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Abstrakt 
 
Ätstörningar är ett stort problem framför allt hos unga kvinnor. De vanligaste diagnoserna är 

anorexia nervosa, bulimia nervosa, hetsätning och ätstörning utan närmare specifikation. I 

Sverige arbetar sjukgymnaster inom psykiatrin med ätstörningspatienter. Syftet med studien 

var att undersöka hur sjukgymnaster arbetar med patienter som har ätstörningar och vilka 

resultat sjukgymnasten ser att patienten uppnår. För att svara på studiens syfte genomfördes 

intervjuer med fem sjukgymnaster inom psykiatrin i Norr- och Västerbotten. 

Intervjumaterialet bearbetades med en innehållsanalys enligt Burnard (1991) som resulterade i 

de tre kategorierna; förutsättningar för behandling, behandlingsupplägg och resultat av 

behandling. Resultatet visade att patientens förutsättningar är av stor betydelse för val av 

behandlingsmetod och behandlingsupplägg. Sjukgymnaster använder sig av flera olika 

behandlingsmetoder, både individuellt och i grupp. Oftast kombineras båda arbetsformerna. 

Basen i all behandling är i de flesta fall kroppskännedom. I resultatet framkom även att 

informanterna såg nyttan med sjukgymnastik främst genom en förbättrad kroppsuppfattning, 

ett ökat självförtroende och ångestlindring.  

  
 
Nyckelord: sjukgymnastik, ätstörningar, kroppsuppfattning
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1. Bakgrund 
 
I dag är ätstörning ett stort problem framförallt hos kvinnor (Södersten, Bergh & Zandian, 

2006). Det finns olika typer av ätstörningar, de vanligaste diagnoserna är anorexia nervosa, 

bulimia nervosa, hetsätning och ätstörning utan närmare specifikation (Clinton & Norring, 

2002). Kvinnorna utgör 95 % av patienter som är diagnostiserade med någon form av 

ätstörning (Södersten, Bergh & Zandian, 2006). Förekomsten av anorexia nervosa är 10 – 30 

nya fall/100 000 kvinnor/år. Bulimia nervosa är omkring tre till fem gånger vanligare än 

anorexia nervosa med 65 nya fall/100 000 kvinnor/år. Förekomsten av diagnosen hetsätning 

är svår att beräkna eftersom diagnosen är relativt ny. Studier visar att ca 2 – 6 % av 

befolkningen uppfyller diagnosens kriterier. Eftersom kriterier för ätstörning utan närmare 

specifikation tidigare saknats är det än i dag svårt att bedöma förekomst av denna diagnos. 

Teorier beskriver dock att diagnosen är tre till fyra gånger vanligare än de kompletta 

syndromen (Clinton & Norring, 2002).  

 

De ovan nämnda formerna av ätstörningar är psykiatriska diagnoser enligt DSM-IV. För att 

kunna ställa en ätstörningsdiagnos krävs att kriterierna är uppfyllda (American Psyciatric 

Association, 1995), se Bilaga 1. En person med anorexia nervosa har en för låg kroppsvikt i 

förhållande till längd och kön, en rädsla för att gå upp i vikt, störd kroppsuppfattning och de 

förnekar allvaret med sin låga kroppsvikt (O´Dea, 2002). Det är vanligt att personer med 

anorexia nervosa har ett stort kontrollbehov (Eriksson & Carlsson, 2001). Ofta startar 

anorexia nervosa med bantning som sedan utvecklas till en allt större viktnedgång som 

upplevs positivt, en känsla av kontroll och en allt större uppmärksamhet från omgivningen 

som man inte upplevt tidigare. När vänner säger att ”du har blivit för smal” uppfattas det som 

något bra, det tolkas som beröm och ett bevis på att vara vacker istället för att den magra 

personen förstår att det är ett sjukligt beteende som påpekas. Sjukdomen utvecklas och det blir 

svårt att ta sig ur ätstörningen på egen hand (Eriksson & Carlsson, 2001).  

 

Enligt DSM IV  ska personer med diagnosen bulimia nervosa ha återkommande perioder med 

hetsätning med ett efterföljande kompensatoriskt beteende för att inte gå upp i vikt (American 

Psyciatric Association, 1995). Vid bulimia nervosa är det vanligt med kontrollförlust, 

självförakt och en störd kroppsuppfattning. Denna form är svårare att upptäcka då de flesta 

personer med bulimia nervosa är normalviktiga. Bulimia nervosa uppkommer ofta som en 

följd av anorexia nervosa (Eriksson & Carlsson, 2001). 
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Ätstörning utan närmare specifikation, UNS, tilldelas de individer som inte uppfyller de 

speciella kriterier för anorexia nervosa och bulimia nervosa (American Psyciatric Association, 

1995), se Bilaga 1.   

 

Hetsätning är en relativt ny diagnos och inkluderas inte i DSM IV. Hetsätning karaktäriseras 

av perioder med hetsätning då man äter stora mängder mat (Fairburn, 2003). Det som skiljer 

en person med hetsätning från en person med bulimia nervosa är att personen med hetsätning 

inte försöker göra sig av med det överdrivna matintaget. Forskning visar att denna form har en 

större utbredning. Det är ungefär lika vanligt att män och kvinnor drabbas. Hetsätning 

uppkommer i åldrarna från 20 till 50 år. Vid hetsätning är det vanligt att man i barndomen har 

haft viktproblem som fetma. Övervikten har gjort att man börjat banta och det har i sin tur lett 

till hetsätning (Fairburn, 2003).  

 

Ätstörningar beror på flera faktorer och dessa varierar från individ till individ. Forskning har 

visat att faktorer som biologi, familjestruktur, media, personlighet, ärftlighet, kulturella- och 

sociala värderingar har stor betydelse för att utveckla en ätstörning (Hällström & Lannefelt, 

2006). För alla personer med ätstörningar, oavsett diagnos, är behovet att kontrollera sin vikt 

centralt. Ständiga tankar på mat och oro för viktuppgång är förenade med en stark 

ångestkänsla (American Psyciatric Association, 1995). 

 

Vid en ätstörningsdiagnos är det vanligt med ytterligare någon form av psykisk sjukdom eller 

personlighetsstörning och då blir det svårare att behandla ätstörningen (O´Brien & Vincent, 

2003). Depression förekommer hos omkring hälften av personer med en ätstörningsdiagnos, 

större andel hos personer med hetsätning (Clinton & Norring, 2002). En individ med anorexia 

nervosa och bulimia nervosa har ofta ångest och ett tvångsmässigt beteende. Patienter med 

bulimia nervosa kan även ha någon form av missbruk i motsats till personer med diagnosen 

anorexia nervosa där det är ovanligt. Borderline förekommer vid ätstörningar och är den 

vanligaste personlighetsstörningen vid diagnosen bulimia nervosa (O´Brien & Vincent, 2003).   

 

Gemensamt för ätstörningar tycks vara en förändrad kroppsuppfattning (Clinton & Norring, 

2002). Det finns mängder av begrepp som förklarar en persons uppfattning om sin egen 

kropp. Vanliga uttryck är kroppsupplevelse, kroppskonturer, kroppsgränser, kroppserfarenhet, 

kroppsuppfattning och kroppsmedvetande. Kroppsuppfattning är det begrepp som används 
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mest frekvent i Sverige. Roxendal (1987) beskriver kroppsuppfattning som bild, proportioner, 

konturer, omfång, tyngdförhållanden och den egna upplevelsen av kroppen (Roxendal, 1987). 

  

Kroppsuppfattningen för personer med diagnoserna anorexia nervosa och bulimia nervosa kan 

vara att personerna upplever sig tjocka trots kraftig undervikt. De jämför sin kropp med andra 

i sin omgivning och uppfattar sig själva som överviktiga. Det är vanligt att en person med en 

ätstörning kan bilda sig en uppfattning om andras kroppsstorlekar men däremot inte förstå den 

egna kroppens verkliga utseende trots omgivningens kloka argument (Eriksson & Carlsson, 

2001).  

 

I Sverige arbetar sjukgymnaster inom psykiatrin med ätstörningspatienter både i form av 

gruppbehandling och individuella behandlingar (Holmström, Johnsson & Lundbladh, 1993). 

Vid behandling av en ätstörning krävs ett multidisciplinärt team (Pritts & Susman, 2003). Ett 

multidisciplinärt team består oftast av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, 

kurator och psykolog (Höök, 2001). Behandling av ätstörningar är individanpassat men 

innehåller vanligtvis psykoterapi, kroppsinriktad behandling, kognitiv beteendeterapi, 

familjeterapi och farmakologisk terapi (Clinton & Norring, 2002).  

 

Det finns flera olika metoder för att bedöma kroppsuppfattning och kroppskännedom. Body 

Awareness Scale (BAS), är ett sjukgymnastiskt utvärderingsinstrument som framför allt 

används inom psykiatrin (Roxendal & Nordwall, 1997). Syftet med BAS är att beskriva 

symtom och funktioner för att gradera hur stort hinder ett symtom utgör i det dagliga livet 

samt kartlägga patientens funktioner, trots de besvär som finns. Metoden innehåller en 

intervjudel av patienten samt ett rörelsetest då olika förmågor observeras. En nyanserad 

variant av BAS-skalan är Body Awereness Scale-Health (BAS-H), som enbart innehåller 

observationer och utvärderar patientens resurser och problem. BAS-H bedömer rörelsernas 

kvalité och förmåga till ett rörelsebeteende. Skalan kan användas oavsett diagnos då ett 

motoriskt problem med muskulär spänning och eller ett problem i kroppskännedom föreligger 

(Roxendal & Nordwall, 1997).  

 

Figure Rating Scale (FRS), är ytterliggare ett bedömningsinstrument som används av 

sjukgymnaster inom främst psykiatrin. Testet finns i en kvinnlig och en manlig version och 

innehåller bilder på nio stycken olika kroppsstorlekar. Patienten får uppskatta vilken bild som 
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överensstämmer bäst med den egna kroppsbilden. Testet innehåller även frågor om känslor 

kring kroppen (Thompson & Altabe, 1991). 

 

Body Attitude Test (BAT),  är ett sjukgymnastiskt bedömningsinstrument som innehåller 20 

frågor om upplevelser av den egna kroppen såsom hur nöjd  personen är med sin kropp, oro 

kopplat till kroppsbild och om personen upplever sig tjock (Probst, Vandereycken, van 

Coppenholle & Vanderlinden, 1995). 

 

Sjukgymnasten har ett stort antal behandlingsformer att välja bland vid behandling av 

personer med ätstörningar. En person med en ätstörning har en störd kroppsuppfattning och 

behöver därför kroppsinriktad behandling (Clinton & Norring, 2002). En sjukgymnastisk 

behandlingsform är basal kroppskännedom och där är sjukgymnastens roll att hjälpa patienten 

att hitta sina egna resurser (Holmström, Johnsson & Lundbladh, 1993). I metoden fokuseras 

det på kroppen som helhet och att få en större förståelse för människans naturliga 

rörelsemönster. Individen arbetar med kroppshållning, andning och mental närvaro. 

Övningarna bygger på att man ska hitta det mest optimala rörelsesättet, där kroppens olika 

delar arbetar på ett avspänt och harmoniskt sätt. Det blir också en form av 

uppmärksamhetsträning eftersom man är helt fokuserad på kroppen och dess rörelser. Basal 

kroppskännedom är en västerländsk modifierad typ av de österländska träningsformerna taichi 

och qigong (Roxendal & Winberg, 2002).     

 

Avspänning kan inkluderas i kroppsinriktad behandling. De vanligaste avspänningsmetoderna 

är progressiv muskelavspänning och autogen träning. Syftet med dessa metoder är att minska 

spänning i muskulatur som gör att det autonoma nervsystemet regleras vilket i sin tur leder till 

en medvetandepåverkan. Avspänning medför att kroppens olika system kommer i balans och 

främjar kroppens självläkande process (Mattsson, 1998).  

 

Andra sjukgymnastiska metoder inom psykiatrin är fysisk träning, psykomotorisk behandling 

och uttryckande terapiformer. Fysiska aktiviteter såsom lek, bollspel och bassängträning kan 

vara en vändpunkt för individen att komma ut ur den sjuka världen och hitta tillbaka till 

glädjen med att vara aktiv (Mattsson, 1998).   

 

Ridterapi är en specifik form av fysisk aktivitet som har visat ha god effekt på patienter med 

ätstörningar och andra psykiatriska problem (Håkansson & Hane, 1998). Det centrala under 
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ridningen är hur kroppen upplevs under de olika momenten. Individens kontakt med hästen 

leder till en förbättrad tillit och trygghetskänsla. Genom ridterapi uppnår individen en ökad 

medvetenhet om sin kropp och kroppens funktioner. En annan viktig aspekt är att ridterapin 

sker i en frisk miljö och inte i en sjukhusmiljö som många andra sjukgymnastiska 

behandlingsmetoder (Håkansson & Hane, 1998).  

 

 I en fallstudie gjord på fyra patienter med ätstörningar kan man visa på gott resultat av 

beröring (Majewski, 2000). Massagemetoder som användes var taggbollsmassage, 

stimulerande massage, magmassage och klassisk massage som utfördes av sjukgymnasten. I 

början av behandlingsperioden var alla patienter negativt inställda till beröring. Efter fyra 

månader till ca ett års behandling var samtliga patienter positiva till massage och uppskattade 

beröring, närhet och upplevde en ökad respekt för den egna kroppen (Majewski, 2000). 

 

I en svensk randomiserad och kontrollerad studie har man kunnat visa på en effektiv 

behandlingsmodell. I behandlingen ingick återinlärning av normala matvanor med 

efterföljande värmebehandling samt att patienternas fysiska aktivitet kontrollerades och 

begränsades. Resultatet av studien visade en minskning av återinsjuknande med 10 % 

(Södersten, Bergh & Zandian, 2006). 

 

Det finns få dokumenterade studier om sjukgymnastisk behandling på ätstörningspatienter 

och att det är viktigt att klarlägga sjukgymnastens betydelse inom området. Med 

sjukgymnasternas kunskaper om kroppen och dess funktion menar författarna att 

sjukgymnastik borde ha en viktig roll vid behandling av patienter med ätstörningar. 

Författarna ville med studien belysa hur sjukgymnasterna arbetar med ätstörningspatienter 

inom psykiatrin eftersom författarna anser att det saknas kunskap i samhället om det arbete 

sjukgymnasterna utför med denna patientkategori.  

 

 

2. Syfte 

Syftet var att undersöka hur sjukgymnaster arbetar med patienter som har ätstörningar och 

vilka resultat sjukgymnaster ser att patienter uppnår.  
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3. Metod  
3.1 Informanter 

Utifrån vårt syfte arbetade vi fram relevanta frågeställningar som blev intervjufrågor, se 

Bilaga 2. I studien deltog fem informanter, sjukgymnaster, som arbetar inom vuxenpsykiatrin 

eller barn- och ungdomspsykiatrin med patientkategorin ätstörningar. Informanterna 

rekryterades från Norrbottens och Västerbottens län med varierande arbetserfarenhet inom 

psykiatrin, alltifrån några månader till tio år. Samtliga informanter var kvinnor.  

 

3.2 Procedur 

För att identifiera de sjukgymnaster som arbetar med ätstörningspatienter hade författarna 

handledaren Tommy Calner till hjälp. Informanterna kontaktades via mail för att ta reda på 

om intresse för att delta i vår studie fanns. Vid intresse skickades en förfrågan till 

informanterna, se Bilaga 3. Informanterna kontaktades sedan via telefon eller mail för att 

bestämma en tid för intervjun. När intervjun var inbokad skickades intervjufrågorna ut via 

mail till informanterna, se Bilaga 2. Intervjuerna genomfördes med båda författarna till 

examensarbetet närvarande. Författarna turades om att vara intervjuare och observatör. Den 

första intervjun sågs som en pilotintervju. Pilotintervjun kunde användas utan kompletteringar 

eftersom följdfrågor ställdes under intervjuns gång, dessa frågor lades sedan till i 

intervjuguiden för kommande intervjuer för att passa bättre med studiens syfte. Intervjuguiden 

kompletterades med fråga nummer två och fråga nummer sex efter att den första intervjun 

genomförts, se Bilaga 2. Intervjuerna spelades in med en kassettbandspelare. Tre av 

intervjuerna genomfördes på respektive informants arbetsplats och två av intervjuerna 

genomfördes i form av telefonintervjuer på grund av långa reseavstånd. Vid 

telefonintervjuerna användes en högtalartelefon och en kassettbandspelare och utfördes i ett 

ostört rum. Samtliga intervjuer pågick i 45 – 90 minuter.  

 

3.3 Analys 

Efter att samtliga intervjuer genomförts transkriberades dessa och analyserades enligt en 

kvalitativ innehållsanalys (Burnard, 1991) på följande sätt: 

 

1. Samtliga intervjuer lästes av båda författarna till examensarbetet för att få en helhetsbild 

om intervjuernas innehåll.  
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2. Meningsenheter togs ut från samtliga intervjuer. Detta genomfördes först enskilt av 

författarna var för sig och därefter diskuterades gemensamma meningsenheter fram.  

3. Meningsenheterna kondenserades först enskilt av författarna var för sig och därefter 

diskuterades gemensamma kondenseringar fram.  

4. Materialet kodades med båda författarna närvarande.  

5. Kategorier och underkategorier togs fram gemensamt av författarna.  

 

3.4 Etiska aspekter 

Informanterna deltog i studien frivilligt och kunde när som helst avbryta sitt deltagande i 

studien utan att ange anledning. All data behandlades konfidentiellt och endast författarna till 

examensarbetet hade tillgång till intervjumaterialet. Informanterna kan inte identifieras och 

inte kopplas till intervjutexterna. 
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4. Resultat 
Informanterna beskrev att valet av behandlingsupplägg grundades främst på patientens 

förutsättningar, men även sjukgymnastens- och organisatoriska förutsättningar var viktiga. 

Vid behandling av ätstörningspatienter berättade informanterna att det finns flertalet 

behandlingsmetoder som utförs både individuellt och i grupp och oftast kombineras båda 

arbetsformerna. Informanterna menade att det kan vara svårt att utvärdera nyttan av en 

specifik behandlingsmetod eftersom patienterna inte enbart har sjukgymnastisk behandling 

utan behandlas i ett multidisciplinärt team. Informanterna ansåg att nyttan av behandling ses i 

små steg och dessa små framsteg utgör sedan den stora förändringen vid 

behandlingsperiodens slut. 

 
Ur materialet utformades följande kategorier och underkategorier: 
 
Kategorier Underkategorier 
Förutsättningar för behandling Utredning för behandling 

Patientens förutsättningar 
Sjukgymnastiska förutsättningar 
Organisatoriska förutsättningar 

Behandlingsupplägg 
 

Behandlingsmetoder 
Fördelar och nackdelar med olika behandlingar 
Behandlingstillfällen 
Behandlingens längd 

Resultat av behandling 
 

Utvärdering 
Behandlingens nytta 

 
 
4.1 Förutsättningar för behandling 
Flertalet informanter berättade att en utredning gjordes initialt för att ta reda på patientens 

olika förutsättningar för behandling. Efter utredningen kunde behandlingens innehåll utformas 

och detta grundades på patientens, sjukgymnastens och organisatoriska förutsättningar. 

Samtliga informanter ansåg att behandlingen borde individanpassas och poängterade vikten 

av att ta hänsyn till övriga psykiska problem såsom personlighetsstörningar.  

 

Utredning för behandling   

Informanterna beskrev att utredningen kunde genomföras med skelettmätning, mätning av 

BMI, att patienten fick rita en upplevelsebild eller genom ett samtal med sjukgymnasten. 

Syftet med utredningen var att få fram patientens förutsättningar som till exempel 

bakomliggande personlighetsstörning eller patientens svårigheter med beröring. 
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”Vi möter dem i utredningsfasen så skelettmätning är ju en av de här jätteviktiga delarna att 

göra faktiskt, jag tycker nästan att det är en av de viktigaste.”  

 

Patientens förutsättningar  

Informanterna återkom ofta till patienternas olika förutsättningar och att behandlingen borde 

individanpassas utifrån patientens förutsättningar och behov. Informanterna berättade till 

exempel att alla patienter inte klarade av beröring och i dessa fall kunde exempelvis 

massagebehandlingen anpassas genom att patienten masserades med kläderna på alternativt 

att patienten själv klappade på sin kropp.  

 

”Tjejerna som har bulimi, de har ett större själväckel, de känner ett större äckel inför sin 

kropp för sig själv, de funkar sämre i stående, de ligger hellre och då får man ju ta det lite 

försiktigare då och inte pressa på alltför mycket och de kan också ha svårt med massagen 

med beröring”.  

 

För att få delta i fysiskt ansträngande behandlingsformer ansåg informanterna att patienterna 

måste börjat normalisera sitt ätmönster samt påbörjat en viktökning. Ridterapi användes till 

exempel som behandling när patienterna börjat öka i vikt. Flertalet informanter poängterade 

att patientens vikt, mående och motivation var betydande för valet av behandlingsform, en 

deprimerad patient behövde till exempel rörelseglädje och energi. Alla informanter berättade 

att det är ovanligt att patienter inte fullföljer behandlingen, men kunde förekomma om 

ätstörningen var stakare än viljan att bli frisk eller om patienten inte var redo för 

konsekvenserna som behandlingen kunde medföra, såsom att åter få kontakt med 

undantryckta känslor.  

 

”Ibland kan det vara så att det är omgivningen som har mera önskningar om att en person 

som har en ätstörning ska förändra sig medan patienten själv kanske inte riktigt är redo och 

då brukar man inte komma någonvart. Och då kan det hända att patienten avbryter för det, 

att dom inte vill gå i behandling. ”  

 

Sjukgymnastiska förutsättningar  

Ett par av informanterna beskrev att det var viktigt att sjukgymnastens arbete präglades av 

struktur, tydlighet och  tålamod för att få patienternas tillit.  
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”Tålamod och tålamod att kunna sitta på händerna och vänta in tjejernas tillit. För ofta har 

de ett stort tillits problem. Dom har väldigt svårt att knyta an och det kan ju ta väldigt länge. 

Att kunna vänta ut det.”  

 

En av informanterna tog upp att sjukgymnasten måste tro på den behandlingsmetoden som 

utfördes för att kunna förmedla det till patienterna. Flertalet informanter var vidareutbildade i 

olika behandlingsmetoder som exempelvis Feldenkrais, mindfulness, kognitiv beteendeterapi 

och basal kroppskännedom, de ansåg att utbildning är viktigt för sjukgymnaster i arbetet med 

ätstörningspatienter.  

 

” Sen är det ju dig som behandlare vad passar mig att ge. Jag måste ju tro på det jag gör. Om 

inte jag tror på Basal kroppskännedom och så står jag och jobbar med basal för att det ska 

man göra för de här patienterna då tror inte jag att det har någon speciellt bra effekt...”  

 

Organisatoriska förutsättningar  

Samtliga informanter påpekade att ett fungerande team med god kommunikation, bra 

samarbete samt möjligheten att kombinera grupp- och individuell behandling var viktigt. 

Informanterna klargjorde att sjukgymnastisk behandling inte kunde vara den enda 

behandlingsformen för patienter med ätstörningar.  

 

”De här är ju specialister på att ljuga och spela ut tidigare då föräldrar, vänner eller någon 

annan och nu blir det ju vi som får den rollen. Så de är ju väldigt duktiga på att spela ut oss 

mot varandra, det är jätteviktigt att personalgruppen har en väldigt bra kommunikation. ”  

 

4.2 Behandlingsupplägg 
Informanterna berättade att vid behandling av patienter med ätstörningar finns flera olika 

behandlingsmetoder med både för- och nackdelar. Vanliga behandlingsmetoder är bland annat 

Basal kroppskännedom, massage, rörelser i bassäng, matstöd, avspänning och pedagogiska 

grupper. Behandlingen kan ske både i grupp och individuellt, vanligtvis kombineras dessa 

former. Antal behandlingstillfällen per vecka ansåg informanterna berodde på var i 

sjukdomsförloppet patienten befinner sig.  
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Behandlingsmetoder 

Informanterna beskrev att grunden i all behandling oftast var kroppskännedom. De 

behandlingsformer som användes var beroende på patientens förutsättningar och 

sjukgymnastens erfarenheter. Informanterna berättade att de behandlingsmetoder som de 

kunde använda sig av var gruppbehandlingar och individuella behandlingar, dessa 

kombinerades nästan alltid.  Individuellt kunde informanterna arbeta med akupunktur, 

värmebehandling, klassisk massage och samtal. De vanligaste behandlingarna som 

informanterna använde sig av var kroppskännedomsträning, framför allt som basal 

kroppskännedom, massage i olika former som klappmassage i par och taktil stimulering, 

rörelser i bassäng, matstöd, avspänning, pedagogiska grupper och andningsövningar. Andra 

behandlingsmetoder informanterna arbetade med var massage i form av catwalk eller med 

taggboll, Feldenkrais, punch out/boxercise, quigong, promenader, yoga, samba, ridterapi, 

mindfullness samt meditation och medvetande/närvaro övningar. Ovanstående 

behandlingsmetoder beskrev informanterna som både grupp- och individuella behandlingar. 

 

”Och så jobbar vi med Basal Kroppskännedom när vi jobbar på häst, alltså det är grunden i 

ridningen också. Alltså det här med att få kontakt med underlaget och underlaget här är ju 

hästen. Det är ju BK så det stänker om det. Andning, armar, alltså hela det går som inte att 

förklara man måste vara där och se. Alltså det händer så otroligt mycket. Det är så 

ångestdämpande och det är så ja så bra.”  

 

”För de som har en ätstörning och känner sig väldigt, väldigt tjocka så måste man göra 

väldigt mycket konturövningar för att de ska återfå sin kroppskonstitution.”  

 

Fördelar och nackdelar med olika behandlingar 

Informanterna beskrev olika behandlingars fördelar och nackdelar. Individuell behandling 

ansågs kunna inriktas specifikt mot patientens problem och genom den personliga kontakten i 

individuell behandling kunde tillit och förtroende utvecklas mellan patient och sjukgymnast. 

Informanterna berättade att nackdelar med individuell behandling var att det krävdes ett stort 

engagemang från sjukgymnasten och det var en tidskrävande behandlingsform. De fördelar 

informanterna såg med gruppbehandling var patienternas möjligheter att utbyta erfarenheter 

inom gruppen samt att det uppstod en gruppdynamik som gynnade patientens tillfrisknande. 

En del av informanterna tog upp att processerna i gruppen även kunde ha negativa sidor om 

deltagarna jämförde sig med varandra och tävlade om att vara magrast. Trots 
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gruppbehandlingens negativa sidor ansåg de flesta informanterna att det oftast var en väl 

fungerande behandlingsmetod som gav unika möjligheter då patienterna var i samma situation 

med en genuin förståelse och därmed kunde de ge varandra stöd. 

 

” Sen är det bra också att man får jobba tillsammans med andra. Man kan jobba tillsammans 

med par övningar så att man sätter lite mindre fokus på en själv, att man faktiskt kan sätta sig 

in i hur någon annan också upplever saker och ting, lite mindre självfokus. Bristerna kan ju 

vara det att det ger en ökad jämförelse med varandra. Dom kollar ju av varandra 

Bulimikerna som oftast är normal eller något överviktiga kollar ju ofta av anorektikerna som 

då är väldigt smala, och tycket att sådär skulle man vilja se ut. Och det är ju också fel fokus. 

Så det är väl nackdelarna.”  

 

” Dom flesta tycker jätte mycket om sjukgymnastbehandlingen. Tycker att det är jätteskönt att 

inte vara tvungen att prata, utan att hitta att annat uttryckssätt.”  

 

Behandlingstillfällen 

Informanterna berättade att i början av behandlingsperioden träffar sjukgymnasten patienten 

någon till ett par dagar i veckan medan patienter som behandlats en tid träffar sjukgymnasten 

mer sällan, ca en till två gånger i månaden. Beroende på behandlingens upplägg angav 

informanterna att sjukgymnasten ibland träffar patienterna varje dag.   

 

”I öppenvård så kan jag, det ser lite olika ut det kan vara allt ifrån att jag träffar patienter 

varje vecka kanske t.o.m. under vissa perioder två gånger i veckan, det kan vara varannan 

vecka det kan vara en gång i månaden, det beror lite grann på hur långt man har kommit i sin 

behandling.”  

 

Behandlingens längd 

Informanterna ansåg att patienterna var svårbehandlade med långa behandlingsperioder och 

att behandlingens längd var individuellt. Ett par av informanterna beskrev att en person med 

bulimi har mycket skam och ätstörningen har oftast pågått länge innan de sökt hjälp och 

därmed blir behandlingstiden ofta längre än för en person med anorexi. Några av 

informanterna tog upp att behandlingsperiodens längd vanligtvis var beroende på 

bakomliggande personlighetstörning och inte typ av ätstörning. En av informanterna belyste 

att patientens motivation för tillfrisknande var viktig och avgörande för behandlingens längd. 
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Informanterna uppgav varierande medellängd för behandling, det kunde vara allt från två eller 

tre månader till tre år. En informant nämnde extremfall där behandlingstiden hade varit fem 

år.  

 

”För det mesta har man ju gått genom primärvård, ungdomsmottagning och fått den hjälp 

som man kan erbjuda där, ofta så finns det ju djupare anledning till ätstörningar som någon 

typ av bakomliggande personlighetsstörning. Och det gör ju att behandlingsperioderna blir 

väldigt långa. Och många av de här tjejerna har svårt att knyta an så om man nu ska 

generalisera så brukar man säga ett år för anknytning, ett år för behandling och ett år för 

avslut, så egentligen tre år på personlighetsstörningar. ”  

 

4.3 Resultat av behandling 
Informanterna beskrev att behandlingens resultat ofta ses i små steg och det varierar hur lång 

tid det tar att se nyttan av behandlingen. En informant tog upp att om sjukgymnasten är 

konsekvent och använde samma behandling skulle en förändring kunna ses efter ca sju 

behandlingstillfällen. Ångesthantering, ökad självkänsla, förbättrad kroppsuppfattning och 

rörelseglädje var övergripande resultat som informanterna såg att patienterna kunde uppnå 

med sjukgymnastisk behandling. Informanterna uppgav att de använde flertalet 

utvärderingsinstrument för att konkret kunna se att behandlingen gav resultat.  

 

Utvärdering 

De utvärderingsinstrument som informanterna använde sig av var Visual Analogue Scale 

(VAS), för skattning av smärta och mående, kroppsbild enligt Bunkan samt hopprep och 

måttband för utvärdering av patienternas kroppsuppfattning. BAT, BAS, Body Awereness 

Rating Scale (BARS), upplevelsebild, vägning och självskattning var andra 

utvärderingsinstrument informanterna nämnde. Samtliga informanter poängterade att eftersom 

behandling av patienter med ätstörningar är multidisciplinär kan det vara svårt att utvärdera en 

specifik behandlingsmetod. Flertalet informanter uppgav att det var svårt att utvärdera 

måendet då det är subjektivt men ett samtal med patienten vid varje behandlingstillfälle var 

till stor hjälp. 

 

”Uppskattning, mätning, där har du en pang på rödbetan grej. Jag menar, har man 

överskattat sig med 60 % och så plötsligt så är man nere vid 10-15 % då har man gjort ett 

 - 13 - 
 



 

väldigt bra jobb. Eller de har gjort ett bra jobb, då ser man ju resultat. Det är väl det. Det är 

konkreta mätgrejer som man kan göra.”  

 

Behandlingens nytta  

Informanterna berättade att resultat av behandlingen sker i form av förändringar i små steg 

som ibland kan vara svåra att se. En av informanterna uppgav att ett framsteg kunde vara när 

patienten kunde ta hissen i stället för trapporna. De resultat informanterna ansåg att 

patienterna uppnådde med BK var förankring, de blev mer närvarande i kroppen, fick mer 

kontakt med underlaget och hittade centrum. De informanter som använde sig av ridterapi 

som behandlingsmetod påpekade att det var en bra behandlingsform och att patienterna 

uppnådde ökad inre styrka och en växande självkänsla. Informanterna menade att 

ångestlindring kunde hanteras med förankringen i BK, avspänning samt olika 

andningsövningar. En informant beskrev att med hjälp av avspänning och att styra andningen 

kunde patienter lindra sina sömnsvårigheter. Massage beskrevs av samtliga informanter som 

en bra behandlingsmetod där syftet var att kunna uppskatta beröring. Informanten som 

använde sig av punch out som behandlingsform såg att patienterna kunde rikta den inre 

kraften utåt mot ett bestämt mål. Informanterna ansåg att en viktig del i resultatet var att 

patienterna kunde hitta rörelseglädje i stället för att aktiviteter var kopplade till energiåtgång, 

detta uppnåddes med rörelsegrupper i olika former. Ett viktigt resultat som informanterna 

uppgav var att patienterna kände sig mer nöjda med sin kropp och kunde se kroppens verkliga 

utseende. Flera informanter påpekade dock att ingen specifik nytta kunde ses av enbart en 

behandlingsform eftersom alla behandlingar var en del av ett behandlingskoncept.  

 

”Alltså stegen är ju ofta så små, det handlar ju om att kunna ligga kvar i avspänning utan att 

behöva rusa upp i ångest det kan man ju se som ett framsteg, att man accepterar att ta hiss i 

stället för trappor att man kan sitta i en fåtölj i en halvtimme utan att behöva vandra i 

korridoren.”  

 

”Ja, de allra flesta blir symptomfria. Det betyder att de slutar hetsäta, slutar kräkas, går upp 

i vikt, normaliserar sitt ätmönster, sluta tänka på, vara ockuperade av mat tankar, börjar 

kunna relatera till att vara tillsammans med andra människor, känna livslust. Leva livet, 

fortsätta att kanske utbildning eller återgå till arbete, mindre upptagen av kroppen, känna att 

kroppen är en del av en själv att man förstår sig själv bättre, känner igen sina känslor, kan 

njuta till exempel av beröring och mat. ”  
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5. Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att patientens- sjukgymnastens, och organisatoriska förutsättningar var 

betydande för behandlingens upplägg. I informanternas olika berättelser hade patienternas 

olika förutsättningar mest betydelse eftersom de ofta kom till uttryck i deras beskrivningar, 

trots att ingen specifik frågeställning var riktad mot detta ämne. Därmed drar författarna 

slutsatsen att detta är en viktig faktor vid arbete med patienter som har en ätstörning. 

Informanterna poängterade att behandlingen bör individanpassas med hänsyn till patienternas 

olika förutsättningar samt bakomliggande personlighetsstörningar och eller andra psykiska 

störningar. Majewski (2000) nämner att patienter med ätstörningar har olika bakgrund och 

därmed varierande behov. Hon skriver att det är viktigt att sjukgymnasten bildar sig en 

uppfattning om den enskilde patientens förmågor före behandlingens start. Majewski menar 

även att behandlingen måste anpassas efter patientens fysiska tillstånd och att det är i 

samspråk med patienten som behandlingsupplägget utformas.  

 

Resultatet visade att behandlingsupplägget för en patient med ätstörningar oftast innehåller 

både individuella- och gruppbehandlingar. Informanterna menade att det finns både för- och 

nackdelar med båda behandlingsformerna och att de kompletterar varandra bra. Fördelar med 

individuell behandling kunde enligt informanterna vara den positiva effekten av den 

personliga kontakt som fås där tillit och förtroende kan växa fram. Informanterna ansåg att 

gruppbehandling har många fördelar såsom grupprocesser och att patienter får träffa andra 

personer i samma situation med liknande problem. Clinton & Norring (2002) skriver att 

gruppterapi är en bra behandlingsform för patienter med ätstörningar eftersom det ger 

möjlighet för patienterna att utbyta erfarenheter med varandra som utvecklar kommunikation, 

självkänsla och problemhantering hos patienterna. Författarna till arbetet menar liksom 

informanterna att det dock kan vara negativt om patienterna utbyter tips och idéer om hur man 

till exempel kan fuska med maten och manipulera personalen, men de positiva effekterna som 

uppnås med gruppterapi överväger.  

 

Basen i all behandling är enligt informanterna basal kroppskännedom. Det faktum att 

patienter med en ätstörning har en förändrad kroppsuppfattning innebär att de behöver 

kroppsinriktad behandling (Clinton & Norring, 2002). Basal kroppskännedom har bland annat 

som syfte att få en ökad förståelse för den egna kroppen och människans naturliga 
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rörelsemönster (Roxendal, 1987). Detta gör att författarna anser att basal kroppskännedom 

borde vara en betydelsefull behandlingsmetod för patienter med en ätstörning.  

 

En behandlingsmetod som ett par av informanterna använde sig av var ridterapi.  De som 

använde ridterapi ansåg att det är en bra behandlingsmetod. Informanterna beskrev ridterapi 

som en form av basal kroppskännedom på häst med fördelar att behandlingen sker i en frisk 

miljö och att det ger en ökad självkänsla hos patienterna då de klarar av att ta hand om och 

kontrollera hästen. Att ridterapi är en bra behandlingsform för patienter med ätstörningar och 

andra psykiatriska problem styrks med Håkansson och Hanes studie (1998).  

 

Matstöd är en viktig behandlingsmetod enligt informanterna eftersom viktuppgång och 

normalisering av ätmönstret är grundläggande för en patient med ätstörningar. Att 

återinlärning av ett normalt ätmönster är en viktig del i behandlingen beskrivs även i 

Söderstens, Berghs och Zandians studie (2006).  

 

Massage i olika former var en behandlingsform som informanterna ofta använde vid 

behandling av en patient med ätstörningar. Informanterna beskrev att syftet med 

massagebehandlingen var bland annat att patienterna skulle lära sig att uppskatta beröring och 

att tydliggöra den egna kroppens konturer. Informanterna berättade att massage kunde 

upplevas som jobbigt för många patienter men att det var en väldigt bra behandlingsmetod för 

de patienter som klarade av beröring. Majewski (2000) skriver att samtliga patienter med 

ätstörningar fyra månader till ett års behandling med massage var positiva till 

behandlingsformen. Majewski skriver även att samtliga patienter till en början var negativt 

inställda till massage som behandling men detta övergick sedan till att patienterna uppskattade 

beröring, närhet och upplevde en ökad respekt för den egna kroppen.  

 

En av informanterna använde punch out som behandlingsmetod med syftet att patienterna 

skulle lära sig att rikta den egna kraften utåt, mot ett specifikt mål. Författarna till arbetet 

anser att detta borde vara ett bra verktyg att använda i behandling eftersom patienter med 

ätstörningar ofta har mycket inåtvända aggressioner. De negativa aspekterna med punch out 

kan vara att patienterna ser aktiviteten som ett sätt att göra sig av med energi. Författarna 

menar därför att behandlaren bör beakta detta vid behandlingsupplägget, patienterna bör till 

exempel ha påbörjat en viktökning. Författarna efterlyser forskning om punch out som 

behandlingsmetod för patienter med ätstörningar.  
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I resultatet framkom att nyttan av sjukgymnastisk behandling kan ses i små steg samt att 

behandlingens längd varierar beroende på bakomliggande orsaker mer än vilken typ av 

ätstörning patienten är diagnostiserad med. Informanterna beskrev att det kan var svårt att se 

framsteg som patienterna stegvis uppnår. De uppgav även att utvärdering av patientens 

resultat är svårt och inte alltid prioriterades. Författarna tror att det är viktigt att 

sjukgymnasten tar sig tid att utvärdera för att därmed upptäcka patientens framsteg. 

Författarna anser att det finns utvärderingsinstrument som är enkla att använda och inte 

speciellt tidskrävande, till exempel BAT (Probst, Vandereycken, van Coppenholle & 

Vanderlinden, 1995) och FRS (Thompson & Altabe, 1991). Enligt författarna borde därför 

utvärderingsinstrumenten användas oftare som ett verktyg till att anpassa behandlingen utifrån 

patientens förutsättningar och för att tydligare se om behandlingen ger resultat.   

 

Enligt författarna visar resultatet att sjukgymnastik är en viktig del av behandlingen för en 

patient med ätstörningar. Informanterna berättade till exempel att patienterna fick bättre 

självkänsla, förbättrad kroppsuppfattning och kunde lära sig känna rörelseglädje. Författarna 

menar att det är värdefulla resultat för en patient med ätstörningar och därför borde 

sjukgymnastikens betydelse lyftas fram. Författarna vill dock påpeka att ätstörningar är en 

komplex problematik som kräver andra behandlingsformer än enbart sjukgymnastik. 

Informanterna arbetade i team vilket författarna anser är bra eftersom de olika professionerna 

kompletterar varandra. 

 

Författarna till arbetet tycker att ytterliggare studier inom ämnet behövs för att få en tydligare 

bild om hur sjukgymnaster arbetar med patienter som har en ätstörning inom psykiatrin. 

Denna studie är gjord i Norrbotten och Västerbotten, det skulle enligt författarna kunna vara 

av intresse att undersöka eventuella skillnader och likheter med andra delar av Sverige. 

Författarna anser att de resultat som framkommit i studien är viktiga för att belysa 

sjukgymnastikens betydelse inom psykiatrin, fler informanter hade dock kunna stärka 

resultatet.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Informanterna som valde att deltaga i studien fick intervjuguiden ett par dagar innan 

intervjuerna genomfördes. Det faktum att informanterna fick förbereda sig och reflektera över 

frågorna gör att innehållet är väl genomtänkt, relevant och därmed har en bra substans. Detta 

gjordes med syfte att stärka resultatets trovärdighet.  
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Alla intervjuer var planerade att utföras på plats hos informanten, men pga. praktiska 

omständigheter genomfördes två av intervjuerna via högtalartelefon. Intervjuerna som 

genomfördes via telefon blev kortare och mer konkreta. Författarna anser dock att resultatet 

av samtliga intervjuer var desamma eftersom intervjuernas innehåll i stort sätt överensstämde 

med varandra. Att utföra intervjuerna via telefon var ingen nackdel utan var i stället positivt 

då det var en mer tidseffektiv metod och innehållet blev mer fokuserat på studiens syfte.  

 

Författarna tycker att de intervjufrågor som användes var relevanta och utifrån frågorna gav 

informanterna information som kunde besvara studiens syfte. En del frågor såsom de som 

berörde behandlingens längd samt behandlingens nytta var svåra att besvara för 

informanterna, de gav dock bra information och var betydelsefulla för resultatet.  

 

Att författarna turades om att vara intervjuare och observatör under samtliga intervjuer 

upplevdes bra eftersom författarna fick möjlighet att prova på båda delar. Författarna 

upplevde att fördelen med att ha en observatör var att hon kunde komplettera med följdfrågor 

som intervjuaren annars kanske missat. Observatören kom med någon följdfråga under 

samtliga intervjuer och då främst vid slutet av inervjuerna. Författarna menar att det dock kan 

vara negativt för resultatets tillförlitlighet att inte ha samma intervjuare under samtliga 

intervjuer eftersom intervjuarna är olika personer med olika sätt att formulera och uttrycka sig 

på. I denna studie tror författarna att det inte påverkat resultatet nämnvärt negativt då studien 

hade en fast intervjuguide och frågorna var konkreta och inte speciellt känsliga för 

intervjuarens uttryckssätt. 

  

Analysens första delar, att ta ut meningsenheter samt kondensering av texten, genomfördes 

först individuellt och sedan gemensamt av författarna. Författarna anser att det borde stärka 

studiens tillförlitlighet eftersom det värdefulla i materialet arbetades fram i flera steg och det 

som var betydande för studien kunde synliggöras både enskilt och i diskussion. Författarna till 

arbetet menar att de tre kategorierna som resultatet utmynnade i var enkla att ta fram eftersom 

kategorierna var en naturlig följd av intervjuernas innehåll och svarade på studiens syfte. 

Författarna var eniga om koder och kategoriseringar vilket de anser ytterligare borde stärka 

studiens trovärdighet. 
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5.3 Konklusion 

Resultatet visade att patientens förutsättningar är av stor betydelse för val av 

behandlingsmetod och behandlingsupplägg. Sjukgymnaster använder sig av flera olika 

behandlingsmetoder, både individuellt och i grupp. Oftast kombineras båda arbetsformerna. 

Basen i all behandling är i de flesta fall kroppskännedom. I resultatet framkom även att nyttan 

med sjukgymnastik till exempel var en förbättrad kroppsuppfattning, ett ökat självförtroende 

och att kunna ångesthantera. Behandlingens resultat ses ofta i små steg och det varierar hur 

lång tid det tar att se nyttan av behandlingen, flertalet utvärderingsinstrument för att konkret 

kunna se behandlingens resultat kan användas.  

 

 - 19 - 
 



 

6. Referenser 
American Psychiatric Association. (1995). Mini-D IV, diagnostiska kriterier enligt Diagnostic 

and Statistical Measurements (DSM) IV. Danderyd: Pilgrim Press. 

 

Burnard, P. (1991). A method of analysing interview transcripts in qualitative research. 

Wales: College of Medicine. 

 

Clinton, D. & Norring, C. (2002). Ätstörningar – Bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. 

Stockholm: Natur & kultur. 

 

Eriksson, B, & Carlsson, G. (2001).  Ätstörningar. Lund: Studentlitteratur. 

 

Fairburn, C. (2003). Att övervinna hetsätning. Stockholm: Cura Bokförlag och Utbildning 

AB. 

 

Håkansson, M. & Hane, M. (1998). Kroppskännedomsträning till häst – utforskande 

partnerskap i behandling och utvärdering.  Nordisk fysioterapi, 2, 19-25. 

 

Hällström, T. & Lannefelt, E. et al.(2006). Vägledning i ätstörningar - för patienter och 

anhöriga. [pdf] Kunskapscentrum för ätstörningar. Karolinska Universitetssjukhuset. 

Huddinge. Hämtat från <http://www.kunskapscentrum.com/pdf/Vagledning.pdf 28 december 

2006 

 

Holmström, E., Johnsson, B & Lundbladh, K. (1993). Sjukgymnastik i historisk belysning. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Höök, O. (2001). Rehabiliteringsmedicin. Stockholm: Liber. 

 

Majewski, M-L. (2000). Beröring, kliniskt patientarbete och ätstörning. Nordisk fysioterapi, 

4, 122-127. 

 

Mattsson, M. (1998).  Body Awareness applications in physiotherapy. Umeå: Departments of 

Psyciatry and Family Medicine. 

 - 20 - 
 



 

 

O´Brien, K., M. & Vincent, N., K. (2003). Psychiatric comorbidity in anorexia and bulimia 

nervosa: nature, prevalence, and causal relationships. Clinical Psychology Review,  

 23 (1), 57-74. 

 

O´Dea, J. ( 2002). The new self-esteem approach for the prevention of body image and eating 

problems in children and adolescents. Healthy WeightJournal, 16 (6), 89-94.  

 

Pritts, SD. & Susman, J. (2003). Diagnosis of eating disorders in primary care. American 

Family Physician, 67 (2), 297-304, 311. 

 

Probst, M., Vandereycken, W., van Coppenholle, H. & Vanderlinden, J. (1995). The Body 

Attitude Test for Patients with an Eating Disorder: psychometric characteristics of a new 

questionnaire. Eating disorders: The Journal of Treatment and Prevention, 3, 133-145. 

  

Roxendal, G. (1987). Ett helhetsperspektiv, sjukgymnastik inför framtiden. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Roxendal, G. & Norwall, V. (1997) Tre BAS-skalor. Lund:Studentlitteratur. 

 

Roxendal, G. & Winberg, A. (2002).  Levande människa. Falköping: Natur och kultur. 

 

Södersten, P., Bergh, C. & Zandian, M. (2006). Understanding eating disorders. Science 

Direct. 50 (4) 572-578. 

 

Thompson, J., K. & Altabe, M., N. (1991). Psychometric qualities of the Figure Rating Scale. 

International journal of eating disorders, 10, 615-619.  

 

 

 

 

 - 21 - 
 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_cdi=5920&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000035038&_version=1&_urlVersion=0&_userid=650452&md5=41b98b847193d839942ea12dc31dc05f
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235920%232003%23999769998%23381520%23FLA%23&_cdi=5920&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000035038&_version=1&_urlVersion=0&_userid=650452&md5=2192143628157487df0818c5de6782c6


 

Definition av ätstörningar     Bilaga 1 

       
2006-12-18

Definition av ätstörningar  
 
Tabell 1 

 
Störning 
 

 Definitioner 

Anorexia 
nervosa 
 

A 
 

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

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

 C 
 

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

 D Amenorré hos menstruerande kvinnor, dvs. minst 3 på varandra följande menstruationer uteblir. (En kvinnas menstruation 
anses ha upphört om hon endast menstruerar till följd av hormonbehandling, t ex östrogen.) Specificera typ med enbart 
självsvält eller med hetsätning/självrensning. 
 

Bulimia 
nervosa 
 

A 
 

Återkommande episoder av hetsätning. En sådan episod kännetecknas av att 
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 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. 
 

 C 
 

Både hetsätandet och det olämpliga kompensatoriska beteendet förekommer i genomsnitt minst 2 gånger i veckan under 3 
månader. 
 

 D Självkänslan överdrivet påverkad av kroppsform och vikt. 
 

 E 
 

Störningen förekommer inte enbart under episoder av anorexia nervosa. 
Specificera typ. 
Med självrensning: Under den aktuella perioden av bulimia nervosa har personen regelmässigt ägnat sig åt självframkallade 
kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang. 
Utan självrensning: Under den aktuella perioden av bulimia nervosa har personen 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. 
 

Ätstörning 
UNS 

Denna kategori används som beteckning på ätstörningar som inte uppfyller kriterierna för någon av de specifika ätstörningarna, t ex 
följande: 
 

 1 
 

För kvinnor, alla kriterier för anorexia nervosa är uppfyllda, förutom att menstruationen är regelbunden. 

 2 
 

Alla kriterier för anorexia nervosa är uppfyllda, förutom att personens vikt ligger inom ett normalintervall trots en 
betydande viktnedgång. 

 3 
 

Alla kriterier för bulimia nervosa är uppfyllda, förutom att hetsätandet och det olämpliga kompensatoriska beteendet 
förekommer < 2 gånger/vecka eller under en kortare period än 3 månader. 

 4 
 

En normalviktig person som regelmässigt använder olämpligt kompensatoriskt beteende efter att ha ätit endast små mängder 
mat (t ex självframkallad kräkning efter att ha ätit 2 småkakor). 

 5 
 

En person som vid upprepade tillfällen tuggar och spottar ut, men inte sväljer ned, stora mängder mat. 

 6 
 

Hetsätningsstörning: Personen har återkommande episoder av hetsätning, men uppvisar inget av de olämpliga 
kompensatoriska beteendena som annars karakteriserar bulimia nervosa. 
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Intervjuguide 
 

 
 

1. Vilka behandlingsmetoder används för patienter med ätstörningar?  
 
 
2. Vilka behandlingar är gruppbehandlingar och vilka är individuella behandlingar? 
 

 
3. Vilka fördelar/nackdelar finns vid gruppbehandling respektive individuell behandling? 
 

 
4. Hur långa är behandlingsperioderna? 
 

 
5. Hur utvärderar du som sjukgymnast behandlingens nytta? 
  

 
6.  Vilka resultat ser du att patienten uppnår med de olika behandlingsmetoderna?  
 

 
7. Hur lång tid kan det ta att se behandlingens nytta? 
 

  
8. Är det i övrigt något som du vill tillägga i ämnet? 
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Information till informanter 

Förfrågan om medverkan i examensarbete 
 

Vi kommer under vårterminen 2007 att genomföra en studie. Syftet med studien är att ta reda 

på hur sjukgymnaster arbetar med patienter som har ätstörningsproblem och vilka resultat 

sjukgymnaster ser att patienten uppnått efter avslutad behandling. 

 

Studien kommer att genomföras i form av intervjuer av fem sjukgymnaster med kunskap och 

erfarenhet inom området. Sjukgymnasterna som intervjuas rekryteras i Norrbottens och 

Västerbottens län.  

 

Vi planerar att intervjua de sjukgymnasterna som vill delta i studien under vecka 6 – 8, 2007. 

Intervjuer beräknas ta maximalt 1,5 timme. 

 

Samtliga intervjuer kommer att bearbetas och analyseras. Resultatet av studien kommer att 

presenteras så att ingen individ skall kunna identifieras.  Studien är frivillig och ni har rätt att 

avbryta om ni vill utan att ange anledning..  

 

Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig för läsning i mitten på juni 2007 via LTU: s 

hemsida (www.ltu.se) under länken http://epubl.luth.se/index.shtml. 

 

Vi söker nu sjukgymnaster som vill delta i studien.  

 

Svara oss så snart du kan om du är intresserad av att delta i studien.  

Svar skickas via mail: marheg-4@student.ltu.se alt. cecrac-4@student.ltu.se

 
 
Maria Hegstam, Cecilia Rackner  Tommy Calner 
Examensarbete, HFT012  Magister i sjukgymnastik. Universitetsadjunkt. 
Institutionen för hälsovetenskap Institutionen för hälsovetenskap . 
   Luleå Tekniska Universitet 

971 87 Luleå   
Telefon 0920-491 000 
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