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Ett möte  
vård, forskning, utbildning

atstorning.se

13.00 – 14.00 Introduktion till ätstörningar.  
David Clinton & Johanna Levallius, 
Kunskapscentrum för Ätstörningar 
(KÄTS) 

14.00 - 14.20 Behandling på Capio Ätstörningscenter, 
Evelina Linder

14.20 – 14.40   Behandling på Mandometerkliniken AB 
Melina Bouchet & Mikaela Lithman 

14.40 – 15.00 Fikapaus 

15.00 – 15.20   Stockholms Centrum för Ätstörningar 
(SCÄ),  Raili Ala

15.20 – 15.40   Patient- och anhörigstöd från 
brukarorganisationen Frisk & Fri,  
Stefanie Nold

15.40 – 16.15   Diskussion och frågor



Berättelser med en 
utsida och en  
insida…

En introduktion

atstorning.se



Anorexia Nervosa Bulimia Nervosa EDNOS

3 type examples

Anorexia Nervosa Bulimia Nervosa EDNOS

5 examples2 subtypes2 subtypes Binge Eating Disorder
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Från utsidan



DSM-5

Feeding 
Disorders Pica Rumination Disorder ARFID

Atypical AN

Low frequency BN

Low frequency BED

Purging Disorder

Night Eating Syndrome

Other Specified FED

Unspecified FED (UFED)

Bulimia NervosaAnorexia Nervosa

2 subtypes

BED
Eating 
Disorders

Feeding and Eating Disorders



Problem med DSM-IV 
och ambitioner med 

DSM-5 ●Minska andelen ospecificerade 
ätstörningar (EDNOS / UNS)

●Ta hänsyn till ny forskning, 
ompröva klassifikationer

●Förbättra klassificering av barn/
ungdomar

●Minska kulturberoende

atstorning.se



Anorexia Nervosa  307.1 (F50.0)

Vägrar hålla kroppsvikten på eller över 
nedre normalgränsen för sin ålder och 
längd (t.ex. viktnedgång som leder till att 
kroppsvikten konstant är mindre än 85 % 
av den förväntade, ökar inte i vikt trots 
att kroppen fortfarande växer, vilket leder 
till att kroppsvikten är mindre än 85 % av 
den förväntade).

DSM-IV DSM-5
Kriterium A: Vikt

Otillräckligt energiintag i förhållande 
till behoven vilket medför en signifikant 
låg kroppsvikt* med beaktande av ålder, 
kön, tillväxtkurva och kroppslig hälsa. Med 
signifikant låg kroppsvikt avses en vikt 
som understiger lägsta normalnivå, eller, 
för barn och ungdomar, understiger den 
lägsta normalt förväntade kroppsvikten. 

* De flesta vuxna med en BMI ≥ 18.5 skulle inte 
anses ha en signifikant låg kroppsvikt

Bekanta diagnoser Nya kriterier

atstorning.se



Anorexia Nervosa  307.1 (F50.0)

Personen har en intensiv rädsla för att gå 
upp i vikt eller bli tjock, trots att han eller 
hon är underviktig.

Störd kroppsupplevelse avseende vikt 
eller form, självkänslan överdrivet 
påverkad av kroppsvikt eller form, eller 
förnekar allvaret i den låga kroppsvikten.

Intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller 
bli tjock, eller ett ihållande beteende 
som motverkar viktökning, trots att 
personen är klart underviktig. 

Störd kroppsupplevelse med avseende på 
vikt eller form, självkänslan överdrivet 
påverkad av kroppsvikt eller form, eller 
förnekar ihärdigt allvaret i den låga 
kroppsvikten. 

Kriterier B & C
DSM-IV DSM-5
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Anorexia Nervosa  307.1 (F50.0)

Amenorré hos menstruerande kvinnor, 
d.v.s. minst tre på varandra följande 
menstruationer uteblir. (En kvinnas 
menstruation anses ha upphört om hon 
endast menstruerar till följd av 
hormonbehandling, t.ex. med östrogen.)

Kriterium D

TAS BORT!! 

DSM-IV DSM-5

atstorning.se



…inte regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt 
självrensande åtgärder

…under de senaste tre månaderna …
inte haft upprepade episoder med 
hetsätning eller självrensning

 …regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt 
självrensande åtgärder

…under de senaste tre månaderna… 
haft upprepade episoder med hetsätning 
eller självrensning

Anorexia Nervosa  307.1 (F50.0)

SUBTYPER
Med självsvält:

Med hetsätning / 
självrensning:

DSM-IV DSM-5

atstorning.se



Anorexia Nervosa  307.1 (F50.0)

NYHETER!

Specificera aktuell svårighetsgrad:  

• Lindrig: BMI ≥ 17
• Medelsvår: BMI 16-16.99
• Svår: BMI 15-15.99
• Mycket svår: BMI < 15

Specificera om:  

• I partiell remission: Under en 
sammanhängande tidsperiod har kriterium 
A inte längre varit uppfyllt. Antingen 
kriterium B eller C fortfarande uppfyllt. 

• I fullständig remission: Under en 
sammanhängande tidsperiod har inga 
kriterier längre varit uppfyllda.

atstorning.se



Bulimia Nervosa  307.51 (F50.2)

Återkommande episoder av hetsätning. 
En sådan episod kännetecknas av  
1) och 2):

1. Personen äter under en avgränsad tid  
(t ex inom två timmar) en väsentligt större 
mängd mat än vad de flesta personer skulle 
äta under motsvarande tid och 
omständigheter.

2. Personen tycker sig ha förlorat kontrollen 
över ätandet under episoden (t ex en känsla 
av att inte kunna sluta äta eller kontrollera 
vad eller hur mycket man äter).

Kriterium A

- OFÖRÄNDRAT -
förutom “upprepade” istället för 

“återkommande”

DSM-IV DSM-5

atstorning.se



Bulimia Nervosa  307.51 (F50.2)

Återkommande olämpligt kompensatoriskt 
beteende för att inte gå upp i vikt, t ex 
självframkallade kräkningar eller missbruk 
av laxermedel, lavemang, diuretika eller 
andra läkemedel, fasta eller överdriven 
motion.

Kriterium B

- OFÖRÄNDRAT -
förutom “upprepade” istället för 

“återkommande”

DSM-IV DSM-5

atstorning.se



Bulimia Nervosa  307.51 (F50.2)

Både hetsätning och kompensation* 
förekommer i genomsnitt minst två gånger 
i veckan under tre månader.

*OBS alltid ”olämpligt kompensatoriskt beteende” 

Kriterium C

Båda förekommer i genomsnitt minst  
en gång i veckan under tre månader.

DSM-IV DSM-5
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Bulimia Nervosa  307.51 (F50.2)

Självkänslan är överdrivet påverkad av 
kroppsform och vikt 

Störningen förekommer inte enbart under 
episoder av anorexia nervosa

Kriterier D & E

- OFÖRÄNDRADE -

DSM-IV DSM-5

atstorning.se



Bulimia Nervosa  307.51 (F50.2)

Med självrensning: regelmässigt ägnat 
sig åt självframkallade kräkningar eller 
missbruk av laxermedel, diuretika eller 
lavemang

Utan självrensning: använt andra 
olämpliga kompensatoriska beteenden 
som fasta eller överdriven motion, men 
har inte regelmässigt ägnat sig åt 
självframkallade kräkningar eller missbruk 
av laxermedel, diuretika eller lavemang

TAS BORT!! 

SUBTYPER
DSM-IV DSM-5

atstorning.se



Bulimia Nervosa  307.51 (F50.2)

NYHETER!

Specificera aktuell svårighetsgrad:  
• Lindrig: I genomsnitt 1-3 episoder med 

olämpliga kompensatoriska beteenden per vecka. 

• Medelsvår: I genomsnitt 4-7 episoder med 
olämpliga kompensatoriska beteenden per vecka. 

• Svår: I genomsnitt 8-13 episoder med olämpliga 
kompensatoriska beteenden per vecka. 

• Mycket svår: I genomsnitt 14 eller fler 
episoder med olämpliga kompensatoriska 
beteenden per vecka. 

Specificera om:  
• I partiell remission: Samtliga kriterier för 

bulimia nervosa har tidigare varit uppfyllda. 
Några, dock inte alla, kriterier har under en 
sammanhängande tidsperiod fortfarande 
varit uppfyllda. 

• I fullständig remission: Samtliga kriterier för 
bulimia nervosa har tidigare varit uppfyllda. 
Under en sammanhängande tidsperiod har 
inga kriterier längre varit uppfyllda. 

atstorning.se



Hetsätningsstörning  307.51 (F50.8)

Tidigare under UNS

A. Upprepade episoder av hetsätning. En sådan episod kännetecknas av både (1) och (2): 
1.    Personen äter under en avgränsad tid (t ex inom 2 timmar) en väsentligt större mängd mat än 

vad de flesta personer skulle äta under motsvarande tid och omständigheter. 
2.    Personen tycker sig ha förlorat kontrollen över ätandet under episoden (t ex en känsla av att 

inte kunna sluta äta eller kontrollera vad eller hur mycket man äter). 
B. Under hetsätningsepisoderna föreligger minst tre av följande: 

1.    Äter mycket fortare än normalt. 
2.    Äter så mycket att det uppstår en obehaglig mättnadskänsla. 
3.    Äter stora mängder mat utan att känna sig fysiskt hungrig. 
4.    Äter i ensamhet på grund av skamkänslor för att äta så mycket. 
5.    Äcklas över sig själv, känner sig deprimerad eller har starka skuldkänslor efteråt. 

C. Medför ett påtagligt lidande. 
D. Förekommer i genomsnitt minst en gång i veckan under 3 månader*. 
E. Inte förknippad med upprepade olämpliga kompensatoriska beteenden som vid bulimia 

nervosa och förekommer inte enbart i anslutning till bulimia nervosa eller anorexia 
nervosa. 

* Var 2 dagar och 6 mån i DSM-IV 
atstorning.se



Hetsätningsstörning  307.51 (F50.8)

NYHETER!

Specificera aktuell svårighetsgrad:  

• Lindrig: 1-3 hetsätningsepisoder per 
vecka.

• Medelsvår: 4-7 hetsätningsepisoder per 
vecka.

• Svår: 8-13 hetsätningsepisoder per 
vecka.

• Mycket svår: 14 eller fler 
hetsätningsepisoder per vecka. 

Specificera om:  
• I partiell remission:  Samtliga kriterier för 

hetsätningsstörning har tidigare varit 
uppfyllda. Under en sammanhängande 
tidsperiod har emellertid 
hetsätningsepisoder förekommit i 
genomsnitt mer sällan än en gång i veckan. 

• I fullständig remission:  Samtliga kriterier för 
hetsätningsstörning har tidigare varit 
uppfyllda. Under en sammanhängande 
tidsperiod har inga kriterier längre varit 
uppfyllda. 

atstorning.se



DSM-IV DSM-5
Ätstörning utan närmare specifikation (UNS / 
EDNOS)

Other specified 
feeding and  eating 
disorder (OSFED)

UNS 1 För kvinnor, alla kriterier för AN utom amenorré à AN

UNS 2 Alla kriterier för AN men personens vikt ligger inom ett 
normalintervall trots en betydande viktnedgång à Atypisk AN

UNS 3 Alla kriterier för BN men hetsätande och kompensation mer 
sällan än två ggr/vecka eller kortare än tre mån à

BN / BN med låg frekvens 
eller begränsad varaktighet

UNS 4 Normalviktig person som regelmässigt kompenserar efter 
endast lite mat (ex kräkning efter två kakor) à ≈ Självrensning

UNS 5 Person som upprepat tuggar och spottar ut, men inte sväljer 
ned, stora mängder mat

à –

UNS 6 Hetsätningsstörning (BED): Återkommande episoder av 
hetsätning men ej regelbunden kompensation

à BED (formell diagnos)

Nattligt ätande

Andra specificerade ätstörningar eller födorelaterade syndrom  
307.59 (F50.8)

Vad händer med UNS?

atstorning.se



Night eating syndrome (NES)

• Upprepade episoder av nattligt ätande, vilket visar sig i form av att personen 
äter efter att ha vaknat upp under natten eller i form av måttlöst ätande efter 
kvällsmålet. 

• Personen är medveten om och kommer ihåg episoderna av nattligt ätande. 

• Det nattliga ätandet förklaras inte bättre med yttre påverkan såsom 
förändringar i sömn- vakenhetscykeln eller med lokala sociala normer. 

• Det nattliga ätandet orsakar signifikant lidande och/eller funktionsnedsättning. 

• Störningen i ätmönstret förklaras inte bättre med hetsätningsstörning eller 
någon annan form av psykisk ohälsa, inkluderat substansbruk, och kan inte 
tillskrivas något annat medicinskt tillstånd eller effekter av något läkemedel. 

NYTT - under OSFED

atstorning.se



Pica  307.52 (F98.3/F50.8)

A. Personen har vid upprepade tillfällen under minst 1 månads tid ätit materia som 
saknar näringsinnehåll och är otjänlig som mänsklig föda.  

B. Det avvikande ätbeteendet är inadekvat för personens utvecklingsnivå.  

C. Det avvikande ätbeteendet är inte kulturellt eller socialt sanktionerat.  

D. Om det avvikande ätbeteendet förekommer i samband med någon annan form av 
psykisk ohälsa (t ex intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumsyndrom, 
schizofreni) eller något annat medicinskt tillstånd (inkluderat graviditet), ska det 
bedömas vara tillräckligt svårartat för att motivera särskild klinisk fokusering.  

Specificera om i remission: 
Kriterierna för pica har tidigare varit uppfyllda. Under en sammanhängande tidsperiod har 
inga kriterier längre varit uppfyllda. 

Vanligen diagnostiseras hos 
spädbarn, barn eller ungdomar 

atstorning.se



Idisslande  307.53 (F98.2)

A. Under minst 1 månads tid stöts maten vid upprepade tillfällen upp. Sen kan  
barnet tugga om maten, svälja ned den igen eller spotta ut den.  

B. Det avvikande beteendet kan inte tillskrivas något gastrointestinalt eller annat 
medicinskt tillstånd (t ex gastroesofagal reflux, pylorusstenos).  

C. Störningen förekommer inte uteslutande i samband med anorexia nervosa, bulimia 
nervosa, hetsätningsstörning eller undvikande/restriktiv ätstörning.  

D. Om symtomen förekommer i samband med någon annan form av psykisk ohälsa (t ex 
intellektuell funktionsnedsättning eller annan utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse), 
ska de bedömas vara tillräckligt svårartade för att motivera särskild klinisk fokusering.  

Specificera om i remission: 
Kriterierna för idisslande har tidigare varit uppfyllda. Under en sammanhängande tidsperiod 
har inga kriterier längre varit uppfyllda. 

Vanligen diagnostiseras hos 
spädbarn, barn eller ungdomar 

atstorning.se



Undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID) 307.59 (F50.8)

A. En form av ätstörning som visar sig som en ihållande oförmåga att i tillräcklig grad tillgodose kroppens 
behov av näringsämnen och energitillförsel (t ex bristande intresse för mat eller för att äta mat; 
undvikande som grundas på matens sensoriska karaktäristika; upptagenhet av negativa konsekvenser av 
att äta). Förenad med ett (eller fler) av följande: 
1.  Signifikant viktnedgång (eller, hos barn, utebliven förväntad viktökning eller avstannad tillväxt). 
2.  Signifikant näringsbrist. 
3.  Personen är beroende av parenteral nutrition eller oralt näringstillskott. 
4.  Påtagligt negativ inverkan på psykosocial funktionsförmåga. 

B. Förklaras inte bättre med bristande tillgång på mat eller med någon kulturellt sanktionerad sedvänja. 
C. Förekommer inte uteslutande i samband med anorexia nervosa eller bulimia nervosa. Inget talar för 

att det föreligger en störd kroppsuppfattning med avseende på vikt eller form. 
D. Kan inte tillskrivas något medicinskt tillstånd och förklaras inte bättre med någon annan form av 

psykisk ohälsa.

Specificera om i remission: 

Kriterierna för undvikande/restriktiv ätstörning har tidigare varit uppfyllda. 
Under en sammanhängande tidsperiod har inga kriterier längre varit uppfyllda. 

atstorning.se



 Ospecificerad ätstörning eller födorelaterat syndrom 
307.50 (F50.9)

När den kliniska bilden präglas av symtom på en ätstörning och födorelaterade syndrom som 
orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion socialt, i arbete eller inom andra viktiga 
funktionsområden, men där kriterierna inte är helt uppfyllda för någon av de 
specificerade diagnoserna inom gruppen ätstörningar och födorelaterade syndrom. 

Kategorin ospecificerad ätstörning eller födorelaterat syndrom kan användas vid tillfällen då 
klinikern väljer att inte beskriva de specifika skälen till att den kliniska bilden inte 
motsvarar kriterierna för någon specifik diagnos inom gruppen ätstörningar och 
födorelaterade syndrom. I den här kategorin inkluderas kliniska tillstånd där informationen är 
otillräcklig för att ställa en mer specifik diagnos (t ex vid besök på akutmottagning). 

UNS /UNS 
Otillräcklig information

atstorning.se



DSM-5

Feeding 
Disorders Pica Rumination Disorder ARFID

Atypical AN

Low frequency BN

Low frequency BED

Purging Disorder

Night Eating Syndrome

Other Specified FED

Unspecified FED (UFED)

Bulimia NervosaAnorexia Nervosa

2 subtypes

BED
Eating 
Disorders

Feeding and Eating Disorders



DSM-5

AN BN BED OSFED TOTAL

DSM-
IV

AN 100% - - - 19%

BN - 100% <1% - 26%

UNS 6% 18% 6% 69% 55%

TOTAL 22% 36% 4% 38% 100%

Birgegård, A., Norring, C. & Clinton, D. (2012). 

DSM-IV vs. DSM-5: Implementation of proposed 

DSM-5 criteria in a large naturalistic database. 

International Journal of Eating Disorders,  

45: 353–361.

N = 2584

Fungerar DSM-5 bättre än DSM-IV?

atstorning.se



Förändringar per åldersgrupp

AN BN BED OSFEDAN BN BED OSFED

DSM-IV DSM-5

10-14	år 15-17	år ≥18	år

0%

20%

40%

60%

80%

AN BN BED OSFED

N = 2584
atstorning.se



Sänkt kroppstemperatur

Minskad längdtillväxt Yrsel / svimning

Viktnedgång

Hjärnatrofi

 Risigt hår / håravfall

Torr, fnasig hud    
Acne

Lanugobehåring: 
dunig hårväxt i 
ansikte och på 
kroppen

Låg puls
Lågt blodtryck

Mensrubbning / Mensbortfall Magtarmbesvär

Ödem - svullnad 

Muskelsvaghet
Benskörhet

Minskad perifer cirkulation 
blå och kalla händer och 
fötter

Hur påverkas 
kroppen  
av svält? 

atstorning.se



Munvinkelragader

Esophagit 
skador i matstrupen

Svullna 
spottkörtlar

Rytmrubbningar på 
hjärtat

Tandskador

Tarmproblem:  
diarré, förstoppning

Magsmärtor

Sår på händerna 
(Russells tecken)

atstorning.se

Hur påverkas 
kroppen  
av kräkning  
bland annat? 



Screening

atstorning.se

1. Gör du så att du kräks för att du 
känner dig obehagligt mätt?

2. Oroar du dig för att du har förlorat 
kontrollen över hur mycket du äter?

3. Har du nyligen gått ner mer än 6 kg 
inom loppet av 3 månader?

4. Tycker du att du är fet även när andra 
säger att du är för smal?

5. Skulle du säga att mat dominerar ditt 
liv?

Två eller flera “ja” = trolig ätstörning

Bra sensitivitet och specificitet: 72%-100%  

Fem frågor: SCOFF



Förekomst

atstorning.se

• AN: ca 1% av unga kvinnor  
(13 - 30 år)

• BN: ca 2% av unga kvinnor  
(13 - 30 år)

• UNS/övriga: ca 3 ggr 
vanligare än AN / BN

• ca 10% - 30% män
• minst 100 000 personer i 

Sverige



Diagnos ANR ANBP BN UNS BED TOTAL

Any Axis 1 61% 73% 74% 71% 75% 71%

Any Mood 33% 49% 46% 42% 45% 43%

Any Anxiety 45% 56% 54% 54% 55% 53%

Any 
Substance 4% 11% 13% 9% 9% 10%

Comorbidity in Stepwise: 6919 
female patients

Ulfvebrand, Juhlin, Högdahl & Birgegård (2015)

Mer än diagnostik!

atstorning.se



Ta på allvar!
Rosling m. fl. (2011)
• Svensk studie
• Uppföljning av ED behandlat med 

slutenvård i Uppsala 1974-2001
• SMR = 10,0
• BMI: 

> 11,5 SMR = 7,0 
< 11,5 SMR = 30,0

• AN: 11,7
• BN: 4,0 

atstorning.se



Från insidan
Ångest

Skam

Förvirring

Instängdhet

Ensamhet 

Väcker starka känslor

atstorning.se



Inre och yttre

Ätande kan fungera som ett 
sätt att kontrollera tankar 
och reglera känslor

atstorning.se



Samspel mellan inre och yttre



Kroppen

Kroppen är sanningen

Kroppen är vårt hopp

Kroppen är vår chans till 
identitet

Kroppen konkretiserar 
känslor

atstorning.se



Men…

Det följer inte med någon 
bruksanvisning.

Om du inte kan uppleva dig 
själv inifrån kan du vara 
tvungen att uppleva dig själv 
utifrån.

atstorning.se



Komplexa

Ett samspel av biologiska, 
psykologiska och 
samhällsmässiga faktorer

atstorning.se



Kom ihåg
Ätstörningar ska tas på 
allvar

Ätstörningar kan 
behandlas på många sätt

Se hoppet

Det går att bli frisk från 
ätstörningar

atstorning.se



Ett års utfall enl. Stepwise 2009-2013

Ingen ätstörning
AN
UNS
Annat

atstorning.se

AN < 18 år



Ett års utfall enl. Stepwise 2009-2013

Ingen ätstörning
UNS
Annat

atstorning.se

BN < 18 år



Ett års utfall enl. Stepwise 2009-2013

Ingen ätstörning
AN
UNS
Annat

atstorning.se

AN över 18 år



Ett års utfall enl. Stepwise 2009-2013

Ingen ätstörning
BN
UNS
Annat

atstorning.se

BN över 18 år



Ett års utfall enl. Stepwise 2009-2013

Ingen ätstörning
UNS
Annat

atstorning.se

UNS över 18 år



Ett års utfall enl. Stepwise 2009-2013

Ingen ätstörning
BED
Annat

atstorning.se

BED över 18 år



Lär dig mer på 
KÄTS

• www.atstorning.se

• Bakgrund och behandling 
av ätstörningar 7,5 HP

• WINST, STÄRKA, BÄST 
utbildning.atstorning.se

atstorning.se



Ätstörningsbehandling  
vid  

Capio Ätstörningscenter

Evelina Linder socionom/leg psykoterapeut



Ätstörningsbehandling	vid	Capio	Ätstörningscenter

Olika	intensitet	och	vårdnivåer	–	samma	behandling:	
1. Evidensbaserad och manualbaserad behandling oavsett: 
• Vårdnivå 
• Ätstörningsdiagnos 
• Ålder 
2.	Så	låg	vårdnivå	som	möjligt.

Öppenvård

Heldygnsvård

Telefonrådgivning

Intensitet

								
Dagbehandling



 
KBT-E – Transdiagnostisk behandling av ätstörningar

Christopher G Fairburn,  
University of Oxford

Två	manualer	–	öppenvård	och	intensiv:	
KBT-E	manualen	-	Öppenvård:		
• Cognitive	Behaviour	Therapy	and	Eating	Disorders,	
Fairburn,	CG,	2008.		

• Framtagen för vuxna patienter i öppenvård med alla 
typer av ätstörningar (AN, BN,DED och UNS). 

• Alla patienter följer fyra faser, men innehållet och 
intensitet anpassas utifrån den enskilde individen. 

KBT-E intensiv – Heldygnsvård och Dagbehandling:  
• Intensive Cognitive Behavior Therapy for Eating 

Disorders, Dalle Grave, R, 2012.  
• Anpassad för alla ätstörningar i alla vårdnivåer 
• Intensifierar KBT-E manualen genom vissa tillägg. 
• Även anpassad för unga. 

Riccardo Dalle Grave, 
Villa Garda Hospital 
Verona



Transdiagnostisk teori (Fairburn, 2008) 

Ätstörningar

BED

BN

EDNOS

AN

• Ätstörningspatologin (grundproblematiken) är den samma oberoende av 
diagnos : övervärdering av kroppsform, vikt och/eller kontroll över ätandet. 

• Leder till och yttrar sig genom olika attityder och beteenden: restriktivt 
ätande, hetsätning, kompensatoriska beteenden, upptagenhet av 
kroppsform och vikt. 

• Skillnaden ligger i balansen mellan underätande och överätande. 

• Patienter vandrar mellan diagnoser över tid men behåller sin patologi 



De vidmakthållande mekanismerna

	 	 	

	  

	 	 	 	 	 	

Övervärdering	av	kroppsform,	vikt	och/eller	kontroll	över	ätande

Restriktivt	ätande	
Regelstyrt	ätande	

Icke-kompensatoriska	
viktkontrollerande	

beteenden	

Hetsätningar/	
överätningar

Kompensatoriskt	
beteende

Upptagenhet	av	
tankar	om	kropp/
vikt/ätande

Matkontroll	
Kroppskontroll	
Viktkontroll	
Undvikande

Undervikt/	
Svältsymptom:	

Fysiska,	
Psykiska	och		
Sociala	effekter

Svåra	händelser/	
situationer	

Känslointolerans
Tjockkänsla	



Målet med KBT-E

Målet är att den enskilde individen ska: 
1. Minska övervärdering av kroppsform och vikt och/eller ätande och kontroll över 

dessa. 

2.   Förändra mekanismerna som vidmakthåller ätproblemet.  

3. Säkerställa att förändring som sker under behandling vidmakthålls och därmed 
minska risken för återfall.

Familj Arbete/skola
Vänner Aktiviteter
Musik Annat
Kropp,	vikt	och	utseende

Familj Arbete/skola Annat
Kropp,	vikt	och	utseende



 
Evidensbaserad	ätstörningsvård	-	Mandometermetoden 

Mikaela	Lithman	
Platschef,	heldygnsvård	och	dygnssjukvård	

M.Sc.	Nutrition,	M.P.H.	

Melina	Bouchet	
Nutritionist,	B.Sc.	Nutrition	

Mandometerkliniken	Huddinge





Behandlarens	roll

• Närvaro	
• Erfarenhet	
• Kompetens	
• Beteende	
• Individanpassad	
• Delaktig	
• Patientperspektivet



Mandometermetoden



Att	bli	frisk	på	riktigt

• Friskhetskriterierna	
– Normal	vikt	
– Normalt	ätbeteende,	mättnad	och	hunger	
– Normala	labvärden	
– Normal	psykiatrisk	status	
– Åter	i	skola/arbete/fritidsaktiviteter	
– Mat	och	vikt	ska	inte	upplevas	som	ett	problem	
– (Hetsätnings-	och	kräkningsfri	i	minst	3	månader)	

• Resultat	
• Uppföljningsprogrammet





Stockholms Centrum för Ätstörningar 
Raili Ala Vårdkoordinator/Leg.Psykoterapeut



		Stockholms	Centrum	för	Ätstörningar

     Dagvård   Heldygnsvård

Mottagning		
Barn	och	Ungdom

Mobila	
Familjeenheten

Mottagning		
Vuxna	

Vuxenvårds-	
					avdelning,	8	vpl	

8	vp

Familjevårds-	
		avdelning,	7	vpl	

Skola	
Forskning-	och	Utvecklingsenhet	

Kök	

Idun	
≥	16	år	

Iris	
≥	16	år	

Familjedagvård	

Självvald	inläggning	2	
vpl	

EIRA-projekt	

Öppenvård



Stockholms centrum 
för ätstörningar



Nya	behandlingar	på	SCÄ

Mottagning för långtidssjuka Eira 
Patientstyrd inläggning 2 vpl 
Familjedagvård  
Internetbehandling 

Stockholms centrum 
för ätstörningar



Eira-projektet
  

 En mottagning för långtidssjuka svårbehandlade patienter med 
ätstörning där fokus är att arbeta med patientens livskvalitet.  

Man arbetar som vårdcoach okonventionellt med möten och stöd  
utifrån patientens behov. Man följer patienten till olika aktiviteter och 
ger  stöd i telefon. 

Regelbundna somatiska kontroller är en viktig del då patienterna ofta är 
påverkade av sin sjukdom

Stockholms centrum 
för ätstörningar



Patientstyrd	inläggning

	Välkända	patienter	som	tidigare	haft	många	
långa	vårdtillfällen	får	kontrakt	och	möjlighet	att	
lägga	in	sig	själva	en	kortare	period	(7	dagar)	
utan	att	behovet	av	vård	ifrågasätts.

Stockholms centrum 
för ätstörningar



Internet	behandling

• För	patienter	med	Bulimi	och	
hetsätningsstörning	

• Bygger	på	KBT	terapi	
• Behandlar	kontakt/stöd	via	internet	
• Träffar	behandlaren	före	och	efter	
behandlingen	

• Ca	200	patienter	per	år	–	kan	byggas	ut	stort	i	
framtiden

Stockholms centrum 
för ätstörningar



Tack för uppmärksamheten!

Stockholms centrum 
för ätstörningar





Frisk & Fri
• stödjer 

• påverkar 

• förebygger  



Vanliga tankar och känslor
• ”Om jag bara går ner i vikt kommer jag 
att må bättre med mig själv.” 

• ”Om jag inte får träna varje dag får jag 
ångest.”



Vanliga tankar och känslor
• ”Folk ser mig som odisciplinerad som 
är tjock men jag kan inte sluta äta.” 

• ”Jag äter för att trösta och döva alla 
jobbiga känslor –sedan kräks jag.”



Stöd hos Frisk & Fri
• Stödtelefon, chatt, mejl 
• Öppna träffar  
• Mentorer 
• Stödgrupper  

• Föreläsningar och workshops för 
drabbade i vården



Frågor?



Kontaktuppgifter

• Se www.friskfri.se för mer information 



DISKUSSION


