 

tilbakemelding (Honey et al., 2007). I en studie opplevde partnere at de ikke kunne påvirke 

pasientens spiseatferd, og overlot behandling til partneren og helsepersonell (Huke & Slade, 

2006). I en studie med søsken ble samtaler omkring skyld, roller og ansvar sett på som viktig 

(Dimitripoulos et al., 2009). Søsken ønsket at helsepersonell skulle bidra med å tilrettelegge 
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for mer åpen kommunikasjonsstil mellom seg og pasienten (Dimitropolous et al., 2009), og 

vurderte generelt psykoedukasjon som et viktig element i intervensjoner rettet mot søsken 

(Dimitripoulos, 2009; Garley & Johnson, 1994).  

Behov for støttegrupper. Møter med andre, inkludert foreldregrupper og 

støttegrupper, ble trukket fram som viktig og nyttig både for foreldre, partnere og søsken 

(Cottee-Lane et al., 2004; Dimitripoulos, 2009; McCormack & McCann, 2015; Winn et al., 

2004). En støttegruppe ville i tillegg redusere opplevelse av isolasjon, samt være en mulighet 

for å dele informasjon, erfaringer og tips til håndtering av lidelsen (Dimitropoulos, 2009).  

Pårørendes rettigheter. Mange av pårørende i en studie (Winn et al., 2004) var ikke 

klar over tjenester og/eller rettigheter som kan gi dem støtte i rollen som pårørende. 

3.3.3 Negative konsekvenser av taushetsplikt og manglende inkludering  

Mange pårørende opplevde utfordringer som følge av helsepersonells taushetsplikt og 

manglende inkludering i behandling. Pårørende erkjente behovet for eller rettslige 

komplikasjoner tilknyttet taushetsplikten (Honey et al., 2007; Winn et al., 2004). Følgene av 

taushetsplikten kunne være ufullstendig rapportering fra pasienten (Honey & Halse, 2006; 

Honey et al., 2007), og manglende kommunikasjon mellom helsepersonell og pårørende 

(Winn et al., 2004). Selv om det var variasjoner i hvor stor grad pårørende ønsket å bli 

inkludert, kunne mangel på mulighet til å bidra med informasjon som kunne være relevant for 

helsepersonell, medføre frustrasjon (Winn et al., 2004). Videre konsekvenser av taushetsplikt 

og manglende inkludering var opplevelse av undergraving av pårørendes omsorgsrolle 

(Honey et al., 2007), sorg over manglende tilbakemelding og opplevelse av isolering (Highet 

et al., 2005; Honey & Halse, 2006; McMaster et al., 2004; Tierney, 2005), samt sinne og 

skyldfølelse (McMaster et al., 2004). Taushetsplikt og samtykke var særlig relevant for 

foreldre til pasienter som fylte 16 år, hvor foreldre ikke lenger hadde mulighet til å påvirke 

behandling (Winn et al., 2004).  

3.4 Interaksjoner med helsepersonell 

3.4.1 Blandet inntrykk av helsepersonells kunnskap og kompetanse 

  Pårørende opplevde at helsepersonell både var i besittelse av og manglet kunnskap om 

spiseforstyrrelser. Pårørende kunne oppleve manglende ekspertise på spiseforstyrrelser hos 
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helsepersonell (Tierney, 2005; Winn et al., 2004), samtidig som noen opplevde 

tilfredsstillende tjenester der spesialistkunnskap var tilgjengelig (Winn et al., 2004). 

Pårørende kunne ellers føle på manglende anerkjennelse av tilstandens alvorlighet (Tierney, 

2005).  

Helsepersonell ble sett på som best egnet til å hjelpe pasienten (Hoskins & Lam, 

2001), samtidig som pårørende kunne oppdage at leger ikke hadde alle svar (Honey & Halse, 

2005), og at legen noen ganger visste mindre enn de selv om hvor de skulle få hjelp (Sharkey-

Orgnero, 1999). Noen pårørende kunne bli forvirret over motstridende råd fra klinikere, 

litteratur og andre kilder med tanke på håndtering av lidelsen, men informasjon og råd fra 

helsepersonell som leger, psykologer og ernæringsfysiologer, ble prioritert foran råd fra andre 

(Honey & Halse, 2005).  

3.4.2 Negative interaksjoner med helsepersonell  

 Manglende hjelpsomhet. Helsepersonell kunne oppleves som lite hjelpsomme 

(McMaster et al., 2004; Sharkey-Orgnero, 1999), og foreldre rapporterte flere negative 

interaksjoner med helsepersonell under pasientens innleggelser (McMaster et al., 2004). Noen 

pårørende beskrev generell misnøye med tilbakemelding de fikk fra helsepersonell (Tierney, 

2005). Håndtering av emosjonelle reaksjoner på negative interaksjoner kunne innebære skift i 

oppmerksomhetsfokus (Honey & Halse, 2006). Behandlere kunne av noen beskrives som å ha 

manglende profesjonalitet, mens andre kunne oppleve et høyt omsorgsnivå på tvers av 

yrkesgrupper (Winn et al., 2004).  

Manglende emosjonell støtte. Noen pårørende kunne oppleve manglende forståelse i 

møte med helsepersonell (Hoskins & Lam, 2001), og manglende anerkjennelse for pårørendes 

vedvarende innsats for pasienten (Beale et al., 2005). Over halvparten av pårørende i en studie 

hadde et umøtt behov på støtte fra helsepersonell (Haigh & Treasure, 2003), samtidig som 

andre pårørende ikke manglet støtte fra spesialisthelsetjenesten (Cottee-Lane et al., 2004). 

Noen foreldre hadde opplevelser med nedlatenhet, stigma og mistillit fra helsepersonell 

(Honey et al., 2007).  

Skyldfølelse. Foreldre kunne oppleve skyldfølelse for sykdommen, som for noen ble 

forsterket gjennom opplevd påleggelse av skyld fra helsepersonell (Beale et al., 2005; 

Sharkey-Orgnero, 1999). Opplevelse av å bli behandlet som om de var årsak til lidelsen, 
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kunne medføre stress (Honey et al., 2007). Skyld kunne også antydes gjennom 

institusjonaliserte praksiser, som f.eks begrenset besøkstid og forbud mot alenetid (Honey et 

al., 2007).  

Negative holdninger. Pårørende kunne ha en oppfattelse av at helsepersonell hadde 

negative holdninger til, og tidvis stereotypiske syn på, pasienter med AN og deres familie 

(McCormack & McCann, 2015; McMaster et al., 2004). Foreldres antagelser om klinikernes 

vurderinger av de, kunne gi sterke emosjonelle reaksjoner (Honey et al., 2007).  

Kommunikasjonsproblemer. Noen pårørende opplevde dårlig kommunikasjon med 

helsepersonell (McCormack & McCann, 2015), samt manglende kommunikasjon blant 

pasientens behandlere (Tierney, 2005). Videre opplevde omkring halvparten av pårørende i en 

kvantitativ studie kommunikasjonsproblemer i møte med helsepersonell (Graap et al., 2008). 

3.4.3 Personlige og profesjonelle kvaliteter bidrar til positive interaksjoner 

Mange pårørende hadde gode opplevelser i møte med helsepersonell, og gir 

beskrivelser av hva som gjorde interaksjonen positiv. Profesjonelle kvaliteter og støtte for 

pårørende ble på tvers av engelske og amerikanske pårørende vurdert som en del av topp fem 

essensielle trekk ved høykvalitetstjeneste for spiseforstyrrelser (Nishizono-Maher et al., 

2011). Positive holdninger ble synliggjort gjennom støtte og inkludering i behandling, samt 

profesjonelles manerer (Honey et al., 2007). Videre var pårørende takknemlig for behandlere 

de opplevde var på deres side (Tierney, 2005). Personlige kvaliteter som omsorgsfullhet, 

empati og respekt, og profesjonelle kvaliteter som grundighet, kompetanse og tilgjengelighet 

for å kunne gi råd og informasjon, ble verdsatt (Dimitropoulos; 2009; Honey et al., 2007). 

Noen pårørende attribuerte positiv vurdering av behandling til det at de hadde fått aktiv støtte 

og ikke blitt dømt (McCormack & McCann, 2015).  

3.4.4 Manglende informasjon, råd og veiledning på tvers av tjenester 

Mange pårørende opplevde å ha fått manglende informasjon om spiseforstyrrelser fra 

helsevesenet (Graap et al., 2008; Haigh & Treasure, 2003; Highet et al., 2005; Tierney, 2005; 

Winn et al., 2004). Manglende informasjon kunne være tilknyttet sykdommen generelt, 

symptomer, forløp, behandling og videre oppfølging (Graap et al., 2008; Haigh & Treasure, 

2003; Winn et al., 2004). Pårørende hadde videre behov for råd og mestringsstrategier om 
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hvordan takle spiseforstyrrelser i hjemmet, f.eks ved en overspisingsepisode (Cottee-Lane et 

al., 2004; Haigh & Treasure, 2003; Winn et al., 2004). Blant pårørende i en annen studie 

(Graap et al., 2008) hadde 91% behov for rådgivning og støtte fra en profesjonell (psykolog, 

lege, fastlege), og 81% opplevde behovet som umøtt. Flere pårørende hadde møtt på 

motstridende informasjon og råd fra familie, venner og helsepersonell, som kunne medføre 

forvirring og prøve-og-feile-tilnærming (Cottee-Lane et al, 2004; Honey & Halse, 2005; 

Honey & Halse, 2006). Samtidig opplevde pårørende å få gode råd og støtte fra 

spesialisthelsetjenesten, og vurderte profesjonell hjelp som uunnværlig (Cottee-Lane et al, 

2004; Honey & Halse, 2006). Noen pårørende satt mest pris på råd som ble individuelt 

tilpasset familieomstendighetene (Honey et al., 2007), og søsken ønsket utforsking av 

hvordan informasjonen gjelder spesifikt for dem selv og pasienten (Dimitropoulos et al., 

2009). I en studie (Whitney et al., 2007) ble det funnet at pårørende som mottok mindre 

informasjon om sykdommen og behandlingstilbud, og som i tillegg mottok mindre støtte, 

rapporterte en mer negativ opplevelse omkring omsorgsgiving.  

3.5  «Problemer med tjenester» fra Experience of Caregiving 

Inventory 

 Flere av de kvantitative studiene identifisert i søket benytter 

selvrapporteringsverktøyet Experience of Caregiving Inventory (ECI) (Szmukler et al., 1996). 

ECI måler opplevelsen av å ha omsorg for en person med en alvorlig psykisk lidelse. Den 

består av 66 ledd som blir besvart ved bruk av Likert-skala fra 0 (aldri) til 4 (nesten alltid). 

Leddene refererer til siste måned, og er kategorisert under åtte negative sub-skalaer og to 

positive sub-skalaer. «Problemer med tjenester» er en av de åtte negative sub-skalaene. 

Høyeste mulige skåre på sub-skalaen er 32, og høyere skåre indikerer større alvorlighet. 

Leddene som inngår i sub-skalaen er (fritt oversatt fra engelsk); «Hvordan profesjonelle innen 

psykisk helse ikke tar deg seriøst», «Å forholde seg til psykiatere», «Hvordan forholde seg til 

helsepersonell innen psykisk helse», «Hvordan helseprofesjonelle ikke forstår din situasjon», 

«Hvordan klage på omsorg», «Finne ut hvordan sykehus eller psykisk helsetjenester 

fungerer», «Legens kunnskap om tilgjengelige tjenester», og «Vansker med å få informasjon 

om sykdommen». Da sub-skalaen primært fokuserer på negative aspekter ved møter med 

helsevesenet, er det mulig at potensielle positive opplevelser ikke fanges opp.  

Av artiklene identifisert i oppgaven benyttet syv studier spørreskjemaet ECI (Haigh & 

Treasure, 2003; Hopf et al., 2013; Sepulveda et al., 2012; Sepulveda et al. 2010; Treasure et 
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al., 2001; Whitney et al., 2007; Winn et al., 2007), som ble utfylt av til sammen 660 

pårørende. Gjennomsnittsskårer på sub-skalaen «Problemer med tjenester» strekker seg fra 

2.31 til 14.5. Gjennomsnittlig ligger skårene på 10.6. Den lave gjennomsnittsskåren på 2.31 

fra en av studiene (Hopf et al., 2013) skiller seg ut fra resten av gjennomsnittsskårene. En 

mulig årsak til betydelig lavere skåre kan være at pårørende i studien (n=13) var i pågående 

familiebasert behandling da undersøkelsen ble gjort, og det kan ha betydning at 

spørreskjemaet spesifikt undersøker opplevelser fra siste måned. Samtidig ser man i studien 

til Sepulveda et al. (2012) at de fleste pårørende her (n=277) enten mottok eller hadde mottatt 

familieintervensjon, og gjennomsnittsskåren på sub-skalaen på ECI ligger her på 10.2. Det 

kan dog være vanskelig å vite hva familieintervensjon innebærer, og det er mulig at 

intervensjonen skiller seg fra familiebasert behandling som pårørende i studien til Hopf et al. 

(2013) mottok. I en annen studie (Winn et al., 2007) var gjennomsnittsskåren 7.4, og av 

pårørende i studien hadde halvparten deltatt i familieterapi. I de fire resterende studiene 

(Haigh & Treasure, 2003; Sepulveda et al., 2010; Treasure et al., 2001; Whitney et al., 2007) 

som benytter ECI, er det ikke oppgitt om pårørende var eller hadde vært innlemmet i 

behandling.  

Problemer med tjenester en bidragsyter til psykisk ubehag. To studier fant at sub-

skalaer fra ECI predikerte nivå av psykologisk stress hos pårørende (n=345) (Sepulveda et al., 

2012; Treasure et al., 2001). I den ene studien (Sepulveda et al., 2012) ble pårørende delt inn i 

primær -og sekundæromsorgsgiver. Primæromsorgsgiver var den som tilbragte mest tid 

sammen med pasienten (oftest mor), mens sekundæromsorgsgiver oftest var far. Sub-skalaen 

«Tap» omhandler bl.a. suicidrisiko og tap av pasientens muligheter, mens «Avhengighet» 

omhandler bl.a. å oppleve pasienten som avhengig av omsorgsgiver. I studien ble det funnet 

at «Problemer med tjenester» sammen med primæromsorgsgivers følelser av «Tap», samt 

sekundæromsorgsgiver følelser av «Avhengighet», predikerte psykologisk stress hos 

pårørende. 

I den andre studien (Treasure et al., 2001) fant forskerne lignende resultater. Her ble 

det funnet at «Problemer med tjenester» sammen med «Vanskelig atferd», «Negative 

symptomer» og følelser av «Tap», bidro til nivået av pårørendes psykologiske stress. Sub-

skalaen «Vanskelig atferd» inneholder bl.a. humørsvingninger, uforutsigbarhet og irritabilitet, 

mens «Negative symptomer» omhandler bl.a. tilbaketrekking, ubesluttsomhet og mangel på 

kommunikasjon. Funnene fra de to studiene antyder at vansker i møte med helsetjenester 
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interagerer med andre vansker knyttet til å være pårørende til personer med spiseforstyrrelser, 

og bidrar samlet sett til grad av psykologisk stress hos pårørende.  
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4 Diskusjon 
Denne oppgaven baserer seg på en litteraturgjennomgang av opplevelser i møte med 

helsevesenet hos pårørende til pasienter med spiseforstyrrelser. Totalt ble 26 studier 

identifisert som beskrev opplevelser tilknyttet helsepersonell og/eller helsetjenester. Utvalget i 

studiene består primært av foreldre, men omfavner også partnere, søsken og andre. Et flertall 

av studiene er gjort med pasienter med AN. I denne delen vil jeg først kort oppsummere 

hovedfunn, og deretter sette funnene i sammenheng med hva vi tidligere vet om pårørendes 

opplevelser, samt opplevelsene sett opp mot anbefalinger fra pårørendeveileder, lovgivning 

og retningslinje for behandling av spiseforstyrrelser. Jeg vil videre forsøke å trekke linjer til 

teoretiske forståelser av pårørendes situasjon i møte med sykdom. Kliniske implikasjoner vil 

både trekkes fram fortløpende og i en egen oppsummering, før jeg til slutt vil komme med 

refleksjoner omkring begrensninger ved oppgaven, tanker om videre forskning og konklusjon.  

4.1 Oppsummering av hovedfunn 

Mange pårørende hadde vansker med å finne informasjon om spiseforstyrrelser og 

behandlingsalternativer både før og under kontakt med helsevesenet. I primærhelsetjenesten 

kunne manglende oppdagelse av spiseforstyrrelser medføre forsinkelser i tilgang til 

behandling, og ventetiden ble opplevd som krevende. Når pasienten hadde fått tilgang til 

spesialisthelsetjenesten, ble familieterapi, møter med andre pårørende, psykoedukasjon og 

mestringsstrategier verdsatt. For mange av deltagerne i studiene ble manglende inkludering, 

råd og veiledning opplevd problematisk. Deltagerne hadde varierte inntrykk av 

helsepersonells kompetanse, hjelpsomhet og emosjonelle støtte, samtidig som mange 

meddelte gode møter med helsepersonell. Generelt viste kvantitativ forskning 

gjennomsnittlige problemer med tjenester for pårørende til personer med spiseforstyrrelser.  

4.2 Tilgang til tjenester 

På samme måte som pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse (Doornbos, 

2002; Kletthagen, 2015), hadde pårørende vansker med tilgang til profesjonell hjelp, og fant 

prosessen tid- og energikrevende (Honey & Halse, 2005; McMaster et al, 2004; Winn et al., 

2004). Funnet støttes av helsepersonells opplevelse av at pårørende møter eksklusjon i møte 

med helsetjenester (Gray et al., 2010). Manglende tilgang til tjenester så ut til å bli en 

ytterligere belastning og et stresselement for pårørende i en allerede krevende 

omsorgssituasjon (Highet et al., 2005). Det kan være at pårørende ved spiseforstyrrelser, og 
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da særlig AN, har en ekstra utfordring i møte med hjelpesøkende atferd, da pasienter ofte kan 

ha en ambivalens til behandling og tilfriskning (Gowers & Bryant-Waugh, 2004). Det blir 

derfor ekstra viktig å sørge for at disse pårørende får støtte og veiledning fra både 

primærhelsetjenesten som førsteledd, og spesialisthelsetjenesten – som blir anbefalt som 

behandlingssted av spiseforstyrrelser (Helsedirektoratet, 2017a). Studiene i oppgaven maler et 

bilde av at også interesseorganisasjoner kan få en viktig rolle med å tilby pårørende hjelp til 

navigering av helsevesenet (Beale et al., 2005; Highet et al., 2005; Winn et al., 2004). 

Fastlegen har en sentral rolle i tilgang til tjenester, og som en portvakt til 

spesialisthelsetjenesten er brukere avhengig av fastlegens kunnskap og evne til oppdagelse av 

symptomer på en spiseforstyrrelse. Pårørende i studien opplevde forsinkelser med å komme i 

spesialistbehandling (Beale et al., 2005; Tierney, 2005; Winn et al.; 2004; Winn et al., 2007), 

og det var et umøtt behov på fastlegens kompetanse på spiseforstyrrelser (Haigh & Treasure, 

2003). Funnene stemmer overens med studien av Gilbert et al. (2012), hvor det gikk i 

overkant av ett år fra fastlegen ble informert om spisevansker til vedkommende kom i 

behandling. Det foreligger funn på manglende kunnskap om spiseforstyrrelser hos fastleger 

(Currin, Waller & Schmidt, 2009; Hudson et al., 2013), noe som kan være problematisk da 

fastlegen i flere tilfeller også kan være den som står for diagnostisering (Neubauer et al., 

2014).  

I nasjonal retningslinje anbefales å henvise alle barn og ungdom til 

spesialisthelsetjenesten dersom det er mistanke om spiseforstyrrelse (Helsedirektoratet, 

2017a). Videre vil henvisning for voksne være avhengig av alvorlighetsgrad og fastlegens 

kompetanse (Helsedirektoratet, 2017a). Det vil dermed være opp til den enkelte fastlege å 

vurdere i hvilken grad han eller hun er kompetent til å behandle pasienten, noe som setter 

store krav til fastlegens kompetanse og kunnskap om spiseforstyrrelser. Det kommenteres i 

retningslinjen at det er behov for økt kompetanse på familiebasert behandling både i psykisk 

helsevern for barn og voksenpsykiatriske poliklinikker, samtidig som familiebasert 

behandling oppfordres til å være førstevalg i møte med barn og unge med spiseforstyrrelser 

(Helsedirektoratet, 2017a). Som brukere av tjenester, vil pasienter og pårørende til syvende og 

sist måtte innrette seg etter de tilbud og alternativer som er tilgjengelig.  Samtidig er det viktig 

at helsevesenet er klar over at hva de tilbyr av tjenester, samt hvor og når, har stor betydning 

for familiemedlemmer, og kan medføre stress og objektiv byrde – inkludert påvirke sosiale 

relasjoner og rutiner i hjemmet (Schene, 1990).  
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4.3  Informasjon, råd og veiledning  

Pårørende har behov for informasjon om spiseforstyrrelser (symptomer, forløp, 

tilbakefall og forebygging), behandling (alternativer, tilgjengelig behandling, videre 

oppfølging), og hvordan håndtere lidelsen som pårørende (råd, veiledning, 

mestringsstrategier) (Cottee-Lane et al., 2004; Graap et al., 2008; Haigh & Treasure, 2003; 

Highet et al, 2005; McCormack & McCann, 2015; Tierney, 2005; Winn et al., 2004). 

Opplevelsene er i tråd med beskrivelser fra pårørende til pasienter med alvorlig psykisk 

lidelse (Brand, 2001; Doornbos; 2002). Behovet for informasjon var til stede både før og 

under kontakt med primær – og spesialisthelsetjenesten. Interesse – og brukerorganisasjoner 

ble flere ganger trukket fram som en viktig ressurs i å skaffe informasjon (Beale et al., 2005; 

Highet et al., 2005; Winn et al., 2004), og det er tydelig at organisasjonene dekker et behov 

for flere av pårørende. Et av formålene til interesseorganisasjonene ROS og 

spiseforstyrrelsesforeningen (SFF) er nettopp å spre informasjon om spiseforstyrrelser, og 

dermed øke kunnskapen i befolkningen generelt og hos helsepersonell (ROS, 2017; SFF, 

2018). Organisasjonene jobber også med å bli et synlig tilbud for berørte og pårørende, og det 

kan være at helsepersonell, særlig i primærhelsetjenesten, i større grad kan informere om og 

dra nytte av ressursene som foreligger i disse organisasjonene (Haigh & Treasure, 2001). 

Det kan tenkes at pårørendes umøtte behov for informasjon varierer avhengig av 

pasientens alder – i og med at innlemmelse av familien i større grad er en del av 

behandlingsopplegget for barn og unge med spiseforstyrrelser (Helsedirektoratet, 2017b). I 

studiene inkludert i oppgaven, ser det derimot ut til at behovet for informasjon både var 

tilstede for yngre og voksne pårørende til yngre og voksne pasienter. Pårørendeveilederen er 

ment til å gi retningslinjer til helsepersonell, og veilederen oppmuntrer til å alltid gi pårørende 

tilbud om generell informasjon, jfr helseinstitusjoners veiledningsplikt (Helsedirektoratet, 

2014). Dersom samtykke ikke foreligger, kan pårørende likevel informeres om blant annet 

rettigheter, tilbud til pårørende, informasjon om pårørendeorganisasjoner, og generell 

informasjon om ulike lidelser og generelle råd til pårørende (Bøckmann, 2017; 

Helsedirektoratet, 2014).  I behandlingsøyemed er som nevnt informasjon om sykdom med på 

å gi en innrammende effekt i starten av et kronisk somatisk sykdomsforløp, og familier har 

behov for et psykososialt kart med forståelse av blant annet emosjonelle krav som følge av 

sykdommen (Rolland, 1994). Det tas forbehold om at det foreligger vesentlige forskjeller med 

tanke på etiologi, opprettholdende faktorer og behandlingstilnærminger ved somatisk versus 
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psykisk sykdom. Likevel kan grunntanken om å gi familien eller partneren en forståelse tidlig 

i forløpet om vanlige reaksjoner og følger av sykdommen, være vel så aktuell og nødvendig 

for pårørende til personer med psykisk lidelse. Slik kunnskap kan potensielt bidra til å 

redusere stress i seinere sykdomsrelaterte situasjoner. Fra studier på alvorlige psykiske 

lidelser, er det funnet indikasjoner på at psykoedukasjon og støttegrupper forbedrer 

pårørendes omsorgsopplevelse (Yesufu-Udechuku, 2015), og kan ha positiv effekt på opplevd 

byrde (Macleod, Elliott & Brown, 2011). Det er i den forbindelse antydninger om assosiasjon 

mellom rapportering av mindre mottatt informasjon fra helsevesenet, og høyere opplevd 

byrde hos pårørende (Kletthagen, 2015).  

Pårørendes behov for konkrete råd og veiledning i håndtering av symptomer i 

hjemmet, kan forstås ut fra Eislers (2005) teori om at familien reorganiseres rundt 

sykdommen. Enkeltmåltidene får stor betydning og pårørende kan bli låst i handlingsmønstre 

av redsel for å gjøre feil. I tråd med at spiseforstyrrelser generelt virker gjennomtrengende og 

altoppslukende i familiens hverdag (Fox et al., 2017), er det viktig at helsepersonell veileder 

og tilbyr råd til den daglige håndteringen av spiseforstyrrelser – både rettet mot den berørte og 

pårørende. Det er her aktuelt å trekke fram at nære relasjoners emosjonelle reaksjoner kan 

være en av flere opprettholdende faktorer for spiseforstyrrelser (Schmidt & Treasure, 2006) – 

noe som gir ytterligere støtte til viktigheten av veiledning og inkludering av nære andre - også 

med hensyn til pasienten. Det er tydelig at pårørende har et umøtt behov for informasjon og 

veiledning i håndtering av spiseforstyrrelser i hjemmet. Mangel på informasjon kan tenkes å 

komme av flere faktorer, inkludert fastlegens kompetanse. Helsepersonells mulighet til å gi 

pårørende informasjon og kunnskap vil i tillegg – avhengig av alder -  komme an på 

pasientens ønsker. 

4.4 Inkludering 

Som pasient med samtykkekompetanse har man rett til å selv velge om pårørende skal 

inkluderes eller ikke, i tillegg til i hvor stor grad pårørende skal inkluderes dersom det er 

aktuelt. Inkludering av pårørende er dermed pasientens avgjørelse, og helsepersonell må 

forholde seg til pasientens ønsker og behov. Pårørendeveilederen (Helsedirektoratet, 2017b) 

oppmuntrer til å gi pårørende generell informasjon, og helsepersonell er pliktig til å gi 

spesifikk informasjon om tilstanden dersom samtykke foreligger (Pasient – og 

brukerrettighetsloven, 2001, §3-3). Flere pårørende opplevde å ikke bli inkludert i behandling, 

og det kunne resultere i emosjonelle reaksjoner som sinne, bitterhet og skyldfølelse samt 



48 

 

følelse av isolering (Highet et al., 2005; McMaster et al., 2004; Tierney, 2005). Sett i 

sammenheng med det vi vet om emosjonelle og psykiske belastninger for pårørende til 

pasienter med spiseforstyrrelser (Anastasiadou et al., 2014; Fox et al, 2017; Zabala et al., 

2009), kan helsevesenets manglende inkludering potensielt være problematisk. Det er 

samtidig viktig å være oppmerksom på hvilke utfordringer helsepersonell kan møte ved 

inkludering av pårørende, og at det kan oppstå etiske dilemmaer som kan vanskeliggjøre 

mulighet til å inkludere pårørende i den grad som kanskje hadde vært ønskelig (Weimand, 

2012).  

I pårørendeveilederen blir involvering av pårørende beskrevet som viktig både for 

pasienten og brukeren (Helsedirektoratet, 2017b). Et ønske om involvering og inkludering 

kan for noen pårørende komme som følge av eget liv som sammenflettet med deres psykisk 

syke familiemedlem (Weimand, 2012). Samtidig meddeler pårørende forståelse for 

viktigheten av taushetsplikt (Honey et al., 2007; Winn et al., 2004), og for noen pårørende var 

det ikke nødvendigvis et ønske å bli inkludert (Honey et al., 2007). Det kan også noen ganger 

være til pasientens beste at pårørende ikke blir inkludert, og det er viktig å ta hensyn til 

individuelle variasjoner i hva som utgjør det beste for pasienten og pårørende. Men dersom 

både pasienten og pårørende ønsker inkludering i behandling, er det viktig at helsepersonell 

følger opp. Som helsepersonell kan man i tillegg til informasjonsdeling forsterke inkludering 

av pårørende gjennom at familien får definere egne behov, samt å møte pasienten med en 

helhetlig tilnærming (Gray, 2010). Overordnet er det helsetjenestens ansvar å sørge for at sine 

ansatte har den kunnskap og de ressurser nødvendig for nettopp å kunne inkludere pårørende 

til beste for pasienten og pårørende selv (Helsedirektoratet, 2017b). 

4.5 Behov for støtte 

Det er tydelig at pårørende har en rekke emosjonelle og psykologiske belastninger som 

medfører behov for støtte (Fox et al., 2017), i tillegg til psykiske plager (Anastasiadou et al, 

2014; Zabala et al., 2009) – som potensielt kan gi behov for egenbehandling. Resultatene i 

studiene viser at pårørende har behov for og verdsetter støtte både fra helsepersonell og fra 

andre pårørende gjennom støttegrupper (Cottee-Lane et al., 2004; Dimitropoulos, 2009; 

McCormack & McCann, 2015; Winn et al., 2004). Behovet var tilstede både for foreldre, 

søsken og partnere, og ble trukket fram som viktig av både britiske og amerikanske pårørende 

(Nishizono-Maher et al., 2011). Psykologisk stress har tidligere blitt funnet for mange av 

pårørende (Anastasiadou et al, 2014; Zabala et al., 2009), og man har sett at sosial støtte kan 
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redusere skadelige effekter av stress fra omgivelsene (Chien & Norman, 2009; Lobban et al., 

2003; Saunders, 2003). Pårørende opplevde støttegrupper som en mulighet til å få 

informasjon og tips, samtidig som det kunne bidra til normalisering og redusering av isolasjon 

(Dimitropoulos et al., 2009). I tillegg er det funnet for at støttegrupper reduserer byrde og 

forsterker mestringsferdigheter (Chien & Norman, 2009). Schene (1990) påpeker at når det 

gjelder sosial støtte i møte med et individs subjektive byrde, er det viktig at personen selv 

opplever at han eller hun mottar omsorg. Vurdering av om pårørende føler seg støttet er altså 

opp til pårørende selv, og for helsepersonell vil det dermed være viktig å undersøke i hvilken 

grad pårørende selv opplever seg støttet.  

I pårørendeveilederen fremmes synet på pårørende som en ressurs, samtidig som det 

trekkes fram at pårørende selv har behov for omsorg fra hjelpeapparatet (Helsedirektoratet, 

2017b). Å lytte til pårørende bryter ikke taushetsplikten (Bøckmann, 2017), og det vil være 

viktig for helsepersonell som møter denne pårørendegruppen – og pårørende generelt – å tilby 

støtte slik at pårørende nettopp kan være en ressurs for deres syke familiemedlem eller 

partner, samt for helsepersonalet.   

4.6 Generell opplevelse av helsevesenet  

Hva er den generelle opplevelsen i møte med helsevesenet for pårørende til pasienter 

med spiseforstyrrelser? Basert på kvantitative funn i oppgaven, gir pårørende tilbakemelding 

om at problemer med tjenester ligger rundt gjennomsnittet. Funnet antyder at pårørende til 

pasienter med spiseforstyrrelser generelt kunne hatt større vansker med helsevesenet, samtidig 

som det også foreligger forbedringspotensial – noe som støttes og utbroderes gjennom de 

kvalitative studiene. Da enkeltskårer på sub-skalaen ikke var rapportert, er det ikke mulig å si 

hvilke deler av helsevesenet, f.eks vansker med å få informasjon, fastlegens kunnskap om 

tilgjengelige tjenester, som hadde høyest eller lavest utslag – noe som ville vært interessant 

gitt den detaljerte informasjonen gitt i kvalitative studier i oppgaven. Funn fra studier på 

pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse (Brand, 2001; Doornbos, 2002; 

Kletthagen, 2015; Weimand, 2012), vitner om at det er en rekke fellestrekk blant pårørendes 

opplevelser i møte med helsevesenet innen psykisk helse.  

 Pårørende har fått et økt fokus både i samfunnet og i forskningslitteraturen, og 

brukermedvirkning gir brukere (inkludert pårørende) rett til å påvirke helsetjenestene. Som 

man kan tolke ut fra resultatene i denne litteraturgjennomgangen og slik det ble påpekt av 
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Sosial – og helsedirektoratet (2006), ligger kvalitetsforbedring nettopp i dialogen og 

samspillet mellom bruker og tjenesteutøver. Og gjennom forbedring av dialog og samspill kan 

man kanskje forebygge at den viktige ressursen nettopp ikke blir tappet tom.   

4.7  Styrker og svakheter ved oppgaven 

Så vidt jeg vet har det ikke tidligere blitt gjort en litteraturgjennomgang av pårørendes 

opplevelser i møte med helsevesenet innen spiseforstyrrelser. Litteraturgjennomgangen ble 

gjort av studier med blandet metodikk, og det har bidratt til å gi en bred oppsummering av 

feltet. Det kan dog være utfordrende å trekke slutninger på tvers av forskningsspørsmål, 

studiedesign og paradigmer (Grant & Booth, 2009), og sammenslåing av funn må derfor 

tolkes med noe forsiktighet. I oppgaven er pårørende samlet i én gruppe, og i sammenligning 

på tvers av gruppene mister man da de særegne opplevelsene som kan forklares av de 

spesifikke rollene enhver pårørende har. Flesteparten av studiene omhandlet foreldres 

opplevelser, og i den forbindelse burde jeg videre ha skilt mellom mor og far – som igjen vil 

kunne antas å ha ulike erfaringer knyttet til sin rolle overfor pasienten. Ved gjennomgang av 

forskningslitteraturen ble det tydelig at det foreløpig er få studier som kun retter seg mot 

opplevelser i møte med helsevesenet. En konsekvens er at data som omhandlet helsevesenet 

ble trukket ut fra artikler som undersøkte den helhetlige opplevelsen til pårørende. Erfaringer 

med helsevesenet kan derimot være tilknyttet aspekter ved pasienten, varighet av sykdom, 

generell livssituasjon, tilgjengelighet av støttenettverk, og mye mer. Å trekke ut ett aspekt 

(helsevesenet) av en kompleks tilstand og erfaring kan dermed gi et noe forenklet bilde, og 

potensielt gjøre at man går glipp av faktorer som kan farge nettopp møtene med helsevesenet.  

Videre ble et flertall av artiklene funnet utenfor hovedsøket i PsycINFO. Det virker å 

være en generell utfordring i kvalitativ forskning å enes om søke- og nøkkelord. Ved 

gjennomgang av nøkkelord knyttet til artiklene som var aktuelle ble det ikke funnet store 

forskjeller, og flere av ordene burde dukket opp i hovedsøket da det ble benyttet trunkering. 

Ved bruk av studier tilknyttet tre litteraturgjennomganger samt referanselister til noen av de 

aktuelle studiene, har det blitt forsøkt å gi et så reelt bilde av feltet som mulig. Selv om 

søkemotoren PsycINFO er blant den mest anerkjente når det gjelder publisering av studier 

som omhandler psykologi, kan det være at begrensning til én søkemotor medførte at relevante 

studier ikke ble identifisert. Det kommenteres i tillegg at når flere studier kommer fra 

referanser, er det fare for publiseringsbias, hvor studier med signifikante funn er mer 

sannsynlig å bli publisert enn studier med ikke-signifikante funn (Egger & Smith, 1998). 
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Videre kan det være fare for siteringsbias ved bruk av referanselister i en 

litteraturgjennomgang, ved at referanselistene gir større sannsynlighet for å finne støttende 

studier (Egger & Smith, 1998). I en litteraturgjennomgang vil kvaliteten på funnene være 

avhengig av kvaliteten på enkeltstudiene, og en svakhet ved litteraturgjennomgangen er at jeg 

ikke har foretatt kvalitetsvurdering av enkeltstudiene. Årsaken er at jeg valgte et såpass bredt 

inklusjonskriterium, og at sammenligning på tvers av studier ville vært vanskelig. Da jeg 

undersøker opplevelser i møte med helsevesenet, tas det høyde for at helsesystemer og 

institusjoner kan ha variasjoner fra land til land, og da det ikke foreligger norske studier på 

feltet, kan det være at resultatene skiller seg noe fra forhold her i Norge. 

4.8 Videre forskning 

I tråd med økende fokus på pårørende i norsk helsevesen, er det behov for studier som 

undersøker spesifikt norske forhold på temaet. Samtidig er det grunn til å tro at studiene 

inkludert i oppgaven - som består av deltagere fra den vestlige del av verden - også vil være 

aktuelt for pårørende til pasienter med spiseforstyrrelser i norsk helsevesen. De færreste av 

studiene hadde som sitt primære fokus opplevelser i møte med helsevesenet, og det er behov 

for studier som spesifikt undersøker dette feltet. Det er videre nødvendig å skille mellom 

pårørendegrupper og undersøke opplevelser, både generelt og i møte med helsevesenet, som 

gjelder spesifikt for de ulike rollene. Det kan i tillegg være interessant å undersøke om det 

eksisterer fellestrekk mellom pårørende som opplever mer vansker med helsevesenet, f.eks 

tilknyttet pasientens diagnose, alder, forløp.  Det er videre relevant å forske på hvordan 

helsepersonell selv opplever møter med pårørende, og utfordringer og etiske dilemmaer fra 

deres perspektiv kan gi ytterligere forståelse av hva som bidrar til pårørendes opplevelser. Et 

særlig viktig aspekt å forske videre på er om pårørendes negative opplevelser med 

helsevesenet har innvirkning på pasientens forløp og tilfriskning.  

4.9 Kliniske implikasjoner 

Helsepersonell i primærhelsetjenesten har en viktig funksjon i oppdagelse av 

spiseforstyrrelser, videreformidling av informasjon og henvisning til behandling dersom det 

vurderes nødvendig. Sistnevnte tilsier at helsepersonell, særlig fastlegen, har et ansvar for å ha 

oppdatert kunnskap om spiseforstyrrelser og behandlingsalternativer i nærområdet. Fastlegen 

bør ha kjennskap til og informere om brukerorganisasjoner, da organisasjonene kan gi støtte 

og veiledning i pårørendes hverdag. Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten må så langt 
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pasienten samtykker, inkludere pårørende gjennom psykoedukasjon, konkrete råd og 

veiledning samt inkludering i behandling etter hva som er anbefalt for aldersgruppen. 

Pårørende verdsetter både profesjonelle og personlige kvaliteter hos helsepersonell, som 

kompetanse, omsorg, respekt og tilgjengelighet. Det er viktig at helsepersonell er bevisst på 

hvilke fysiske og psykiske belastninger som kan følge av å være pårørende til personer med 

spiseforstyrrelser, og at emosjonelle reaksjoner, som f.eks skyldfølelse, kan forsterkes av 

helsepersonells holdninger og handlinger. Som det påpekes i pårørendeveilederen 

(Helsedirektoratet, 2017b) har helseforetak og kommuner ansvar for å sikre at helsepersonell 

nettopp har den nødvendige kunnskapen for å kunne støtte og involvere pårørende.   

4.10 Konklusjon 

Pårørende har fått økende fokus i samfunnet, og det synliggjøres gjennom 

Helsedirektoratets etablering av egen pårørendeveileder samt nylig lovendring med økt 

pårørendestøtte. Studiene identifisert i denne litteraturgjennomgangen viser at pårørende til 

pasienter med spiseforstyrrelser har varierte opplevelser i møte med helsevesenet. Pårørende 

opplevde forsinkelser med tilgang til spesialisthelsetjenesten, og mulige årsaksfaktorer kan 

være manglende kunnskap og oppdagelse av sykdommen i primærhelsetjenesten samt 

manglende oversikt over behandlingsalternativer. Vansker med tilgang til tjenester var energi 

– og tidkrevende, og kan i tillegg medføre stress og byrde for familiemedlemmer. Det 

fremstår som en særlig utfordring å finne og få generell og spesifikk informasjon om 

spiseforstyrrelser og behandlingsalternativer, og det er problematisk da pårørende har behov 

for informasjon både om sykdommen, behandling og mestringsstrategier. 

Interesseorganisasjoner kan være en ressurs for å få generell informasjon. Spesifikk 

informasjon om den enkelte pasient og inkludering i behandling vil derimot være opp til 

pasienten dersom vedkommende har samtykkekompetanse. Dersom samtykke foreligger, er 

helsepersonell pliktige i informere pårørende, og studier av pårørende til personer med 

alvorlig psykisk lidelse antyder at manglende informasjon kan medføre større byrde. 

Pårørende i litteraturgjennomgangen hadde behov for støtte, og da sosial støtte kan redusere 

skadelige effekter av stress, samt redusere byrde og forsterke mestringsferdigheter, er det 

viktig at helsepersonell forsøker å imøtekomme behovet. Helseforetak og kommuner har på 

sin side ansvar for å gi sine ansatte nødvendig kunnskap og ressurser for å kunne 

imøtekomme pårørendes behov.  
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