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Abstrakt 
 

Abstrakt 
 
Kognitiv Beteende Terapi (KBT) är förstahandsval vid rehabilitering av Bulimia Nervosa 
(BN) och har visat gott resultat vid rehabilitering av Binge Eating Disorder (BED). 
För dessa patienter är störd kroppsuppfattning en stor del av problematiken.  
Rörelse utgör traditionellt kärnan i ämnet sjukgymnastik. Genom att vidga begreppet 
rörelse kan man hitta två perspektiv. Dels det traditionella sättet att se rörelse som ett 
resultat av kroppsliga processer, dels genom att se rörelse som ett beteende.  
Mot bakgrund av detta kan sjukgymnasten verka inom det beteendemedicinska fältet.  
Syftet med studien var att genom en litteraturgranskning kartlägga tillgänglig forskning 
inom området KBT som behandlingsform vid ätstörningsproblematik. Detta med 
avseende att hitta försök till evidensbasering av de eventuella sjukgymnastiska 
interventioner som har integrerats i KBT. Resultaten visar att KBT kan ses som 
förstahandsval vid BN samt att KBT har god effekt vid BED. KBT uppvisar god effekt 
vad gäller reduktion av hetsätning, självframkallade kräkningar samt strikt mathållning. 
Man ser också positiva behandlingsresultat vid integrering av IPT-komponenter i 
traditionell KBT-behandling. Inga sjukgymnastiska interventioner återfinns i de 
granskade artiklarna. 
 

Keywords: kognitiv beteende terapi, bulimia nervosa, binge eating disorder, 

sjukgymnastik 

 

 

 



Bakgrund 
 

1. Bakgrund 
 
Att äta innebär att tillgodose kroppens biologiska behov av näring, men begreppet har 

också andra betydelser. Att äta kan dessutom kopplas till kulturella, sociala samt 

psykologiska aspekter. Mat och relationer är nära sammanbundet, och mycket av vårt 

sociala umgänge kretsar kring måltiden. För de flesta utgör förhållandet till mat inte 

något problem, dock kan det för vissa personer se annorlunda ut. Detta kan ta sig uttryck i 

form av att det biologiska behovet inte längre tillfredställs naturligt, utan att det psykiska 

lidandet hos individen tar över allt mer (1). De amerikanska ätstörningsexperterna 

Christopher Fairburn och Timothy Walsh definierar begreppet ätstörningar på följande 

vis: ”Med ätstörningar avses en ihållande störning i ätbeteende eller viktkontrollerande 

beteende, som påtagligt försämrar fysisk hälsa eller psykosocialt fungerande. Störningen 

ska inte vara sekundär till någon känd allmänmedicinsk åkomma (till exempel tumör) 

eller någon annan psykiatrisk störning (till exempel ångestsyndrom)” (2).  

 

Bulimia Nervosa (BN) och Binge Eating Disorder (BED) är två former av ätstörningar 

där sjukdomen tar sig uttryck i form av hetsätningsepisoder med eller utan 

kompensatoriskt beteende (3). 

BN drabbar ofta individen under tonårstiden (4). Många ungdomar vidgar då sfären av 

sociala relationer, som nu också inkluderar människor utanför den egna familjen (5). 

Diagnosen BN karaktäriseras av fyra särdrag: hetsätning, självframkallade kräkningar, 

strikt mathållning och en onormal kropps- och 

 viktfixering (6). Inom psykiatrisk sjukvård har en manual utarbetats, Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), för att ställa diagnos på sjukdomar av 

psykisk art. Enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth edition, 

(DSM-IV) ser kriterierna för BN ut på följande vis:  

Personen har återkommande perioder av hetsätning. En sådan period kännetecknas av att: 

• Personen äter under en avgränsad tid (till exempel inom två timmar) en mycket 

större mängd mat än vad de flesta personer skulle äta under motsvarande tid och 

omständigheter.  
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• Personen tycker att hon/han förlorat kontrollen över ätandet under perioden, till 

exempel en känsla av att inte kunna sluta äta eller kontrollera hur mycket man 

äter. 

• Personen har återkommande kompensationsbeteende för att inte gå upp i vikt, till 

exempel självframkallade kräkningar, missbruk av laxermedel, lavemang, fasta 

och/eller överdriven motion.  

• Både hetsätandet och kompensationsbeteendet förekommer i genomsnitt minst två 

gånger i veckan under tre månader.  

• Självkänslan är överdrivet påverkad av kroppens form och vikt. 

• Störningen förekommer inte bara under episoder av anorexia nervosa (7).  

 

Diagnosen BED karaktäriseras av återkommande hetsätningsepisoder i frånvaro av 

kompensatoriska beteenden (3). Enligt DSM-IV ser kriterierna för BED ut på följande 

vis: 

Återkommande perioder av hetsätning. En sådan period kännetecknas av att: 

• Personen äter under en avgränsad tid, (till exempel inom två timmar), en 

väsentligt större mängd mat än vad de flesta personer skulle äta under 

motsvarande tid och omständigheter. 

• Personen tycker sig ha förlorat kontrollen över ätandet under episoden, hon/han 

har exempelvis en känsla av att inte kunna sluta äta eller kontrollera vad eller hur 

mycket man äter. 

• Hetsätningsepisoderna är associerade med tre eller fler av följande alternativ och 

innebär att individen: 

äter mycket snabbare än normalt. 

äter tills man blir obehagligt mätt. 

äter stora mängder mat utan att vara hungrig. 

äter ensam på grund av skamkänslor för hur mycket man äter. 

känner avsmak, nedstämdhet eller svåra skuldkänslor efter en hetsätning. 

            upplever hetsätningen som plågsam. 

• Hetsätningen förekommer i genomsnitt minst två dagar per vecka under sex 

månader. 
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• Hetsätningen är inte associerad med olämpliga/skadliga kompensationsbeteenden 

(till exempel kräkning/laxering, fasta, överdriven motion) och förekommer inte 

enbart under episoder av anorexi eller bulimi (7).  

 

För att ge en god behandling till dessa patientkategorier bör psykoterapi och medicinsk 

behandling kombineras. Psykoterapi i form av kognitiv beteendeterapi har visat sig 

effektiv (8). Detta kognitiva perspektiv sätter människans tankar i centrum (9). 

Information och kunskap hanteras genom de kognitiva funktionerna (10). Begreppet 

kognition kommer från latinets ”cognoscere” som betyder undersökning, inlärning eller 

att få kunskap. Till de kognitiva funktionerna räknas: varseblivning/perception, 

uppmärksamhet, minne, begreppsbildning, verbala tankar, resonerande, problemlösning, 

drömmar, mentala bilder samt fantasier (11). 

 Det bör särskiljas mellan beteendeterapi och kognitiv terapi. Den rena beteendeterapin 

fokuserar på människans beteende medan den kognitiva terapin ser till människans 

tankar. Mellan dessa har skapats en blandform, den så kallade kognitiva beteendeterapin. 

Denna form lånar inslag från båda terapiformerna (9). Kognitiv Psykoterapi vilar på 

följande principiella antagande: ”Innehållet i en människas kognitioner bestämmer 

hennes känsloupplevelser och leder till vissa bestämda affektiva svar.”  Relationen 

mellan kognition, känslor och handling bör inte ses som enkelriktad, utan ingår i en 

återkommande process (12). Kognitiv psykoterapi bygger, enligt författaren D´elia, på 

tesen att människans föreställning om sig själv, den så kallade självbilden, samt 

föreställningar om andra och om livet, formar det sätt på vilket individen handlar. Alla 

människor har individuella grundantaganden, det vill säga livsregler eller personliga 

scheman. Dessa motsvarar den bild som individen har av sig själv, andra människor samt 

omgivningen. En livsregel kan se ut på följande sätt: ”Jag är social, uppskattad och stark” 

eller ”Människor är opålitliga, och i grunden onda”. Förutom dessa grundantaganden 

innefattar tesen också situationsutlösta tankar, känslor, fysiska upplevelser samt 

beteenden. Syftet med den kognitiva psykoterapin är att hjälpa patienten att uppnå ett 

bättre känslomässigt välbefinnande genom att byta ut sina negativa grundantaganden, 

livsregler, automatiska tankar, mentala bilder samt kognitiva processer mot mer 

gynnsamma sådana (13). 
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Kognitiv beteende terapi (KBT) är förstahandsval vid behandling av patienter med  

BN (3). KBT har också visat god effekt vid BED. För denna patientkategori har dock inte 

kunnat påvisats att behandlingsmetoden är överlägsen andra metoder, såsom 

Interpersonal therapy (IPT) eller traditionella beteendeinriktade viktminsknings- 

program (6). KBT syftar, vid rehabilitering av ätstörningar, till att ifrågasätta onormala 

attityder vad gäller kroppsvikt och kroppsform, ersätta onormal kosthållning med 

normala ätbeteenden och utveckla coping-strategier för att kunna handskas med 

situationer som kan trigga hetsätning och kräkning. KBT har visat en effektivitet vad 

gäller reduktion av hetsätning, självframkallade kräkningar samt strikt mathållning. Att 

reducera denna strikta mathållning är en av de komponenter genom vilka KBT främst 

verkar och leder i sin tur till att hetsätningsfrekvensen minskar (3).  

KBT-behandling kan bedrivas i olika former. Ett alternativ är att man arbetar utifrån en 

självhjälpsmanual. Studier har visat att BN och BED-patienter kan behandlas effektivt 

med användning av en kort och kostnadseffektiv intervention såsom guidad  

självhjälp (6). Ett annat alternativ är att bedriva behandling i gruppform. Forskning visar 

att behandling i gruppform för BN-patienter är effektivt. De komponenter som gör 

gruppbehandlingen verksam är: stödet från gruppen, minskad isolering samt en kraftfull 

gruppdynamik som möjliggör förändringar i beteende och attityd (14).  

Psykoterapi vid rehabilitering av ätstörningar bedrivs inom ramen för psykiatrisk  

vård (15). Professionen sjukgymnast har funnits inom denna sektor sedan 1960- talet. 

Initialt sågs sjukgymnastens arbete inom psykiatrin av många som ovetenskapligt. Detta 

på grund av att sjukgymnasten byggde en stor del av sina observationer på patientens 

kroppsupplevelse. Det här sättet att arbeta ansågs inte följa den vetenskapliga 

traditionella medicinen. Med tiden har den psykiatriska sjukgymnastiken tagit en ny 

riktning genom en mer strukturerad och utarbetad verksamhet (16).  

Sjukgymnasten möter de flesta patienter som finns inom den psykiatriska vården. Oavsett 

diagnos förekommer ofta ångest, depression och smärta bland dessa patientgrupper. En 

specifik diagnosgrupp som sjukgymnasten arbetar med är ätstörningssjukdomar (17). 

Störd kroppsuppfattning är en stor del av problematiken för denna patientgrupp. En av 

sjukgymnastens uppgifter blir att undersöka och bedöma patientens förhållningssätt till 

den egna kroppen. Det är inte ovanligt att sjukgymnasten möter patienter som inte känner 
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de egna kroppssignalerna och som därigenom får problem att känna mättnad, hunger och 

trötthet. Sjukgymnastens behandling syftar till att öka patientens kroppskännedom, för att 

därigenom förbättra patientens förhållande till den egna kroppen (18). För att uppnå detta 

använder sig sjukgymnasten av en rad olika behandlingsmetoder. Basal 

Kroppskännedom, undervisning om kropp och funktion, kroppsmedvetandeövningar, Qi 

gong, autogen träning, progressiv avspänning, meditation, andningsövningar samt 

massage är exempel på sådana (17).  

 

I ambitionen att bidra till en evidensbaserad vård, lägger Legitimerade sjukgymnasters 

riksförbunds (LSR) styrelse fram ett förslag. Förslaget innebär att ett nytt 

forskningspolitiskt program föreslås som betonar sambandet mellan forskning och klinik 

(19). LSR:s definition av sjukgymnastens kunskapsområde menar att: ”Ämnet 

sjukgymnastik omfattar kunskaper om och studier av människan i rörelse...Det 

vetenskapliga underlaget utgörs till väsentlig del av rörelsevetenskap” (20). Även Leg. 

Sjukgymnast, Med Dr. Pernilla Åsenlöf talar om rörelse som kärnan i ämnet 

sjukgymnastik. Hon menar att man genom att vidga begreppet rörelse kan hitta följande 

två perspektiv: dels som det traditionella sättet att se rörelse som ett resultat av kroppsliga 

processer, men också genom att se rörelse som ett beteende. Ett kroppsligt perspektiv 

studerar de biologiska processer och strukturer som samverkar till att en rörelse sker. När 

man utifrån ett beteendeperspektiv ser på begreppet rörelse fokuserar man istället på 

möjliga yttre och inre faktorer som påverkar beteendet. Åsenlöf menar mot bakgrund av 

detta, och med sina studier som utgångspunkt, att dörren är öppnad för 

beteendemedicinska interventioner inom ramen för sjukgymnastiska åtgärder (21). 
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2. Syfte 
Kognitiv beteende terapi växer fram på bred front inom sjukgymnastisk rehabilitering. 

Denna behandling är förstahandsval vid rehabilitering av Bulimia Nervosa och har visat 

gott resultat vid rehabilitering av Binge Eating Disorder. En komponent av KBT vid 

denna problematik syftar till att individen ska utveckla ett realistiskt synsätt på och ett 

realistiskt förhållningssätt till den egna kroppen. Då sjukgymnasten har en unik 

kompetens vad gäller rörelseapparaten kan man hävda att yrkesgruppen sjukgymnaster 

bör ha en given plats i denna rehabiliteringsprocess. För att påvisa detta bör 

sjukgymnastens kliniska arbete inom KBT ytterligare evidensbaseras.   

2.1 Syfte 
Att kartlägga tillgänglig forskning inom området KBT som behandlingsform vid 

ätstörningsproblematik. Detta med avseende att hitta försök till evidensbasering av de 

eventuella sjukgymnastiska interventioner som har integrerats i Kognitiv Beteende 

Terapi.  

2.2 Frågeställning 1 
Vilka behandlingseffekter ses av KBT på BN och BED?  

 2.3 Frågeställning 2 
Finns försök till evidensbasering av sjukgymnastiska interventioner inom KBT, vid 

behandling av BN och BED?
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3. Metod 

3.1 Litteratursökning 
För att få tillgång till vetenskapliga artiklar gjordes sökningar i databasen PsycInfo. 

Dessa gjordes mellan september och oktober 2006. De sökord som kombinerades var 

cognitive behavioral therapy, eating disorders, therapy, intervention. Den begränsning 

som gjordes var endast engelskspråkiga artiklar. Antal träffar på dessa sökord blev 524 

stycken. Artiklar som inte var relevanta i förhållande till syftet sållades bort genom att 

samtliga abstrakt i databasen lästes igenom. Relevanta artiklar var de som inkluderade 

KBT-behandling vid ätstörningarna BN och/eller BED. De relevanta artiklar som fanns i 

fulltext skrevs ut. Studier som var relevanta beställdes via Universitetsbiblioteket i Luleå. 

Slutligen inkluderade litteraturstudien 21 relevanta artiklar.  

 

3.2 Analys 
Artiklarna har granskats utifrån kriterierna studiedesign, syfte, intervention, resultat, 

slutsats, intervention utförd av sjukgymnast samt eventuella sjukgymnastiska verktyg 

använda i interventionen. Artiklarna graderades också utifrån SBU:s nivåer högt, 

medelhögt, lågt bevisvärde (23) (se tabell 1). Artiklarna har granskats med hjälp av 

SBU:s mall för kritisk granskning av interventionsartiklar (22). Med hjälp av denna mall 

granskas artiklarna utifrån följande huvudfrågor: Är resultaten från denna studie 

tillförlitliga? Vad visade studien för resultat? Bidrar resultaten till att ge mina patienter 

bättre sjukvård? (se tabell 2) De granskade artiklarna (n = 21) är numrerade från 1-21 i 

tabellerna 1, 2, 3 samt som nummer 24-44 i referenslistan. 
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4. Resultat 
Den tillgängliga forskning som ingår i denna studie redovisas i tabell 1 och 2. 
Vilka behandlingseffekter som ses av KBT på BN och BED redovisas i tabell 1 och 2. 

Hur försöken ser ut till evidensbasering av sjukgymnastiska interventioner inom KBT, 

vid behandling av Bulimia Nervosa och Binge Eating Disorder redovisas i tabell 1 och 2. 



Resultat 
 

4.1.1 Tabell 1. Översikt av resultat (frågeställning 1, frågeställning 2) (n =21)  
Artikel 
studiedesign 
och bevisvärde 

Syfte Intervention Resultat 
 

Slutsats Utfört 
av SG 
 

SG-verktyg 

1 (24 i ref.lista) 
Dunn, E.C., 
Neighbors, C., 
Larimer, M.E. 
(2006) 
 
Kvantitativ. 
Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
 
Mellanhögt. 

 Att undersöka om ett 
motiverande samtal 
skulle kunna öka en 
patients förmåga att 
påbörja en beteende-
förändring, öka 
självhjälpsmanualens 
effektivitet samt öka 
patientens följsamhet 
till denna.  

En grupp fick ett motiverande 
samtal följt av en 
självhjälpsmanual. Den andra 
gruppen fick enbart en 
självhjälpsmanual. Patienterna 
led antingen av BN eller BED. 
Samtalet varade i 90 min. 
Faktorerna hetsätning, 
kompensatoriskt beteende samt 
attityder kring mat och 
ätbeteende mättes.  

Ökad nivå hos deltagarna vad 
gällde att vara redo för en 
förändring. En lägre frekvens av 
hetsätning bland de deltagare 
som erhållit MET-sessionen. 
Ingen skillnad mellan grupperna 
vad gällde följsamhet till 
manualen. 
 

Få skillnader mellan enbart 
självhjälp, och självhjälp i 
kombination med motiverande 
samtal. Dock visade det sig att 
flera av de som fått 
motiverande samtal var fria 
från hetsätning vid 
uppföljning.  

Nej. 
 

Nej. 

2 (25 i ref.lista) 
Wilson, T.G. et 
al 
(1999) 
 
Kvantitativ. 
Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
 
Högt. 

Att jämföra KBT 
med andra 
behandlingsmetoder, 
(SPT, antidepressiv 
medicin) och att 
undersöka hur KBT 
och annan 
behandlingsmetod 
skulle kunna 
kombineras. 
 

 120 kvinnor randomiserades till 
en av fem behandlingar. 
1.KBT + medicinering 
2.KBT + placebo-piller 
3.SPT + medicinering 
4.SPT + placebo-piller 
5.Enbart medicinering 
Variablerna förutsägbara 
faktorer, betydelsen av den 
terapeutiska alliansen samt 
betydelsen av specifika 
tidpunkter för förändring mättes. 

De kvinnor som hade en historia  
av högre grad av sjukdoms-
symptom, beroende och 
läkemedelsmissbruk hade en 
sämre prognos för en gynnsam 
behandlingsutgång.  
Ju högre tilltro patienten hade 
till behandlingen vid dess start, 
ju större chans att hon förblev i 
studien. Inga signifikanta 
resultat visade på terapeuteffekt . 
KBT hade en snabb effekt vad  
gällde att upphöra med de 
bulimiska symptomen. Grupper 
som fick antidepressiv medicin 
reducerade snabbare antalet 
kräkningstillfällen.   

KBT mer effektiv än SPT vad 
gäller att reducera de 
bulimiska symptomen, samt 
mer effektiv för deprimerade 
patienter. Att kombinera KBT 
med antidepressiv medicin 
gav bättre effekt än enbart 
medicinering.   
 
 

Nej. 
 

Nej. 
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3 (26 i ref.lista) 
Baer, R., 
Fischer, S., 
Huss, D. (2006) 
 
Kvantitativ. 
Fallstudie. 
 
Lågt. 

Att integrera 
“mindfulness och 
acceptansbaserad 
behandling” (MBCT) 
som delar av KBT-
behandling av 
patienter med BED-
varianter.  
  

Tio kvinnor erbjöds MBCT-
behandling vid tio tillfällen. 
Variablerna objektiva/subjektiva 
hetsätningar samt ökad 
uppmärksamhet till inre 
tankar/känslor mättes.  

Objektiva hetsätningar minskade 
för samtliga. Deltagarna visade 
på ökad uppmärksamhet till inre 
tankar, känslor och perceptioner. 
Detta utan att värdera dessa. 
Dock ökade rapporterade 
subjektiva hetsätningar. Detta 
kan bero på deltagarnas 
förändrade syn på vad som 
karaktäriserar begreppet 
hetsätning.  

MBCT försöker inte förändra 
tankar eller negativa känslor. I 
stället uppmuntrar man till att 
lyssna till de egna tankarna. 
Intentionen är att man ska 
möta dessa tankar på ett mer 
konstruktivt sätt än genom att 
hetsäta.    
 
 

Nej.  
 
 

Ja.  
 Resan genom  
kroppen, mind-
ful stretching 
och walking,  
rörelse-
övningar, 
andning samt 
kroppsliga   
sensationer. 

4 (27 i ref.lista) 
Crafti, N. 
(2002) 
 
Kvantitativ. 
Fallstudie. 
 
Lågt.  

Att undersöka en 
modifierad KBT-
behandling som 
lägger ökat fokus på 
relationer. KBT 
integrerades med 
delar av IPT i ett 
grupprogram (MEG).  

40 kvinnor deltog i ett tio veckor 
långt MEG-program.  
Behandlingen pågick pararellt 
vid ett universitet samt på ett 
sjukhus. Komponenterna 
beteende-förändringar, 
psykopatologi i generell 
bemärkelse och i förhållande till 
ätstörningen mättes. 

Universitetsgruppen visade 
förbättringar vad gällde  
cognitive coping och self-
efficacy, self-efficacy i relation 
till ätbeteende samt självkänsla 
och generell psykopatologi. 
Sjukhusgruppen visade 
förbättringar vad gällde 
förhållande till den egna 
kroppen, tillit till andra 
människor samt rädslan för 
vuxenlivet. De bulimiska 
symptomen förbättrades hos 
båda grupperna. 

MEG-programmet kan 
möjligtvis vara mer effektivt 
för patienter med BN än för 
patienter med BED.  
Deltagarna var nöjda med 
behandlingen. Deltagarna 
uppger svårigheter vad gäller 
att förändra sitt ätbeteende 
samt att omvärdera de egna 
tankarna.   

Nej. Nej. 
 

5 (28 i ref.lista) 
Loeb, K. et al. 
(2005) 
 
Kvantitativ. 
Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
 
Högt. 

Att undersöka 
relationen mellan 
behandlingsresultat, 
terapeutisk allians 
samt terapeutens 
följsamhet i relation 
till behandlings-
manualen. Detta 
genom att jämföra 
KBT och IPT.  

 220 BN-patienter randomi-
serades till 19 sessioner av 
antingen individuell KBT eller 
IPT över en 20-veckors period. 
Den huvudsakliga variabeln som 
mättes var kräkningsfrekvensen. 

 KBT var signifikant överlägsen 
IPT vad gällde att reducera 
hetsätning, kräkning och den 
rigida matordningen samt hade 
en snabbare behandlingseffekt. 
Ingen av komponenterna 
följsamhet till manualen och 
allians visade någon signifikant 
skillnad mellan grupperna. 

 Man bör vid utvärdering av 
olika behandlingsmetoder 
komma ihåg att den enskilda 
terapeuten kan vara en 
påverkande faktor i länken 
mellan behandlingsmanualen 
och patienten.  

Nej. Nej. 
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6 (29 i ref.lista) 
Schmidt, U. et 
al (2006) 
 
Kvantitativ. 
Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
 
Mellanhögt. 

Att utvärdera 
tillägget av personlig 
feedback till ett 
guidat självhjälps-
program av modellen 
KBT för patienter 
med BN. 

61 patienter fick 14 tillfällen av 
ett guidat självhjälpsprogram av 
modellen KBT, antingen med 
personlig feedback eller utan 
personlig feedback.  
 

Tillagd feedback hade ingen 
effekt vad gällde patientens 
följsamhet att fullfölja 
behandlingen. Dock såg man 
effekt på en reducerad frekvens 
av kräkningar och minskade 
restriktioner vad gällde 
kosthållningen.  

Trots att man inte såg effekt 
vad gällde följsamhet att 
fullfölja behandlingen, tycker 
sig författarna se en generell 
positiv effekt av den tillagda 
feed-backen. Man betonar 
därför vikten av fortsatt 
forskning på området.  

Nej. Nej.  

7 (30 i ref.lista) 
Mitchell., J. et 
al (2003) 
 
Kvantitativ. 
Randomiserad  
kontrollerad 
studie. 
 
Mellanhögt. 

Att undersöka 
effekterna av en 
återfallspreventions-
strategi för patienter 
med diagnosen BN. 
 
 

140 individer fick KBT-
behandling under  17 veckor 
Därefter bildades en grupp  av 
de som ansågs ha haft ett gott 
resultat. (De som inte hetsätit/ 
kräkts under behandlingens sista 
28 dagar.) Dessa delades in i två 
grupper.  Den ena gruppen  fick 
erbjudandet att under de 
kommande 17 veckorna få 
kontakta sin terapeut för 
ytterligare stöd. Den andra 
gruppen fick inte denna 
möjlighet. 

Ingen av de 30 personer som fått 
erbjudande om fortsatt stöd, 
sökte upp sin terapeut under de 
17 veckorna. 

Författarna föreslår 
regelbundna schemalagda 
uppföljningssamtal efter 
avslutad behandling.  
 

Nej. Nej.  

8 (31 i ref.lista) 
Riess, H. 
(2002) 
 
Kvantitativ. 
Fallstudie. 
(pilotstudie) 
 
Lågt. 
 
 

Att integrera 
komponenter från 
KBT, relevant 
utbildning, 
mellanmänsklig 
terapi (IPT) samt 
relationsterapi (RT) i 
en gruppbehandling 
för BN-patienter.   

40 kvinnor fick gruppbehandling 
som innefattade 12 sessioner á 
90 min.  

Hetsätningsepisoder/vecka 
reducerades signifikant. Nivån 
på depression sjönk från moderat 
till mild.  
 

Tidigare har man menat att 
KBT och IPT skulle hållas 
strikt åtskilda. Denna studie 
kan indikera att en 
kombination mellan dessa två 
är ännu effektivare.  
 

Nej. 
 

Ja.  
Relevant 
utbildning 
kring 
fysiologiska 
effekter på 
kroppen vid 
denna diagnos.   
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9 (32 i ref.lista) 
Simpson, S. et 
al 
(2006) 
 
Kvantitativ. 
Fallstudie. 
(pilotstudie) 
 
Lågt. 

Att undersöka 
effektiviteten av 
KBT-behandling för 
BN-patienter utförd 
via videokonferenser.  
 

6 kvinnor fick via 
videokonferenser ta del av en 
KBT-behandling som erbjöds 
mellan 12 till 20 gånger.  
De variabler som främst mättes 
var reduktion av BN-symptom 
samt nivå av depression.  

Signifikant förändring vad 
gällde reduktion av BN-
symptom hos tre av de sex 
deltagarna.  Även 
depressionsnivån förbättrades. 

Författarna menar att man inte 
kan dra för stora slutsatser av 
en sådan liten studie, men att 
resultaten ändå indikerar att 
behandling via 
videokonferenser är ett bra 
alternativ för patienter som 
bor otillgängligt till.  

Nej. Nej. 

10(33 i ref.lista) 
Ordman, A., 
Kirschenbaum, 
D. (1985) 
 
Kvantitativ. 
Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
 
Mellanhögt. 

Att undersöka 
effektiviteten hos 
KBT-behandling för 
patienter med 
diagnosen BN. 
 

20 deltagare fick KBT-
behandling under en period av 
10 till 24 veckor. 10 deltagare 
fick full behandling, medan de 
andra 10 deltagarna stod på 
väntelista och endast fick tre 
sessioner. Den fulla 
behandlingen bestod av kognitiv 
re-strukturering,  strategier vid 
återfall, beteendeförändringar 
och process-orienterad 
psykoterapi.  

De patienter som fick full 
behandling reducerade 
frekvensen av hetsätning-
kräkning, förbättrade sin 
generella psykologiska status 
och förändrade sina attityder 
gällande mat, bantning och den 
egna kroppen. I direkta 
matsituationer visade de en 
dramatisk reduktion i behovet av 
att kräkas och i nivå av obehag.  

Resultatet är imponerande 
med tanke på den korta 
tidsperiod som studien täckte, 
svårighetsgraden av bulimi 
som deltagarna led av samt 
med tanke på den relativt 
korta kliniska erfarenhet 
terapeuterna hade.  
 

Nej. Nej. 

11(34 i ref.lista) 
Farrell, C., 
Shafran, R., 
Lee, M., 
Fairburn, C. 
(2005) 
 
Kvantitativ. 
Fallstudie. 
(pilotstudie) 
 
Lågt.  
 

Att studera en 
intervention som 
syftar till att komma 
till rätta med den  
kroppsfixering som 
många ätstörnings-
patienter lider av.  
  
 

8 kvinnor deltog i en två timmar 
lång session med fokus på fyra 
mekanismer: selektiv fixering 
vid vissa kroppsdelar,  
negativa tankar/ känslor kring 
den egna kroppen, visuell 
kontroll av kroppen/ undvikande 
av visuell kontroll av kroppen 
samt överskattning av den egna 
kroppsstorleken. 

Interventionen var effektiv i 
varierande utsträckning bland de 
patienter som deltog i studien.  
 
 

Interventionen kan eventuellt 
användas efter avslutad 
konventionell behandling då 
patienten fortfarande uppvisar 
hög grad av extrem kropps-
fixering.  
 
 

Nej. Ja.   
Fokus på 
förhållandet till 
den egna 
kroppen.  
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12(35 i ref.lista) 
Eldredge, K. et 
al (1996) 
 
Kvantitativ. 
Fallstudie. 
 
Mellanhögt. 
 

Att undersöka om 
förlängd KBT-
behandling skulle 
vara effektiv för 
individer med BED 
som efter en initial 
12-veckors KBT-
behandling inte hade 
slutat att hetsäta.  

46 deltagare randomiserades till 
ett av två alternativ; antingen en 
12 veckors KBT-behandling 
eller väntelista. Deltagare med 
gott behandlingsresultat fick 
kurs i viktreduktion. Deltagare  
utan gott behandlingsresultat 
fick ytterligare 12 sessioner av 
KBT.  

De deltagare som fick den 
förlängda  KBT-behandlingen 
visade signifikant förbättring i 
sin sjukdomsbild.  

Resultatet visade att  
det kan vara av fördel att 
utöka initial KBT-behandling 
över tid.  

Nej. Nej.  

13(36 i ref.lista) 
Agras, S., 
Schneider, J., 
Ardnow, B., 
Raeburn, S., 
Telch, C.(1989) 
 
Kvantitativ. 
Randomiserad  
kontrollerad 
studie. 
 
Högt.  
 

Att studera 
effektiviteten av 
KBT, KBT i form av 
självhjälpsmanual 
samt KBT-
behandling utökad 
med exponerings-
teknik.  
 

77 BN-patienter randomiserades 
till en av fyra grupper: 
väntelista, självhjälpsgrupp, 
KBT-grupp eller KBT-grupp 
komb. med exponeringsteknik. 
14 individuella sessioner.  

 KBT-gruppen minskade 
kräkning/hetsätning signifikant 
jämfört med de andra grupperna. 
Deltagarna i självhjälps- och 
exponerings-gruppen för-
bättrades delvis under 
behandlingen. Grupperna KBT 
och KBT-exponering visade stor 
förbättring på depression, 
minskad matfixering och ökad 
personlig mognad. Ingen 
skillnad mellan grupperna vad 
gällde förändring av den strikta 
mathållningen.  

KBT är en effektiv 
behandlingsmetod för BN-
patienter. Genom 
normaliserad matordning 
minskas risken för 
hetsätning/kräkning. 
Exponeringstekniken som 
användes i studien 
rekommenderas inte som en 
del av KBT-behandling pga att 
relationen till terapeuten kan 
påverkas negativt. 
 

Nej. Nej. 

14(37 i ref.lista) 
Wilson, T., 
Fairburn, C., 
Agras, S., 
Walsh, T., 
Kraemer, H. 
(2002) 
 
Kvantitativ. 
Randomiserad 
kontrollerad 

Att hitta möjliga 
förändrings-
mekanismer inom 
KBT behandling 
samt undersöka hur 
effektiv KBT är över 
tid jämfört med IPT. 

110 deltagare fick KBT- 
behandling, 110 deltagare fick 
IPT under 20 veckor.  

 KBT-gruppen minskade 
frekvensen av 
hetsätning/kräkning jämfört med 
IPT-gruppen. Ingen skillnad 
mellan grupperna vad gällde vikt 
och kroppsuppfattning. Vid 
uppföljning ingen markant 
skillnad mellan grupperna vad 
gällde frekvens av 
hetsätning/kräkning.  IPT-
behandlingens resultat var då 

 IPT-behandlingens resultat 
jämförbara med KBT-
behandlingens över tid. 
Effektiv KBT-behandling bör 
fokusera på förändrade 
matvanor för att lätta på den 
strikta mathållningen.  

Nej. Nej. 
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studie. 
 
Högt. 

jämförbara med resultat från 
KBT-behandlingen. 
 

15(38 i ref.lista) 
Peterson, C. et 
al (2000) 
 
Kvantitativ. 
Fallstudie. 
 
Mellanhögt. 

Att med ett 
långsiktigt perspektiv 
utvärdera resultaten 
av tre olika KBT-
modeller applicerade 
på patienter med 
BED.  
 

51 deltagare randomiserades till  
tre olika alternativ.  
En grupp  fick utbildning och 
diskussion under ledning av 
terapeut.  En grupp fick 
utbildning via video samt 
terapeutledd diskussion. 
En grupp fick videoutbildning 
följd av egen diskussion.  
8 veckor, 14 sessioner.  

Antalet hetsätningsperioder samt 
tiden av hetsätning minskade i 
alla grupper. Vid uppföljning 
kvarstod positiva resultat.  

Man kan behandla BED- 
patienter effektivt genom 
samtliga tre alternativ.  

Nej. Nej. 

16(39 i ref.lista) 
Schapman-
Williams, A., 
Lock, J., 
Couturier, J. 
(2006) 
 
Kvantitativ. 
Fallstudie. 
(Pilotstudie) 
 
Lågt.  

Att utvärdera om en 
modifierad KBT- 
behandling har effekt 
hos tonåringar med 
symptom av BN.  

7 tonåringar fick en modifierad 
KBT- behandling.  
4-8 månader, 10-22 individuella 
tillfällen.  

Signifikant reduktion av  
frekvens av hetsätning samt 
förbättring av kompensatoriska 
beteenden. Fyra deltagare blev 
fria från hetsätning.  Sju 
deltagare blev fria från 
självframkallande kräkningar. 
Fyra deltagare blev fria från 
båda dessa symtom. 

Modifierad KBT-behandling 
för ungdomar är viktigt. Att 
agera i ett tidigt skede av 
sjukdomen kan motverka 
kroniskt tillstånd och öka 
livskvaliteten för dessa 
ungdomar och deras familjer. 
Man menar att studien hade 
för få deltagare för att man ska 
kunna dra slutsatser.  

Nej. Nej. 

17(40 i ref.lista) 
Telch, C., 
Agras, S., 
Rossiter, E., 
Wilfley, D., 
Kenardy, J. 
(1990) 
 
Kvantitativ. 
 

Att undersöka om 
KBT-behandling 
hade effekt vad 
gällde frekvens av 
hetsätning hos 
patienter som 
uppfyllde 
diagnoskriterierna för 
BN med undantag av 
självframkallade 

23 kvinnor fick KBT behandling 
1g/v á 90 min under 10 v.  
Behandlingens fokus lades på att 
utveckla goda matrutiner samt 
att minska frekvensen av 
hetsätning.  21 deltagare 
placerades på väntelista. Denna 
grupp fick senare samma 
behandling. 
 

KBT-gruppen minskade sina 
hetsätningsdagar och 
hetsätningsperioder jämfört med 
väntelistgruppen. Vid 
behandlingens slut hade 15 
deltagare upphört att hetsäta. 
Vid 10-veckors uppföljningen 
hade de goda resultat som 
uppmättes vid behandlingens 
slut försämrats något.   

KBT kan vara en bra 
behandlingsmetod för dessa 
patienter. Behandlingen bör 
dock bedrivas under längre 
tid. Åtgärder mot återfalls-
prevention bör inkluderas då 
man såg en tendens till att 
deltagarna gick tillbaka till 
gamla beteendemönster.  
 

Nej. Nej. 

- 14 - 



Resultat 
 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
 
Mellanhögt. 

kräkningar.  
 
 
 
 

18(41 i ref.lista) 
Openshaw, C., 
Waller, G., 
Sperlinger, D. 
(2004) 
 
Kvantitativ. 
Fallstudie. 
 
Lågt.  

Att undersöka hur 
effektiv en KBT-
gruppbehandling med 
tillagt fokus på 
relationer och 
kommunikation av 
känslor, kan vara för 
BN- patienter.  

29 kvinnor fick en 12 veckors 
KBT-gruppbehandling. 
Variablerna oro, depression samt 
bulimiska symptom mättes.  
Man undersökte också 
korrelationen mellan kliniska 
och statistiska resultat. 

Generell förbättring på 
bulimiska symptom och 
depression. Förbättringen på 
bulimiska symptom kvarstod vid 
uppföljning. Trots små för-
bättringar på statistiska 
mätningar, kan relevanta 
kliniska förbättringar finnas för 
individen.    

Effektiv behandlingsform för 
BN-patienter. Dock nås inte  
alla med denna metod. Man 
bör inkludera statistiska 
förändringar samt kliniska 
förändringar i resultatet. Detta 
för att ge en mer rättvis bild av 
behandlingseffekterna.   
 

Nej.  Nej.  

19(42 i ref.lista) 
Spangler, D., 
Baldwin, S., 
Agras, S. 
(2004) 
 
Kvantitativ. 
Fallstudie. 
 
Mellanhögt.  

Att utvärdera de 
mekanismer som 
bidrar till att reducera 
BN-symptom. 
Kopplingen mellan 
intervention utförd av 
terapeut, klientens 
agerande samt 
uppvisade symptom 
undersöktes.  

56 kvinnor fick 19 individuella 
KBT-sessioner. Fokus lades på 
mekanismer kopplade till 
beteende, kognition, relationer 
och struktur. 

Resultatet visade på en 
kedjereaktion mellan de tre 
komponenterna. Intervention 
utförd av terapeut påverkar 
klientens agerande, som i sin tur 
påverkar uppvisade symptom. 
 

De verksamma mekanismerna 
inom KBT är sparsamt 
undersökta. Vidare forskning 
bör göras.  

Nej.  Nej.  

20(43 i ref.lista) 
Butryn, M., 
Lowe, M., 
Safer, D., 
Agras, S.(2006) 
 
Kvantitativ. 
Fallstudie. 
 
Mellanhögt.  

Att undersöka om  
spannet mellan högst 
uppmätta vikt 
någonsin, i relation 
till vikt vid 
behandlingens start, 
kan vara en 
förutsägande faktor 
för resultatet av 
KBT-behandlingen.  

188 BN-patienter fick 18 
sessioner av KBT. Variablerna 
fullföljd behandling och om 
patienten var fri från 
hetsätning/kräkning under de 
fyra sista veckorna av 
behandling mättes.  

58 individer var fria från 
hetsätning/ kräkning vid 
behandlingens slut. 82 individer 
fortsatte med dessa beteenden 
efter avslutad behandling.  
Resultatet visade att ett stort 
viktspann kunde kopplas till ett 
sämre resultat av behandlingen.   

KBT-behandling bör anpassas 
för patienter med stort 
viktspann.  

Nej.  Nej.  
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21(44 i ref.lista) 
Carter, J.C ., 
Fairburn, C. 
(1998 ) 
 
Kvantitativ. 
Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
 
Mellanhögt. 

Att utvärdera 
effektiviteten hos två 
varianter av KBT-
självhjälpsprogram 
för BED-patienter.  
 

72 kvinnor randomiserades till 
ett av tre behandlingsalternativ: 
självhjälp, självhjälp med 
terapeutiskt stöd samt väntelista. 
12 veckors behandlingstid. 
Självhjälpsgruppen fick inget 
terapeutiskt stöd. Den grupp som 
fick terapeutiskt stöd mötte vid 
6-8 tillfällen, personal utan 
specifik utbildning på området. 
Dessa hade erhållit en kort 
utbildning på manualen.  
Variabeln frekvens av hetsätning 
mättes.  

Båda behandlingsgrupperna 
visade på signifikant förbättring 
i sin sjukdom. Frekvens av 
hetsätning samt nivå av 
restriktivt ätbeteende var 
signifikant lägre i den 
terapeutledda 
självhjälpsgruppen. Den senare 
var den faktor som skiljde mest 
mellan grupperna, och kan 
troligtvis kopplas till den  
skillnad som fanns vad  
gällde följsamhet till manualen. 
Vad gällde denna följsamhet 
visade självhjälps-gruppen som 
fick terapeutiskt stöd ett bättre 
resultat än självhjälpsgruppen.  
Båda behandlingsgrupperna 
visade på förbättring av 
”generella psykiatriska 
symptom”.  
 

Självhjälpsvarianten av KBT 
kan användas både i den 
initiala behandlingen av BED 
samt som en form av 
sekundärprevention.  
Noterbart är att personalen 
som agerade terapeuter inte 
hade specifik utbildning inom 
området. Detta alternativa sätt 
att bedriva behandling ökar 
möjligheten för tillgänglighet. 

Nej.  Nej.  

 



Resultat 
 

4.1.2 Analys av resultat (n = 21)  
Frågeställning 1: Vilka behandlingseffekter ses av KBT på BN och BED? 

 Samtliga 21 artiklar är av kvantitativ art. Av dessa 21 artiklar är elva artiklar 

randomiserade kontrollerade studier och resterande tio artiklar är fallstudier. 15 artiklar 

har som syfte att undersöka grundläggande KBT-behandling (33, 37, 40, 42, 43), 

modifierad KBT-behandling (27, 31, 34, 36, 38, 39, 41, 44), eller KBT-behandling i 

jämförelse med andra behandlingsmodeller (25, 28). De resterande sex artiklarna har lagt 

till en komponent till den grundläggande KBT-behandlingen. Detta i form av 

motiverande samtal, mindfullness-perspektiv, personlig feedback, återfalls-prevention, 

behandling via videokonferens samt utökad behandlingstid. (24, 26, 29, 30, 32, 35) 

Interventionen motiverande samtal (24) visade på en ökad nivå av benägenhet att starta 

en förändringsprocess. Interventionen mindfullness (26) resulterade i att individerna 

uppvisade en ökad uppmärksamhet till inre tankar, känslor och perceptioner. 

Interventionen personlig feedback (29) visade på reduktion av hetsätningsfrekvens och 

minskad benägenhet att hålla en strikt matordning. Interventionen återfallsprevention (30) 

visade att när ansvaret för uppföljning låg på patienten resulterade detta i att ingen av 

studiens 30 deltagare kontaktade sin terapeut vid behov. Interventionen behandling via 

videokonferens (32) visade på reduktion av BN-symptom och nivå av depression. 

Interventionen utökad behandlingstid (35) resulterade i en för individen signifikant 

förbättring av sjukdomsbild.  

De granskade interventionerna utförs på patienter med diagnoserna BN, BED, Eating 

Disorders not otherwise specified (EDNOS) och begreppet ätstörningar.  

Antalet sessioner utförda i studierna varierar från 1-22 sessioner. Behandlingstiden 

varierar från 90 min – 8 månader. Uppföljning av interventionerna varierar från 0–1 år.  

De återkommande variabler som främst mättes var frekvens av hetsätning/ 

självframkallade kräkningar, strikt mathållning samt depression/oro.  

13 artiklar granskar grundläggande och modifierad KBT-behandling. Tre artiklar (33, 37, 

40) visar att grundläggande KBT har gott resultat, medan sju artiklar (27, 31, 36, 38, 39, 

41, 44) visar att modifierad KBT har gott resultat. En artikel (34) kan inte påvisa någon 

effekt. De resterande två artiklarna ( 42, 43) granskar KBT ur ett annat perspektiv än 

huruvida den har god effekt. En av dessa (42) undersöker verksamma mekanismer inom 
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KBT-behandlingen. Resultatet visar att den intervention som utförs av terapeut påverkar 

klientens agerande, som i sin tur påverkar uppvisade symptom. Den andra (43) 

undersöker huruvida ett stort tidigare viktspann kan kopplas till behandlingsutgång. 

Resultaten indikerar på att ett sådant viktspann har negativ effekt på 

behandlingsutgången. Två artiklar (28, 37) påvisar i resultaten att KBT har en snabb 

behandlingseffekt. I tre artiklar (27, 31, 41) visar resultatet att KBT i kombination med 

annan behandling har god effekt. En artikel (28) visar att KBT har bättre effekt i 

jämförelse med annan behandlingsmetod.  

 

Finns försök till evidensbasering av sjukgymnastiska interventioner inom KBT, vid 

behandling av BN och BED? 

Ingen av de utförda interventionerna som finns i de granskade artiklarna utfördes av 

sjukgymnast. I tre av de granskade studierna återfinns tänkbara sjukgymnastiska verktyg. 

(26, 31, 34) Dessa är att integrera mindfullness – perspektivet i traditionell KBT- 

behandling (26), att lägga fokus på mekanismer kopplade till den extrema 

kroppsfixeringen, och genom dessa uppnå en acceptans av den egna kroppen (31), samt 

att integrera fysiologisk utbildning i traditionell KBT-behandling (34). 

 4.1.3 Analys av studiers bevisvärde 
Av de 21 granskade artiklarna värderas fyra till högt bevisvärde. Tio av de 21 artiklarna 

värderas till mellanhögt bevisvärde. De resterande sju artiklarna värderas till lågt 

bevisvärde. Gradering av slutsatsernas evidensstyrka blir därför av evidensstyrka 1 – 

starkt vetenskapligt underlag. 

4.2.1 Tabell 2. Resultat av kritisk granskning enligt SBU (22)   

(frågeställning 1, frågeställning 2) (n = 21) 
 Artikel 1 (24) Artikel 2 (25) Artikel 3 (26) Artikel 4 (27) Artikel 5 (28) 
1 Är resultaten 
från denna studie 
tillförlitliga? 

     

1.1 Randomiserades 
patienterna till de 
olika behandlings-
alternativen?  

Ja. Ja. Nej. Nej.  Ja. 

1.2 Var grupperna 
likvärdiga vid 

Ja. Ja. - Nej. 
Universitets-

Ja.  
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studiens start? 
 

gruppen 
skiljde sig från 
sjukhus-
gruppen vad 
gällde ålder, 
vikt och 
kompensa-
toriska 
beteenden.  

1.3 Följdes alla 
patienter upp som 
randomiserades? 

Ja.  
Dock föll  
34 % av 
deltagarna bort 
vid upp-
följningen. 
 

Ja.  
 

- - Ja.  
220 deltog.  
154 st. 
(70 %) 
fullföljde 
behandlingen. 

1.4 Analyserades 
patienterna i den 
grupp som de 
ursprungligen 
randomiserades till? 

Ja. Ja. - Nej.  
Väntelist-
gruppen 
analyserades 
slutligen som 
deltagare i 
MEG-gruppen 
på 
universitetet. 

Ja. 

1.5 Var patienter och 
forskningspersonal 
blindade avseende 
behandling? 

Nej.  Avseende 
medicinering 
var samtliga 
deltagare 
blindade.  

Nej. Nej. Nej. 

1.6 Behandlades 
grupperna likvärdigt 
ur alla andra 
aspekter än 
interventionen? 

Ja. Ja.  - Nej. Bla kan 
man se att 
mät-
instrumenten 
användes på 
olika sätt i de 
olika 
grupperna.  

Ja. 
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2. Vad visade 
studien för 
resultat? 

     

2.1 Hur stor var 
behandlings-
effekten? 

Bättre resultat 
i  MET-
gruppen vad 
gällde 
förändrings-
benägenhet 
samt frekvens 
av hetsätning. 
Ingen 
signifikant 
skillnad 
mellan 
grupperna 
angående 
kompensa-
toriskt 
beteende, 
attityder, 
ätbeteende 
samt 
följsamhet till 
manualen.  
 

Större tilltro 
till 
behandlingen - 
ökad chans att 
fullfölja denna. 
Tidigare 
missbruk, hög 
frekvens av 
bulimiska 
symptom 
och/eller 
AN påverkade 
behandlings-
utgången. Om 
patienten 
subjektivt 
rankade den 
terapeutiska 
alliansen högt 
-  positiv 
faktor för 
behandlings-
utgången. 
Dock 
påverkade den 
specifika 
terapiformen 
behandlings-
utgången i 
högre grad. 
KBT snabbare 
effekt än SPT 
vad gällde 
hetsätning/ 
kräkning.  
 

Alla deltagare 
utom en -  
förbättrade 
poäng på BES. 
4 deltagare -  
ökning av 
subjektiva 
hetsätningar. 
Förändringar 
av vikt-
fixering och 
kropps-
förhållande -  
liten skillnad 
efter 
behandlingen.  
Sträng mat-
hållning - 
förbättrades i 
hög grad. 
Liten 
förbättring- 
förmåga att 
uppmärk-
samma tankar, 
känslor, 
kroppsliga 
sensationer. 
Dock klar för-
bättring vad 
gällde för-
mågan att 
acceptera 
dessa 
komponenter.  
Positiv 
förändring vad 
gällde 
depressions-
grad.  

Klar 
förbättring – 
hetsätning/ 
kräkning i de 
två 
behandlings-
grupperna. 
56% upphört 
att hetsäta, 65 
% upphört 
med självfram-
kallade 
kräkningar i 
universitets-
gruppen,  58% 
i sjukhus-
gruppen.  
upphört att 
hetsäta, 58% 
upphört med 
självfram-
kallade 
kräkningar.  
Deltagarnas 
tillfred-
ställelse 
rankades högt, 
mellan 6-10 på 
en 10-gradig 
skala.  Man 
kan se att i 
relation till 
utgångsläget, 
förbättrades 
sjukhus-
gruppen i 
större 
utsträckning. 

45 % av 
deltagarna i 
KBT-gruppen 
- fria från 
hetsätning/ 
kräkning. 
Motsvarande 
siffra i IPT-
gruppen 8 %. 
Individer som 
Terapeutens 
inverkan på 
behandlings-
utgången -  
minimal 
betydelse.  
 Terapeutisk 
allians 
förutsade ej 
behandlings-
utgång varken 
i IPT- eller 
KBT-gruppen. 
Följsamheten 
till manualen- 
något högre 
vid KBT- än 
vid IPT-
behandlingen.  

 

Större 
flexibilitet hos 
terapeuterna 
inom IPT än 
hos de 
terapeuter som 
fanns inom 
KBT.  

3. Bidrar resultaten 
till att ge mina 
patienter bättre 
sjukvård? 

     

3.1 Kan resultaten 
appliceras på mina 
patienter? 

Ja. 
 Detta kan 
användas på 
den 
patientkategori 
som lider av 
ätstörningar. 
 

Ja.  
I hög grad kan 
detta användas 
på den 
patientkategori 
som lider av 
ätstörningar. 

Vidare 
forskning 
krävs för att 
detta ska 
kunna 
användas på 
denna patient-
kategori. SG- 
verktyget 
kräver också 
vidare 
forskning.  

Vidare 
forskning 
krävs för att 
detta ska 
kunna 
användas på 
den 
patientkategori 
som lider av 
ätstörningar. 

Ja.   
I hög grad kan 
detta användas 
på den 
patientkategor
i som lider av 
ätstörningar. 
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 Artikel 1 (24) Artikel 2 (25) Artikel 3 (26) Artikel 4 (27) Artikel 5 (28) 
3.3 Är den 
sannolika nyttan 
större än den 
potentiella 
skadan och 
kostnaderna?  

Ja.  
En ökad 
motivation hos 
patienten i 
positiv 
riktning 
påverkar 
tillfrisknandet 
av BN.  

Ja.  
Medicinering i 
kombination 
med terapi kan 
vara ett bra 
alternativ för 
att komma 
tillrätta med 
eventuella 
depressioner 
hos patienter 
med BN.  

Ja.  
MBCT är inte 
överlägsen andra 
behandlingar, 
men resultatet 
indikerar på att 
denna sortens 
behandling visar 
lovande effekt, 
och kan med 
fördel integreras 
i traditionell 
ätstörnings-
behandling. 

Ja. 
En styrka hos 
MEG-
programmet är 
att konceptet har 
visat sig vara 
möjligt att föra 
över till olika 
miljöer, klienter 
och terapeuter. 
Studien visar på 
en möjlighet att 
integrera KBT 
med IPT-
komponenter.  

Ja. 
Terapeuten 
utgör en del 
av 
behandlingen, 
och kan 
således vara 
en påverkande 
faktor för 
behandlings-
resultatet. 
 

 
 
 Artikel 6 (29) Artikel 7 (30) Artikel 8 (31) Artikel 9 (32) 
1. Är resultaten 
från denna studie 
tillförlitliga? 

    

1.1. Randomiserades 
patienterna till de 
olika behandlings-
alternativen? 

Ja.  
 

Ja.  Nej. Nej. 

1.2 Var grupperna 
likvärdiga vid 
studiens start? 

Ja.  Ja. Studiens deltagare 
hade olika 
förutsättningar 
p.g.a. att 13 
kvinnor hade 
individuell 
psykoterapi samt 
att nio kvinnor åt 
antidepressiv 
medicin parallellt 
med 
interventionen. 

- 

3.2 Redovisar 
studien kliniskt 
relevanta effektmått, 
dvs patientrelaterade 
sådana? 

Ja. Ökad nivå 
vad gällde att 
vara redo för 
förändring. Se 
vidare tabell 1, 
resultat. 

Ja. KBT hade 
en snabb effekt 
vad gällde att 
upphöra med 
de bulimiska 
symptomen. 
Se vidare 
tabell 1, 
resultat. 
 

Ja. Ökad 
uppmärksam-
het till inre 
tankar, känslor 
och 
perceptioner. 
Se vidare 
tabell 1, 
resultat. 
  

Ja. De 
bulimiska 
symptomen 
förbättrades. 

Ja. KBT 
överlägsen 
reducering 
hetsätning/ 

Se vidare 
tabell 1, 
resultat. 

Kräkning samt 
rigid 
matordning. 
Snabbare 
behandlings-
effekt. 

  
 

Se vidare 
tabell 1, 
resultat. 
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1.3 Följdes alla 
patienter upp som 
randomiserades? 

Ja. 
Dock var bortfallet 
relativt högt menar 
författarna.  

Ja.  
Av de 57 personer 
som deltog i 
studien, fullföljde 
48 st inter-
ventionen. 

- - 

 
1.4 Analyserades 
patienterna i den 
grupp som de 
ursprungligen 
randomiserades till? 

 
Ja.  

  
- 

 
- Ja.  

1.5 Var patienten 
och 
forskningspersonal 
blindade avseende 
behandling? 

Nej. Nej. Nej. Nej. 

1.6 Behandlades 
grupperna likvärdigt 
ur alla andra 
aspekter än 
interventionen? 

Ja.  Ja. - - 

2. Vad visade 
studien för 
resultat? 

    

2.1 Hur stor var 
behandlings-
effekten? 

Ingen skillnad 
mellan att få 
feedback/inte få 
feedback vad gäller 
påbörjande/vid-
makthållande av 
behandling. Tillagd 
feedback hade 
dock effekt vad 
gällde att minska 
kräknings-
frekvensen.  
Strikt mathållning 
minskade i den 
grupp som fått 
feedback.   

Ingen av deltagarna 
i gruppen som hade 
möjlighet till 
terapeutiskt stöd 
kontaktade sin 
terapeut under 
uppföljnings-
perioden. Detta 
trots att 21 av de 30 
deltagarna 
kämpade med sin 
sjukdom och hade 
återfall. 

Under den månad 
som följde 
gruppterapin, sjönk 
frekvensen av 
hetsätningstillfällen 
signifikant bland 
deltagarna, jämfört 
med månaden 
innan behandling. 
Graden av 
depression sjönk 
bland deltagarna 
från ”moderat” till 
”mild” depression.  
  

Fem av sex 
deltagare 
reducerade 
frekvensen av 
hetsätning på ett 
medeltal av 84%. 
(Ett spann mellan 
33-100%). 
Fem av sex 
deltagare 
minskade sin 
depression enligt 
Beck Depression 
Inventory-II. 

3. Bidrar resultaten 
till att ge mina 
patienter bättre 
sjukvård? 

    

3.1 Kan resultaten 
appliceras på mina 
patienter? 

Ja. 
 Detta kan 
användas på den 
patientkategori som 
lider av 
ätstörningar.  
 

Ja. 
 Detta kan 
användas på den 
patientkategori som 
lider av 
ätstörningar.  
 

Vidare forskning 
krävs för att detta 
ska kunna 
användas på denna 
patientkategori. 
SG-verktyget 
kräver också vidare 
forskning.  
 

Vidare forskning 
krävs för att detta 
ska kunna 
användas på den 
patientkategori 
som lider av 
ätstörningar. 
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3.2 Redovisar 
studien kliniskt 
relevanta effektmått, 
dvs patientrelaterade 
sådana? 
 

Ja. Reduktion av 
hetsätnings-
frekvens samt strikt 
mathållning.   
Se vidare tabell 1, 
resultat.  

Ja. Trots 
erbjudande om 
fortsatt stöd 
kontaktade ingen 
av deltagarna sin 
terapeut. 
Se vidare tabell 1, 
resultat.  

Ja. Hetsätnings-
episoder/vecka 
reducerades 
signifikant. Nivå av 
depression sjönk. 
Se vidare tabell 1, 
resultat.  

 
 

Ja. Reduktion av 
BN-symptom och 
nivå av depression. 
Se vidare tabell 1, 
resultat.  
 

3.3 Är den sannolika 
nyttan större än den 
potentiella skadan 
och kostnaderna? 

Ja.  
Feedback är en 
gynnsam faktor för 
ett lyckat 
behandlings-
resultat. Man bör 
lägga tid på 
faktorer som berör 
återkoppling. Detta 
kan göra patienten 
mer rustad att klara 
sig på egen hand 
och undvika åter-
fall.      

Ja.  
Uppföljning av 
behandling är 
nödvändigt för att 
bibehålla effekten 
av den givna 
behandlingen.  

Ja.  Ja.  
Fördelen med 
denna integrerade 
behandling är att 
individen kan hitta 
det som passar just 
henne. Studien 
letar indikationer 
på att KBT och IPT 
skulle kunna 
kombineras, vilket 
tidigare ansetts 
som en omöjlig 
kombination.   

För de individer 
som inte har 
tillgång till 
traditionell 
ätstörnings-
behandling, kan 
denna metod vara 
ett alternativ.  
 

 
 
 Artikel 10 (33) Artikel 11 (34) Artikel 12 (35) Artikel 13 (36) 
1. Är resultaten 
från denna studie 
tillförlitliga? 

    

1.1. Randomiserades 
patienterna till de 
olika behandlings-
alternativen? 

Ja. Nej. Vid steg 1 av 
studien 
randomiserades 
patienterna till de 
olika behandlings-
alternativen. Vid 
steg 2 av studien 
randomiserades 
inte patienterna.  

Ja.  

1.2 Var grupperna 
likvärdiga vid 
studiens start? 

Ja. - Vid steg 1 av 
studien var 
grupperna 
likvärdiga. 
I steg 2 av studien 
delades deltagarna 
in i två grupper 
utifrån 
behandlings-
resultat. 

Ja.  

1.3 Följdes alla 
patienter upp som 
randomiserades? 

Ja.  - Ja, vid steg 1.  
Nio individer 
fullföljde inte 
interventionen.  

Ja.  
Dock föll 13 % 
(10) av deltagarna 
bort till 
uppföljningen. 

1.4 Analyserades Ja. - Nej. Den grupp Ja.  
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patienterna i den 
grupp som de 
ursprungligen 
randomiserades till? 

som fick utökad 
KBT behandling 
ingick från början i 
en större grupp. 

1.5 Var patienten 
och 
forskningspersonal 
blindade avseende 
behandling? 

Nej. Nej. Nej.  Nej. 

1.6 Behandlades 
grupperna likvärdigt 
ur alla andra 
aspekter än 
interventionen? 

Ja.  - Ja.  Ja.  

2. Vad visade 
studien för 
resultat? 

    

2.1 Hur stor var 
behandlings-
effekten? 

Gruppen med full 
behandling 
förbättrade sitt 
ätbeteende, sin 
generella psykiska 
hälsa, visade 
signifikant bättre 
resultat på testerna 
Binge 
Questionnaire och 
Eating Attitudes 
Test. De uppvisade 
också bättre 
attityd till mat, diet 
och de egna 
kropparna jämfört 
med den grupp som 
fick delar av 
behandling. 
Subjektiv känsla av 
obehag i samband 
med matintag 
rankades lägre hos 
gruppen med full 
behandling. 
 

Sex av åtta 
deltagare fann 
interventionen  
meningsfull.  
De flesta av 
deltagarna visade 
liten förbättring på 
mätningar rörande 
visuella 
komponenter. (Ex 
se sig själv i 
spegeln.)  Den 
skillnad i effekt 
som kunde mätas i 
högsta grad rörde 
oro, känsla av 
övervikt, 
otillfredsställelse 
med kroppen, 
negativa tankar, 
självtillit kopplat 
till utseende, 
kontrollbehov, 
undvikande, etc. 
 

Av de 36 patienter 
som behandlades 
med initial KBT, 
var det 50 % av 
dessa som 
uppfyllde de 
kliniska kriterier 
för en 
framgångsrik 
rehabilitering.  
Hos de 14 patienter 
som fick förlängd 
KBT såg man en 
signifikant 
förbättring på BES 
(Binge eating 
scale).  
 

Alla behandlings-
grupper  
förbättrades 
avseende 
kräkningsfrekvens- 
77,2 % i KBT-
gruppen och   
53,2 % i 
exponerings-
gruppen.  
KBT-behandling – 
överlägsen att 
behandla psykisk 
ohälsa. Dock 
påverkade inte 
KBT-behandlingen 
drivkraften att 
hålla en viss diet.  
Vid uppföljning- 
59 % av KBT-
gruppen  fria från 
hetsätning, 
kräkningsfrekvens  
reducerad med 
80 %. 
Motsvarande 
siffror för 
exponerings-
gruppen var 50 % 
respektive 20 %. 
För självhjälps-
gruppen var 
siffrorna 50 % 
respektive 18 %.     

3. Bidrar resultaten 
till att ge mina 
patienter bättre 
sjukvård? 
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3.1 Kan resultaten 
appliceras på mina 
patienter? 

Ja. 
 I hög grad kan 
detta användas på 
den patientkategori 
som lider av 
ätstörningar. 
 

Vidare forskning 
krävs för att detta 
ska kunna 
användas på denna 
patientkategori. 
SG-verktyget 
kräver också vidare 
forskning.  
 

Ja. 
Detta kan användas 
på den 
patientkategori som 
lider av 
ätstörningar. 

Ja. 
 I hög grad kan 
detta användas på 
den patientkategori 
som lider av 
ätstörningar. 

3.2 Redovisar 
studien kliniskt 
relevanta effektmått, 
dvs patientrelaterade 
sådana? 

Ja. Reduktion av 
bulimiska symptom 
samt förbättrad 
psykologisk status. 
Se vidare tabell 1, 
resultat.  
 

Ja. Effektmått av 
varierande resultat. 
Se vidare tabell 1, 
resultat.  
 

Ja.  Utökad 
behandlingstid 
resulterade i 
signifikant 
förbättring i 
sjukdomsbild.  
Se vidare tabell 1, 
resultat.  
 

Ja. Minskade 
bulimiska 
symptom. 
Se vidare tabell 1, 
resultat.  

3.3 Är den sannolika 
nyttan större än den 
potentiella skadan 
och kostnaderna? 

Ja. 
BN har drag av att 
vara en 
tvångsmässig 
sjukdom. KBT 
fungerar då bra 
eftersom den 
jobbar direkt med 
patientens själv-
destruktiva tankar  
samt problem-
beteende. 

Ja. 
Trots bristande 
resultat på den 
totala gruppen, kan 
man se lovande 
förbättringar hos 
enskilda individer. 
Framtida studier 
bör göras på 
området.   

Ja. 
 Det kan vara av 
fördel att utöka 
initial KBT-
behandling över 
tid, för att på så sätt 
nå bättre 
behandlingsresultat 
för fler patienter 
med BED.   
 
 

Ja.  
KBT är ett bra 
behandlings-
alternativ för 
patienter med BN. 
Den tillagda 
exponerings-
komponenten 
bidrar ej till ett 
lyckat 
behandlings-
resultat.  

 
 

 Artikel 14 (37) Artikel 15 (38) Artikel 16 (39) Artikel 17 (40) 

1. Är resultaten 
från denna studie 
tillförlitliga? 

    

1.1. Randomiserades 
patienterna till de 
olika 
behandlingsalternati
ven? 

Ja.  Nej.  Nej. Ja.  

1.2 Var grupperna 
likvärdiga vid 
studiens start? 

Ja.  Ja.  - Ja.  

1.3 Följdes alla 
patienter upp som 
randomiserades? 

Ja.  
154 st fullföljde 
behandlingen.  
Dock föll 25 st bort 
till uppföljningen. 

Patienterna var ej 
randomiserade, 
däremot var 
grupperna 
randomiserade.  
44 deltagare 
fullföljde sina 
behandlingar. 

- Ja.  
Dock fullföljde 4 
personer inte 
behandlingen.  
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1.4 Analyserades 
patienterna i den 
grupp som de 
ursprungligen 
randomiserades till? 

Ja.  Patienterna 
analyserades i den 
grupp de 
ursprungligen blivit 
tilldelade.  

- Ja.  
Dock fick den 
ursprungliga 
väntelistgruppen 
senare samma 
behandling. Dessa 
resultat redovisas 
och jämförs med 
den ursprungliga 
behandlings-
gruppen. 

1.5 Var patienten 
och 
forskningspersonal 
blindade avseende 
behandling? 

Nej.  Nej. Nej.  Nej.  

1.6 Behandlades 
grupperna likvärdigt 
ur alla andra 
aspekter än 
interventionen? 

Ja.  Ja.  - Ja.  

2. Vad visade 
studien för 
resultat? 

    

2.1 Hur stor var 
behandlings-
effekten? 

KBT har en 
snabbare effekt än 
IPT vad gäller att 
reducera 
kräkningsfrekvens. 
Reduktion av strikt 
mathållning så 
tidigt som vecka 4 
indikerar på 
positiva 
behandlingsresultat 
vad gäller 
hetsätning/ 
kräkning. Vid 
mätning av 
kroppsfixering och 
vikt- ingen skillnad 
mellan de två 
grupperna. Vid 
behandlingens slut- 
frekvensen av 
självframkallade 
kräkningar 
reducerats med 80 
% i KBT-gruppen, 
och 52 % i IPT-
gruppen.    

Frekvens av 
hetsätningsepisoder 
och den tid 
individen 
spenderade på 
hetsätning 
reducerades 
signifikant. Detta 
gällde för samtliga 
behandlings-
grupper. Ingen 
signifikant skillnad 
kunde uppmätas 
vad gällde BMI.  

En reduktion av 
hetsätning/ 
kräkning med 90 
%. Medeltalet på 
hetsätning/ vecka 
före behandlingen 
var 9.71. Samma 
siffra efter 
behandlingen var 
0.48. Fyra 
deltagare upphört 
med hetsätningar. 
Alla sju deltagare 
upphört med 
självframkallade 
kräkningar. Fyra 
patienter upphört 
med båda dessa 
symptom. Efter 
behandlingen upp-
gav alla deltagare 
att de upphört att 
använda fysisk 
aktivitet och strikt 
mathållning som 
delar av ett kom-
pensatoriskt 
beteende.  

Av de som fick 
KBT-behandling 
hade 79 % upphört 
att hetsäta. I 
samma grupp 
uppmättes en 
 94 %-ig 
minskning vad 
gällde hetsätning 
jämfört med 9 % i 
väntelist-gruppen. 
När väntelist-
gruppen senare 
fick samma KBT-
behandling 
uppmättes en 85 
%-ig reduktion av 
antal hetsätnings-
episoder samt en 
indikation på att 
73 % av 
individerna i denna 
grupp upphört att 
hetsäta.    

Även fast samtliga 
behandlingsformer 
ledde till 
signifikant 
reduktion vad 
gällde hetsätning, 
uppvisade 50 % av 
deltagarna 
fortfarande 
symptom av BN.  

3. Bidrar resultaten 
till att ge mina 
patienter bättre 
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sjukvård? 
3.1 Kan resultaten 
appliceras på mina 
patienter? 

Ja. 
I hög grad kan 
detta användas på 
den patientkategori 
som lider av 
ätstörningar. 

Ja. 
Detta kan användas 
på den 
patientkategori som 
lider av 
ätstörningar. 

Vidare forskning 
krävs för att detta 
ska kunna 
användas på den 
patientkategori som 
lider av 
ätstörningar. 

Ja. 
Detta kan 
användas på den 
patientkategori 
som lider av 
ätstörningar. 

3.2 Redovisar 
studien kliniskt 
relevanta effektmått, 
dvs patientrelaterade 
sådana? 

Ja. Minskade 
bulimiska symptom 
i större 
utsträckning för 
KBT-gruppen. 
Dock är IPT-
resultaten jäm-
förbara över tid.  
Se vidare tabell 1, 
resultat 

Ja. Hetsätnings-
frekvens samt tid 
av hetsätning 
minskade.  
Se vidare tabell 1, 
resultat.  

Ja. Förbättring av 
hetsätnings-
frekvens samt 
kompensatoriska 
beteenden.  
Se vidare tabell 1, 
resultat.  
 

Ja. Förbättring i 
bulimiska 
symptom.  
Se vidare tabell 1, 
resultat.  
 
 

3.3 Är den sannolika 
nyttan större än den 
potentiella skadan 
och kostnaderna? 

Ja.  
KBT har en snabb 
effekt vad gäller att 
minska frekvensen 
av hetsätning och 
självframkallade 
kräkningar. 
Dock visar denna 
studie att IPT och 
KBT i det här 
sammanhanget 
uppnådde 
likvärdiga resultat i 
ett längre 
perspektiv.  

Ja 
KBT-behandling 
för BED-patienter 
kan bedrivas både 
genom att använda 
videoundervisning 
samt genom 
strukturerade 
självhjälpsgrupper. 
Man vill också 
belysa det faktum 
att de positiva 
förändringarna 
kvarstod vid 1-års 
uppföljningen.  
 

Ja.  
Det är av stor vikt 
att utveckla ett 
KBT-program 
utarbetat för 
ungdomar.  
Att tidigt ge 
behandling kan 
motverka kroniskt 
tillstånd av 
sjukdomen. Det 
kan också öka 
livskvaliteten för 
ungdomar med 
ätstörningar samt 
deras närstående.  

Ja. 
Den patientgrupp 
som lider av BN 
med undantag av 
självframkallade 
kräkningar bör bli 
föremål för vidare 
forskning.  

 

 Artikel 18 (41) Artikel 19 (42) Artikel 20 (43) Artikel 21 (44) 

1. Är resultaten 
från denna studie 
tillförlitliga? 

    

1.1. Randomiserades 
patienterna till de 
olika behandlings-
alternativen? 

Nej.  Nej.  Nej.  Ja.  

1.2 Var grupperna 
likvärdiga vid 
studiens start? 

-  - - Ja.  

1.3 Följdes alla 
patienter upp som 
randomiserades? 

-  - - Ja. 
Dock föll nio 
 (12 %) deltagare 
bort från studien.  

1.4 Analyserades 
patienterna i den 
grupp som de 

-  - - Ja.  

- 27 - 



Resultat 
 

ursprungligen 
randomiserades till? 
1.5 Var patienten 
och 
forskningspersonal 
blindade avseende 
behandling? 

Nej.  Nej.  Nej.  Nej.  

1.6 Behandlades 
grupperna likvärdigt 
ur alla andra 
aspekter än 
interventionen? 

 -  - - Ja.  

2. Vad visade 
studien för 
resultat? 

    

2.1 Hur stor var 
behandlings-
effekten? 

45 % av deltagarna 
visade på en 
signifikant 
förbättring i 
beteende och 
attityder i 
förhållande till 
bulimiska symptom 
samt i förhållande 
till restriktivt 
tänkande. Man har 
också kunnat 
påverka grad av 
depression, dock 
inte graden av oro.  
Vid uppföljning 
ansåg 20,7 % av 
deltagarna att de 
hade tillfrisknat.  
44.8 % ansåg att de 
hade förbättrats i 
sitt tillstånd.  

Interventioner 
riktade mot 
relationer 
påverkade på ett 
positivt sätt 
mekanismerna; 
strikt mathållning, 
kroppsrelaterade 
dysfunktionella 
tankar samt 
klientengagemang.  
Relationen mellan 
intervention utförd 
av terapeut, 
patientens agerande 
och uppvisade 
symptom såg man 
följande: ökat 
klient-engagemang 
kopplades till 
minskning av 
kräkningsfrekvens. 
Andra kopplingar 
som sågs var: 
förändrat beteende- 
minskad vikt-
fixering, 
strukturella 
förändringar -  
minskad oro kring 
kroppsform, 
förändrat beteende- 
minskad oro kring 
kroppsform. 

För deltagarna som 
fullföljde 
behandlingen var 
medelviktspannet 
6,6 kg. 
Motsvarande siffra 
för de som avbröt 
behandlingen var 
17,7 kg. Av de som 
fullföljde 
behandlingen var 
41 % fria från 
hetsätning/ 
kräkning vid 
behandlingens slut. 
Dessa hade ett 
medelviktsspann på 
4,2 kg. De som inte 
var fria från 
hetsätning/ 
kräkning hade ett 
medelviktsspann på 
8,3 kg. Ett stort 
viktspann var en 
förutsägande faktor 
för att inte fullfölja 
behandlingen. Ett 
stort viktspann var 
en signifikant 
förutsägande faktor 
för minskade 
chanser att bli fri 
från hetsätning/ 
kräkning.  

Båda behandlings-
grupper visade på 
signifikant och 
bestående 
förbättring i sin 
sjukdom.  
50 % av deltagarna 
upphörde att 
hetsäta/kräkas.  
Frekvens av 
hetsätning och nivå 
av restriktivt 
ätbeteende var 
signifikant lägre i 
självhjälpsgruppen 
Den senare var den 
faktor som skiljde 
mest mellan 
grupperna, och kan 
troligtvis kopplas 
till den skillnad i 
följsamhet till 
manualen. Vad 
gällde denna 
visade gruppen m. 
terapeutiskt stöd, 
ett bättre resultat 
än självhjälps-
gruppen. Båda 
grupper 
förbättrades i 
”generella 
psykiatriska 
symptom”. 

3. Bidrar resultaten 
till att ge mina 
patienter bättre 
sjukvård? 

    

3.1 Kan resultaten 
appliceras på mina 

Vidare forskning 
krävs för att detta 

Ja. 
Detta kan användas 

Ja. 
Detta kan användas 

Ja. 
Detta kan 
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patienter? ska kunna 
användas på den 
patientkategori som 
lider av 
ätstörningar. 

på den 
patientkategori som 
lider av 
ätstörningar. 

på den 
patientkategori som 
lider av 
ätstörningar. 

användas på den 
patientkategori 
som lider av 
ätstörningar. 

3.2 Redovisar 
studien kliniskt 
relevanta effektmått, 
dvs patientrelaterade 
sådana? 

Ja. Generell 
förbättring på 
bulimiska symptom 
och depression. 
Se vidare tabell 1, 
resultat. 
 

Ja. Intervention 
utförd av terapeut 
påverkar klientens 
agerande, som i sin 
tur påverkar upp-
visade symptom. 
Se vidare tabell 1, 
resultat. 

Ja. Stort viktspann 
kunde kopplas till 
sämre behandlings-
resultat.  
Se vidare tabell 1, 
resultat. 
  

Ja. Förbättring av 
bulimiska 
symptom samt av 
generella 
psykiatriska 
symptom.  
Se vidare tabell 1, 
resultat. 

3.3 Är den sannolika 
nyttan större än den 
potentiella skadan 
och kostnaderna? 

Ja.  

Man bör 
inkludera både 
statistiska 
förändringar och 
kliniska 
förändringar i 
resultatet. Detta för 
att få en mer rättvis 
bild av det resultat 
som behandlingen 
har givit. 

Ja. 
Vidare forskning 
bör bedrivas på 
området för att på 
så sätt hitta de 
mekanismer som 
bidrar till en 
gynnsam KBT-
behandling.  
 

Ja.  Ja.  
Vidare forskning 
bör fokusera på att 
modifiera KBT 
med hänsyn till de 
resultat som 
uppmätts i studien. 
Individer med stort 
viktspann löper 
större risk för 
framtida övervikt 
och den aspekten 
bör tas i beaktning.  

Att utarbeta 
självhjälps-
manualer som kan 
appliceras av 
personal utan 
specifik utbildning 
inom området 
ätstörningar kan 
vara av stor vikt 
för att kunna 
bedriva behandling 
inom öppenvården. 
 

4.2.2 Analys av kritisk granskning  
Frågeställning 1: Vilka behandlingseffekter ses av KBT på BN och BED? 

 I tio av artiklarna randomiserades patienterna till de olika behandlingsalternativen. I elva 

av artiklarna var befintliga grupper likvärdiga vid studiens start. En av dessa studier hade 

likvärdiga grupper, men patienterna var ej randomiserade till de olika 

behandlingsalternativen. Man kunde se en variation över bortfall mellan 1,76 % - 38,5 %.  

I tio artiklar analyserades patienterna i den grupp som de ursprungligen randomiserades 

till. Patienter och/eller forskningspersonal var inte blindade avseende behandling i någon 

av studierna. I en studie var grupperna blindade avseende medicinering. I de tio studier 

där patienterna randomiserades till olika behandlingsalternativ var grupperna likvärdiga 

ur alla andra aspekter än interventionen. I de sex artiklar (24, 26, 29, 30, 32, 35) 

där man lagt till en intervention till den grundläggande KBT-behandlingen ser man 

följande mönster. Interventionen motiverande samtal (24) visar goda resultat på frekvens 

av hetsätning/självframkallade kräkningar. Interventionen mindfullness (26) visar på en 

minskning vad gäller objektiv hetsätning samt en liten förbättring i förmåga att 

uppmärksamma tankar, känslor och kroppsliga sensationer. Dock såg man en klar 
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förbättring vad gällde förmågan att acceptera dessa komponenter. Interventionen 

personlig feedback (29) visar goda resultat på frekvens av självframkallade kräkningar 

och minskning av strikt mathållning. Interventionen återfallsprevention (30) belyser 

vikten av att ansvaret för uppföljning bör vila på vårdgivaren. Interventionen behandling 

via videokonferens (32) visar på att detta sätt att nå patienter kan vara ett möjligt 

alternativ. Interventionen utökad behandlingstid (35) indikerar att man kan nå fler 

patienter genom att erbjuda längre behandlingstid.  

 

Fem artiklar (33, 37, 40, 42, 43) undersöker grundläggande KBT-behandling.  

En artikel (33) visar effekt på ätbeteende, generell psykisk hälsa samt förhållandet till den 

egna kroppen. En studie (37) visar effekt på frekvens av självframkallade kräkningar 

samt att KBT:s snabba behandlingseffekt ger gynnsamma behandlingsresultat. En studie 

(40) visar effekt på frekvens av hetsätning. En artikel (42) vill kartlägga de verksamma 

mekanismerna inom KBT och visar på kopplingar mellan interventioner utförda av 

terapeut och behandlingseffekter. Resultaten visar att ett ökat klientengagemang kan 

kopplas till minskning av kräkningsfrekvens, förändrat beteende kan kopplas till minskad 

viktfixering samt att strukturella förändringar kan kopplas till minskad oro. En artikel 

(43) undersöker om ett tidigare stort viktspann påverkar behandlingsutgången. Resultaten 

visar att ju större viktspann, desto sämre behandlingsutgång.  

 

Åtta av 21 artiklar (27, 31, 34, 36, 38, 39, 41, 44) undersöker effekt av modifierad KBT-

behandling.  

En artikel (27) visar på förbättring i bulimiska symptom. En artikel (31) visar effekt på 

frekvens av hetsätning samt nivå av depression. En studie (34) kan inte påvisa effekt av 

interventionen i bemärkelsen ökad visuell acceptans av den egna kroppen. En artikel (36) 

visar effekt på frekvens av självframkallade kräkningar samt nivå av depression. En 

studie (38) visar effekt på frekvens av hetsätningsepisoder samt den tid individen 

spenderade på hetsätning.  En artikel (39) visar på reduktion av 

hetsätning/självframkallade kräkningar samt minskning av kompensatoriskt beteende. En 

studie (41) visar på förbättring i beteende och attityder i förhållande till bulimiska 

- 30 - 



Resultat 
 

symptom. En artikel (44) visar effekt på bulimiska symptom samt en förbättring i 

generella psykiatriska symptom.  

Två av artiklarna (25, 28) undersöker KBT-behandling i jämförelse med andra 

behandlingsmodeller. Den ena artikeln (25) undersöker KBT, SPT och medicinering i 

olika konstellationer. Resultatet visade att KBT har en snabbare effekt än SPT vad gällde 

att påverka hetsätning/självframkallade kräkningar. Denna effekt förstärktes ytterligare 

med hjälp av antidepressiv medicin. Den andra studien (28) jämför KBT med IPT. 

Resultaten visade att KBT hade en större effekt på frekvens av 

hetsätning/självframkallade kräkning samt att följsamhet till manualen var större än vid 

IPT-behandlingen. Dock kunde man se en större flexibilitet hos IPT-terapeuten jämfört 

med KBT-terapeuten. 

Samtliga 21 artiklar påvisar en sannolik nytta som är större än den potentiella skadan och 

kostnaderna. Två artiklar (27, 31) visar på en fördel att integrera KBT- och IPT-

behandling. Två artiklar (38, 44 ) menar att KBT-behandling också kan ges genom 

självhjälpsmanual med gott resultat. Två artiklar (29, 30) lägger fokus på att uppföljning 

kan vara viktig för ett bestående behandlingsresultat. En studie (24) visar att en ökad 

motivation hos patienten påverkar tillfrisknandet från BN. En artikel (25) menar att 

medicin med fördel kan kombineras med KBT-behandling. En studie (26) menar att 

mindfullness-aspekten kan läggas till KBT som en ytterligare dimension till 

behandlingen. En studie (28) belyser faktorn terapeuten som en påverkande faktor för 

behandlingsresultatet. En artikel (32) visar på fördelen att med teknikens hjälp kunna nå 

fler patienter med ätstörningsproblematik. En studie (33) menar att KBT-behandling är 

verksam utifrån det faktum att BN är en tvångsmässig sjukdom. Detta då KBT jobbar 

direkt med patientens självdestruktiva tankar samt problembeteende. I en studie (34) 

läggs fokus på den extrema kroppsfixering som är en del av sjukdomsbilden. Studien kan 

inte påvisa signifikanta resultat då den undersökta patientgruppen var för liten. Man kan 

dock se lovande förbättringar hos enskilda individer. En artikel (35) menar att utökad 

KBT-behandlingstid kan bidra till positiva behandlingsresultat hos individer som inte 

tillfrisknat under initial behandling. En studie (36) menar att grundläggande KBT är ett 

bra behandlingsalternativ för patienter med BN. Man menar dock att den 

exponeringsteknik som använts i studien inte bidragit till ett lyckat behandlingsresultat.   
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En artikel (37) visar att KBT har snabbare effekt vad gäller minskad frekvens av 

hetsätning/självframkallade kräkningar än IPT. Dock ser man att IPT och KBT har 

jämförbara resultat över tid. En studie (38) visar att som ersättning för terapeut kan både 

videoundervisning och strukturerade självhjälpsgrupper användas. En artikel (39) visar 

att KBT-program med fördel kan modifieras för att passa drabbade tonåringar.    

En artikel (40) menar att grundläggande KBT-behandling bör modifieras för att också 

passa patienter med BED-diagnos. En studie (41) menar att man bör inkludera både 

statistiska och kliniska förändringar i resultatet. Detta för att ge en mer rättvis bild av 

behandlingsresultatet. En artikel (42) belyser KBT-behandlingens verksamma faktorer. 

Detta för att göra KBT än mer effektiv. En studie (43) menar att KBT bör modifieras för 

att passa de individer som uppvisar stora viktspann bakåt i tiden. Detta på grund av att 

dessa individer nås i mindre utsträckning av traditionell KBT-behandling.  

Resultaten i fyra av 21 studier (högt bevisvärde) kan i hög grad användas på den 

patientkategori som lider av ätstörningar. Resultaten i tio av 21 studier (mellanhögt 

bevisvärde) kan användas på den patientkategori som lider av ätstörningar. Resultaten i 

sju av 21 studier (lågt bevisvärde) kräver vidare forskning för att kunna användas på den 

patientkategori som lider av ätstörningar. 

 

Frågeställning 2: Finns försök till evidensbasering av sjukgymnastiska 

interventioner inom KBT, vid behandling av BN och BED? 

Inte i någon av de 21 granskade artiklarna utförs intervention av sjukgymnast.  

Dock återfinner man i tre artiklar tänkbara sjukgymnastiska verktyg (26, 31, 34). Dessa är 

att integrera mindfullness – perspektivet i traditionell KBT- behandling (26), att lägga 

fokus på mekanismer kopplade till den extrema kroppsfixeringen, och genom dessa 

uppnå en acceptans av den egna kroppen(31), samt att integrera fysiologisk utbildning i 

traditionell KBT-behandling (34). Dessa tre ingår i studier som har lågt bevisvärde. 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Litteratursökningen har gjorts på endast en databas, PsycInfo. Denna databas valdes på 

grund av att den innefattar material från psykologi och angränsade arbetsområden, såsom 

medicin och psykiatri. Det kriterium som ställdes upp vid sökningen var engelskspråkiga 

artiklar. Eventuellt kunde en begränsning gjorts med avsikt att utesluta artiklar som 

beskrev studier gjorda alltför långt tillbaka i tiden. Dock fick detta den positiva effekten 

att artiklar som beskrev tidig KBT-behandling inkluderades i litteraturstudien. De artiklar 

som ingick i litteraturstudien beskrev utförda interventioner. Litteraturstudier uteslöts 

således ur arbetsmaterialet. Olika sökord provades i många olika konstellationer. 

Sökningarna gav ett stort antal träffar och detta medförde ett alltför stort material att 

bearbeta. I ett försök att slutligen begränsa arbetsmaterialet valdes de aktuella sökorden. 

Det är möjligt att andra sökord kunde ha givit ett mer relevant arbetsmaterial. Tidsramen 

tillät dock inte fortsatta sökningar. Initialt gjordes försök att använda sökordet 

physiotherapy med avsikt att kartlägga interventioner utförda av sjukgymnaster. Detta 

gav dock inga sökträffar. Artiklar som inte var relevanta i förhållande till syftet sållades 

bort genom att samtliga abstrakt i sökresultatet lästes igenom. Detta sätt att exkludera 

artiklar kan ha brister så till vida att relevanta studier kan sållas bort av misstag. På grund 

av det omfattande sökresultatet valdes ändå denna metod. Till denna litteraturstudie 

valdes SBU- mallen för evidensgradering.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
Frågeställning 1: Vilka behandlingseffekter ses av KBT på BN och BED? 

Sammanfattningsvis utifrån frågeställning 1 visar resultaten på följande: 

KBT ses som förstahandsval vid BN, KBT har god effekt vid BED, KBT har effekt vad 

gäller reduktion av hetsätning, självframkallade kräkningar, samt strikt mathållning. 

Man ser också positiva behandlingsresultat vid integrering av IPT-komponenter i 

traditionell KBT-behandling. 

Merparten av artiklarna uttrycker att KBT-behandlingen haft mycket god effekt på 

patienter med BN (25, 26, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41). Även där BED-patienter behandlats 
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med KBT ser man goda effekter (24, 35, 38, 39, 40, 44). Dessa resultat är jämförbara 

med andra studier på området som hävdar att KBT är förstahandsval vid behandling av 

patienter med BN (3), och som hävdar att KBT-behandling visar god effekt vid diagnosen 

BED (6).  

Resultaten utifrån majoriteten av de artiklar som ingår i litteraturstudien visar på effekt av 

behandlingen vad gäller komponenterna hetsätning, självframkallade kräkningar samt 

strikt mathållning. KBT har en effektivitet vad gäller reduktion av hetsätning, 

självframkallade kräkningar samt strikt mathållning, vilket även övrig forskning visar på. 

En av de komponenter genom vilka KBT främst verkar, är reduceringen av den strikta 

mathållningen. Det i sin tur leder till en reducering i frekvens av hetsätning (3).  

Litteraturstudien visar att om en strikt mathållning normaliseras, ökar chanserna för ett 

tillfrisknande. Vi anser att detta fynd är av vikt för framgångsrik rehabilitering av denna 

patientgrupp. I det granskade materialet förs en diskussion kring behandlingsmetoden 

Interpersonal psychoterapy (IPT). Detta är en behandlingsmodell som fokuserar på 

konflikter och förändrade förhållanden vad gäller relationer. Syftet med denna 

behandling är att hjälpa individen att utveckla sin kommunikationsförmåga samt att 

modifiera sina förväntningar vad gäller relationer med andra människor (45). Under 

tonårstiden utvecklar många ungdomar ett vidare fokus på sociala relationer, som nu 

också inkluderar människor utanför den egna familjen (5). Fyra av 21 studier jämför 

antingen KBT med IPT, kombinerar KBT med IPT, eller integrerar IPT-komponenter i 

traditionell KBT-behandling (27, 28, 31, 41). De studier som jämför KBT med IPT visar 

att KBT har en snabbare effekt på bulimiska symptom. En av studierna (37) visar dock i 

uppföljningen att IPT och KBT uppnår samma behandlingsresultat över tid. Den studie 

(41) som integrerar IPT-komponenter i traditionell KBT-behandling visar på positiva 

effekter av detta. En av studierna (27) integrerar IPT och KBT i behandlingen. Något som 

tidigare har ansetts som en omöjlig kombination. Resultatet här visar dock på en vinst av 

att kombinera dessa två behandlingsmetoder.  

Vi anser att man genom att komplettera KBT med komponenter från IPT-modellen, med 

fokus på relationer och kommunikation, kan göra KBT-behandlingen än mer effektiv.  

En artikel ur granskningen (25) påvisar att KBT får bättre effekt på bulimiska symptom 

när den kombineras med antidepressiv medicin.  
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Som författare anser vi att det är viktigt att ätstörningsbehandling bedrivs i sammanhang 

där många olika professioner samverkar. Detta för att komplettera behandlingen med 

olika perspektiv på ätstörningssjukdomen.  

I strävan att utveckla KBT ytterligare, ser man i studierna försök till tillagda inter-

ventioner som ska syfta till en mer effektiv behandling. En studie (24) visar på den 

tillagda interventionen motiverande samtal. Resultatet visade i förlängningen att de som 

fått motiverande samtal i högre grad var fria från hetsätning. Vi anser att man kan se en 

koppling mellan den transteoretiska modellen (46) och det motiverande samtalet. Denna 

modell kan användas för att se i vilket stadium en individ befinner sig gällande 

förändringsprocessen. Man kan spekulera kring att effekten av det motiverande samtalet 

antingen ger patienten en positiv drivkraft i förändringsarbetet, eller att man forcerar en 

förändring som patienten inte ännu är redo för. Detta kan resultera i en misslyckad 

rehabiliteringsprocess.  

En studie (26) integrerar mindfullness i traditionell KBT-behandling. Här blir syftet inte 

att förändra tankar eller negativa känslor, utan att lyssna till de befintliga tankarna och 

acceptera dem. Resultatet från studien visar en förbättrad förmåga att uppmärksamma 

tankar, känslor och kroppsliga sensationer. Dock såg man en klar förbättring vad gällde 

förmågan att acceptera dessa komponenter. Detta sätt att arbeta kan tyckas stå i skarp 

kontrast till traditionell KBT där det huvudsakliga arbetet utgörs av omstrukturering av 

dysfunktionella tankar. Vi anser dock att accepterandet av dessa tankar kan vara ett 

alternativ som kan hjälpa vissa individer framåt i sitt tillfrisknande. Att kunna acceptera 

negativa känslor gör att man kan angripa dessa på ett mer konstruktivt sätt. Det kan också 

vara ett bra sätt för de patienter som inte svarar på traditionell KBT-behandling.  

En studie (30) undersökte återfallsprevention. Detta utfördes i form av ett erbjudande till 

patienterna att de hade möjlighet att återuppta kontakten med sin terapeut under en viss 

tidsperiod efter behandlingens slut. Trots att många av dessa patienter kämpade med sin 

sjukdom, hörde ingen av sig för att få fortsatt stöd. Resultaten från denna studie kan tyda 

på ett behov av mer strukturerade uppföljningar.  

Vi menar att ansvaret främst bör ligga på terapeuten vad gäller att uppföljningen kommer 

till stånd. Detta kan minska återfallsrisken för patienter med ätstörningar. I ett kortsiktigt 

perspektiv kan det tyckas att detta sätt att arbeta är ett kostsamt alternativ. Dock anser vi 
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att man kan se att denna investering ger utdelning i form av att färre individer behöver 

ytterligare professionell hjälp.  

I en studie som gjorts (38) kring självhjälps- och gruppbehandling resonerar man kring 

faktorn kostnadseffektivitet. Studien visar att behandlingsresultaten är jämförbara oavsett 

om gruppen leds av terapeut eller inte. Dock bör man hålla i åtanke att självhjälpsgruppen 

i denna studie var mer strukturerad och fick mer indirekt hjälp än de gängse 

självhjälpsgrupper som finns i samhället. En artikel (31) visar direkt på fördelaktiga 

komponenter som uppnås genom behandling i grupp. Författarna till studien menar att 

man kunde se att individernas självkritik och korrektion av det egna beteendet påverkades 

av gruppkonstellationen. Både självhjälps- och gruppbehandling ses i dessa studier som 

kostnadseffektiva alternativ (38, 31). Andra studier har också visat att BN och BED-

patienter kan behandlas effektivt med användning av en kort och kostnadseffektiv 

intervention såsom guidad självhjälp (6). En studie (14) har visat att gruppterapi för BN-

patienter är effektivt. Studien belyser att de komponenter som gör gruppbehandlingen 

framgångsrik är stödet från gruppen, minskad isolering samt kraftfull gruppdynamik som 

möjliggör förändringar i beteende och attityd. Vi anser att kostnadsaspekten bör tas i 

beaktande vid val av behandling. Behandling utifrån självhjälpsmanual och/eller i grupp 

ger fler individer möjlighet till behandling. När man behandlar individer i gruppform bör 

man dock ha i åtanke att gruppdynamik ofta är mycket kraftfull. För att styra dessa 

krafter i positiv riktning krävs en medveten och stark ledare. 

 

Frågeställning 2: Finns försök till evidensbasering av sjukgymnastiska 

interventioner inom KBT, vid behandling av BN och BED?  

Sammanfattningsvis utifrån frågeställning 2 visar resultaten på följande: Ingen av de 

granskade artiklarna innehöll interventioner utförda av sjukgymnast. I tre av artiklarna 

återfanns tänkbara sjukgymnastiska verktyg. De tre tänkbara sjukgymnastiska verktygen 

var: att integrera mindfullness – perspektivet i traditionell KBT- behandling, att lägga 

fokus på mekanismer kopplade till den extrema kroppsfixeringen, och genom dessa 

uppnå en acceptans av den egna kroppen, samt att integrera fysiologisk utbildning i 

traditionell KBT-behandling. 
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I de 21 artiklar som ingår i vår litteraturstudie har vi inte funnit några utförda 

sjukgymnastiska interventioner. Däremot har vi funnit tre artiklar som beskriver tänkbara 

sjukgymnastiska verktyg (26, 34, 31). En artikel (26) beskriver mindfulnessperspektivet 

integrerat i traditionell KBT-behandling (MBCT). Här är tonvikten på kroppsliga 

sensationer, meditation samt andning. Mindfulness-perspektivet innebär att man, här och 

nu, sätter fokus på de egna tankarna och känslorna. Resultatet visar på en signifikant 

förbättring bland deltagarna vad gällde att observera egna tankar och känslor samt att inte 

värdera dessa. Den andra studien (34) fokuserade på fyra mekanismer kopplade till den 

extrema fixeringen kring kroppens utseende som ofta drabbar denna patientkategori. 

Dessa mekanismer var: selektiv fixering vid vissa kroppsdelar, negativa tankar och 

känslor när man tittar på den egna kroppen, ständigt återkommande visuell kontroll av 

kroppen/ undvikande av visuell kontroll av kroppen samt överskattning av den egna 

kroppsstorleken. Med hjälp av dessa mekanismer försökte man med olika tekniker uppnå 

en acceptans av den egna kroppen. Resultaten visar att interventionen var effektiv i 

varierande utsträckning bland de patienter som deltog i studien. 

Den tredje studien (31) integrerar bland annat en utbildningsdel med traditionell KBT-

behandling. Här undervisas patienterna om den fysiologiska delen av sjukdomen.   

Resultaten visar att antalet hetsätningsepisoder per vecka reducerades signifikant. Man 

såg också att nivån på depression sjönk från moderat till mild.  

Dessa tre studier (26, 34, 31) har i vår granskning värderats till ett lågt bevisvärde. Trots 

detta visar studiernas resultat på en lovande grund till fortsatt forskning.  

 

Sjukgymnastisk verksamhet inrymmer ett brett spektrum av funktionsstörningar avseende 

rörelse- och stödjeorganen, centralt och perifert nervsystem, andning och cirkulation, 

psykosomatik samt psyke (20). Ett av kriterierna för diagnosen BN påvisar en koppling 

mellan det psykologiska och det fysiologiska. Här talar man om att ” självkänslan är 

överdrivet påverkad av kroppens form och vikt” (7). Enligt ”Ätstörningar- kliniska 

riktlinjer för utredning och behandling” arbetar sjukgymnasten med att undersöka och 

bedöma patientens förhållningssätt till den egna kroppen. Dessutom undersöker 

sjukgymnasten grad av störd kroppsuppfattning hos individen (18).  
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Denna bredd gör att vi hävdar att sjukgymnasten har en roll i rehabiliteringsarbetet av 

dessa sjukdomar som tar sig uttryck via kropp och själ. 

I motsatsförhållande till detta resonemang kan man se att författarna till de granskade 

artiklarna inte diskuterar den sjukgymnastiska rollen i arbetet med dessa patienter. Vi 

anser att det är anmärkningsvärt att det genomgående fokuseras på den psykologiska 

aspekten av sjukdomen, men att man utelämnar den fysiologiska delen. I en sjukdom som 

så tydligt definieras av fysiologiska faktorer bör också rehabiliteringen av 

ätstörningspatienter innefatta dessa komponenter. 
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6. Slutsats 
Vårt syfte med litteraturstudien var att titta på vilka behandlingseffekter som ses av KBT 

på BN och BED. Vi ville också undersöka eventuella sjukgymnastiska interventioner som 

gjorts inom KBT vid dessa tillstånd. Den granskade forskningen visar att KBT kan ses 

som förstahandsval vid BN samt att KBT även har god effekt vid BED. Granskningen 

påvisar också att KBT främst har behandlingseffekt på de bulimiska symptomen 

reduktion av hetsätning, självframkallade kräkningar samt strikt mathållning. 

Ingen av de granskade artiklarna innehöll interventioner utförda av sjukgymnast. Dock 

kunde man i tre av artiklarna återfinna tänkbara sjukgymnastiska verktyg. Dessa verktyg 

var: att integrera mindfulness – perspektivet i traditionell KBT- behandling, att lägga 

fokus på mekanismer kopplade till den extrema kroppsfixeringen, och genom dessa 

uppnå en acceptans av den egna kroppen, samt att integrera fysiologisk utbildning i 

traditionell KBT-behandling. 

Sjukgymnastens roll debatteras inte i de granskade artiklarna. Vi anser att diskussionen 

kring sjukgymnastens eventuella roll i ätstörningsrehabiliteringen bör lyftas fram. Detta 

grundat på det faktum att sjukgymnasten har rörelse som kärnan i sitt yrkeskunnande 

samt att yrkeskåren på senare tid tillägnat sig kunskaper på området beteendemedicin. 

Med hjälp av dessa två perspektiv i kombination, kan ytterligare en dimension läggas till 

rehabilitering av ätstörningar. För att få till stånd en sådan diskussion krävs vidare 

forskning. Denna forskning bör bedrivas av sjukgymnaster med intresse för 

ätstörningsproblematik. 
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