
FAMILJETERAPI VID ÄTSTÖRNING 7,5 HP
Familjeterapi är den evidensbaserade behandlingen för barn och ungdomar med 
ätstörningar. Denna utbildning avser att i första hand förbättra kunskapsläget för 
de som arbetar med ätstörningar hos barn och ungdomar, där det är helt avgörande 
med rätt inriktning på familjeterapin från början.

FAMILJ OCH ÄTSTÖRNING
När en familj möts är det ofta kring mat. Vårt sociala um-
gänge och omhändertagande är format kring mat. Den 
gemensamma familjemåltiden är det centrala navet i en 
familj.

När någon drabbas av en ätstörning drabbar det familjen 
på ett sätt som skiljer sig från andra psykiska störningar. 
Inte bara hur det påverkar det normala familjelivet, men 
också utifrån att en ätstörning ofta går med en allvarlig 
medicinsk påverkan.

Familjen har kommit att få en alltmer självklar roll i behand-

ling av psykisk störning, både vad gäller barn och vuxna.

FAMILJETERAPI VID ÄTSTÖRNING
Grunderna i den familjeterapi modell utbildningen bygger 
på har sin grund i det terapeutiska arbete som utvecklades 
på 70-talet. Den första behandlingsstudien vid Maudsley 
sjukhuset i London kom 1987. Familjeterapi har efter den 
studien alltmer kommit att visa sig vara den behandlings-
metod som har bäst evidens vid behandling av unga pa-
tienter med anorexia nervosa. Familjeterapi har även stöd 
vid behandling av bulimia nervosa hos den unge patienten. 

Familjeterapi vid ätstörningar skiljer sig från sedvanlig famil-
jeterapi på ett antal punkter. Det gäller i första hand intensi-
tet och fokus; det rör sig om medicinsk hotfulla tillstånd där 
en förändring måste ske snabbt. Denna utbildning avser att 
i första hand förbättra kunskapsläget för de som arbetar 
med anorexia nervosa hos barn och ungdomar, där det är 
helt avgörande med rätt inriktning på familjeterapin från 
början.

KURSENS INNEHÅLL
Utbildningen avser främst att ge grundläggande kunskap, 
erfarenhet och förtrogenhet i tillämpningen av familjetera-
pi vid ätstörningar, så att deltagarna kan bedriva den i sin 
kliniska vardag. Vi avser att ge deltagarna både en teoretisk 
förståelse och en praktisk erfarenhet.

Den huvudsakliga arbetsformen är en integration mellan 
teori och praktik. Den teoretiska delen utgår från hur de oli-
ka familjeterapeutiska traditionerna påverkat utvecklingen 
av familjeterapi vid ätstörningar. De traditioner som främst 
kommer att avhandlas är den strukturella, den strategiska, 
den språksystemiska och den narrativa traditionen.

Familjeterapi är en praktisk och pragmatiskt inriktad be-
handlingsmetod, och utbildningen kommer därmed att ha 
fokus på konkreta övningar. Vi kommer att gå genom aktu-
ell forskning om familjeterapi vid ätstörkat utvecklingen av 
familjeterapi vid ätstörningar. 

LOKAL OCH DATUM
Psykiatrihuset, Baravägen 1C, 221 85 Lund

• 26-29 januari 2021
• 11-12 mars 2021
• 22-23 april 2021
• 3-4 juni 2021



KURSENS UPPLÄGG
Utbildningen består av föreläsningar, grupparbete, rollspel 
med videofeedback samt spegling av eget arbete med fa-
miljer. Vi avser att ge deltagarna både en teoretisk förstå-
else och en praktisk erfarenhet. Deltagarna skall även sätta 
sig in i den anvisade litteraturen. Deltagarna skall genom-
föra ett fördjupningsarbete ”Hur jag tillämpar familjeterapi 
vid ätstörningar i arbetet på min arbetsplats”. Skriftlig och 
muntlig redovisning av fördjupningsarbete samt reflektion 

kring andra deltagares redovisningar är examinationen.

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med behand-
ling av de som är drabbade av ätstörning och som vill lära 
dig mer om hur man bättre kan hjälpa familjer och drabba-

de med en evidensbaserad behandlingsmetod.

LÄRARE
• Ulf Wallin, Leg familjeterapeut dr med vet & överläkare, 

KompetensCentrum Ätstörningar - SYD i Lund, Psyki-
atri Skåne

• Petter Naessje, Klinisk barnevernspedagog meg Mas-
ter i familieterapi. Regionalt senter for spiseforstyrrelser 
UNN Tromsø.

• Karin Wallin, Leg psykoterapeut & socionom, Region 
Skånes Ätstörningscentrum i Lund, Psykiatri Skåne

• Raymond Valdes, Leg psykoterapeut handledare/lärare 
i psykoterapi, Stockholm

• Per Johnsson, Docent i klinisk psykologi och Leg psy-
kolog

Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning 
och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och 
säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, 
regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds 
universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen 
att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 07 07 eller info@education.lu.se Lund University 
Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.

INFORMATION OCH ANMÄLAN 

Antal deltagare: 
Vid färre deltagare än 25 genomförs ej kursen.

Sista anmälningsdag: 
31 december 2020

OBS! 
Anmälan är bindande

Pris per deltagare: 
26 200 kr exkl moms

KONTAKTPERSON FÖR INNEHÅLL
Ulf Wallin, Leg familjeterapeut, dr med vet, över-
läkare Kompetens Centrum Ätstörningar - SYD i 
Lund, Psykiatri Skåne
Mobilnummer: 070-220 25 40
E-post: Ulf.Wallin@skane.se

KONTAKTPERSON FÖR ANMÄLAN 
Emma Tullberg, Lund University Commissioned 
Education
Mobilnummer: 073-063-0327
E-post: emma.tullberg@fsi.lu.se
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