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SAMMANFATTNING 
Anorexia nervosa är en sjukdom som oftast debuterar i ungdomsåren och som kan bli både 
livshotande och långdragen. Den behandlingsmetod som är evidensbaserad för unga 
nyinsjuknade patienter är familjeinriktad behandling. Det kan dock även vara önskvärt 
med intensivare insatser för att påskynda tillfrisknandet t ex med multifamiljeterapi 
(MFT). 

Syftet med denna interventionsstudie var att undersöka om och hur patienterna 
förändrats somatiskt och psykologiskt efter MFT-behandling. I studien insamlades 
kvantitativa data före start och efter avslutad MFT. I studien deltog 21 patienter från fyra 
olika grupper vilka genomgått MFT som tilläggsbehandling. 

Resultatet visar förbättringar i somatiska värden, minskade ätstörningssymtom samt 
förbättrat egenupplevt psykiskt mående avseende emotionella symtom, efter genom-
gången MFT-behandling. Resultaten är jämförbara med RCT studier från England, vilket 
visar att behandlingsresultaten är internationellt jämförbara när det gäller MFT. För att 
helt säkerställa jämförelsen av traditionell behandling kontra traditionell behandling med 
tilläggsbehandlingen MFT krävs kontrollerade studier. En förbättring av föreliggande 
studie kan också vara att analysera kroppsliga mått före start av MFT för att se om MFT 
medför plötsliga framsteg i något avseende samt att inkludera fler patienter. 

 

 

Nyckelord: anorexia nervosa, multifamiljeterapi, ungdomar 
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INTRODUKTION 
Anorexia Nervosa är en psykiatrisk sjukdom som kan vara både livshotande 
(Papadopoulos et al. 2009; Arcelius et al., 2011; Treasure et al., 2015) och långdragen 
(Nilsson och Hägglöf, 2005). För ungdomar under 18 år med nydebuterad sjukdom 
rekommenderas familjebehandling enligt internationella och nationella riktlinjer (Blessitt 
et al., 2015; Wallin, Sandeberg, Nilsson, och Linne, 2015). Maudsleymetoden är den mest 
studerade familjebehandlingen vid anorexia nervosa och den forskningen ligger till grund 
till att familjeterapin är evidensbaserad (Downs and Blow, 2013; Brockmeyer et al., 2017). 
En manual (Lock och le Grange, 2015) finns som beskriver metoden. Behandlingen görs 
som en öppenvårdsbehandling med barn och föräldrar. Trots att behandlingen i allmänhet 
ger bra resultat finns det familjer för vilka metoden ej är tillräckligt intensiv. Metoden 
ställer stora krav på föräldrars deltagande och aktiva medverkan i behandlingen. 
Belastningen kan vara mycket stor på föräldrarna både utifrån sjukdomen i sig, som 
medför oro och svåra känslor samt allt som föräldrarna ska klara av (Svensson et al., 2013). 
En lösning kan då vara heldygnsvård. Rekommendationen för heldygnsvård är dock att 
vårdtiden ska hållas kort och huvudsakligen vara inriktad på renutrition. Nackdelar som 
man funnit med längre perioder av heldygnsvård är att patienten kan försämras och att 
det innebär en stor kostnad (Gowers et al., 2007; 2010). Därför finns behov av 
mellanvårdsformer. Vid specialist mottagningen för ätstörningar för barn och unga i 
Västerbotten (SÄBU) har lägenhetsbehandling tidigare används som mellanvård på ett 
framgångsrikt sätt. Problemet med denna behandlingsform är dock att man bara kan 
behandla en familj i taget och att det ändå krävs två behandlare under de dagar som 
familjerna är i behandling. Pedagogiska föräldragrupper har också genomförts (Lundqvist, 
2010) vilket också fungerat bra men har saknat barn-föräldrainteraktioner för träning i tex 
matsituationer. Multifamiljeterapi är en intensivare behandlingsform (Rienecke, 2017) 
där flera moment kombineras. Eftersom barn och föräldrar finns med samtidigt innebär 
det konkreta träningsmöjligheter gällande t ex matsituationer, ångesthantering och 
konfliktlösning. Tillgången till flera familjer innebär att isolering och känslor av skam och 
maktlöshet kan brytas vilket kan leda till ett effektivare sätt att hantera sjukdomen även i 
hemmet.  

Ordinarie behandling 
Behandlingen inleds med familjeterapi, vanligen en gång i veckan men om de medicinska 
värdena är dåliga blir intensiteten på familjeterapin tätare. Under svälten stannar den 
normala utvecklingen både kroppsligt och psykologiskt. Viktigt initialt är därför att bryta 
patientens svält och få till en snabb viktökning. Vid varje familjesamtal genomförs en 
medicinsk bedömning. Patient kan initialt bli sjukskriven från skolan och föräldrarna kan 
vara hemma med vård av svårt sjukt barn för att i hemmiljö kunna ge stöd vid måltider. 
Föräldrarna ses som en resurs och båda föräldrarna bör om möjligt vara med i 
behandlingen för att öka patientens möjligheter till tillfrisknande. Att återta 
föräldraauktoriteten och öka sitt självförtroende som förälder är en viktig del i 
familjeterapin.  
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Ytterligare delar i den traditionella behandlingen för barn och unga är somatiska under-
sökningar, medicinering, kost och nutritionsbehandling, fysioterapeutisk behandling och 
ibland kognitiv beteendeterapi (KBT) eller annan individuell psykoterapibehandling. Även 
inläggning på vårdavdelning kan i vissa fall vara aktuell (Wallin, Sandeberg, Nilsson, och 
Linne, 2015). I slutfasen av den traditionella behandlingen finns, vid den mottagning där 
studien genomförts, ibland möjlighet för patienterna att delta i färdighetsträningsgrupp 
enligt gruppmanualen för dialektisk beteendeterapi (DBT) (Lundqvist och Svedjekrans, 
2015). 

Multifamiljeterapi 
Behandlingsmetoden multifamiljeterapi (MFT) utvecklades på 50-talet och då först till 
patienter med diagnosen schizofreni och har sedan utvecklats i olika riktningar inom 
psykiatrin. Den typ av multifamiljeterapi som undersöks i detta arbete riktar sig till ny-
insjuknande patienter med diagnosen anorexia nervosa, som helst inte varit mer än 6 
månader i behandling. Behandlingsformen har utvecklats i Dresden och London och har 
funnits i Sverige sedan 2005 (Asen och Scholz, 2010). Den riktar sig till barn och 
ungdomar med anorexia nervosa som bor med sin ursprungsfamilj. Hela familjen–
föräldrar, syskon samt patienten deltar. MFT är en intensiv tilläggsbehandling som riktar 
sig till flera familjer samtidigt och är ett komplement till den traditionella behandlingen. I 
MFT är cirka sex familjer det optimala antalet. Behandlingens rötter är strukturell 
familjeterapi, systemisk familjeterapi, narrativ terapi samt eklektisk förening av dessa 
(Dare och Eisler, 2000). Det övergripande målet är att bemästra anorexi sjukdomen och 
att stärka familjernas kompetens.  

Syftet med behandlingen är: 

- att få kunskap om hur man kan stödja sitt sjuka barn och därigenom bemästra mat-
situationen på ett effektivare sätt.  

- att hjälpa familjerna tillbaka till sitt vanliga liv.  
- att bryta isolering och kunna ta stöd från andra i samma situation.  
- att öka kommunikationen mellan familjemedlemmarna och få till bättre närhet och 

samspel.  

Det finns även mer specifika mål riktade till patient, föräldrar och syskon. Viktigt mål för 
patienten är att börja acceptera sin sjukdom, normalisera sitt ätande, öka i vikt, förbättra 
sin psykiska hälsa, minska ätstörningssymtom samt återta sitt sociala liv. Föräldrarnas 
mål med behandlingen är att gå emot medberoendet som ofta följer med 
anorexisjukdomen, återta sin föräldrakompetens samt få hjälp med att stötta sitt barn. 
Syskonens mål är att kunna lita på att föräldrar tar ansvar över att hjälpa det sjuka 
syskonet samt att normalisera syskonrelationen (Asen och Scholz, 2010). Enligt 
behandlingsmanualen som används i denna interventionsstudie (Wallin, 2007) pågår 
MFT-behandlingen under ett års tid och är fördelad på 10 dagar plus en halv anhörigdag. 
Behandlingen är manualbaserad och det behövs minst fyra behandlare som deltar i 
behandlingen. Det krävs MFT-utbildad personal för att kunna hålla i behandlingen. I 
Sverige är MFT-behandling en relativ ny metod som är under utvärdering bland annat i 
Lund, Stockholm och Umeå. 
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Innehållet i behandlingen består av olika övningar, lekar och rollspel, samt diskussioner i 
stora eller små grupper. Gruppernas olika konstellationer kan vara mammagrupper, 
pappa-grupper, patientgrupper, syskongrupper, föräldragrupper, familjegrupper samt 
mixade grupper. Vissa övningar syftar till att belysa närhet och avstånd mellan 
familjemedlemmarna genom att åskådliggöra familjemönster och att öppna upp för ett 
ökat samspel mellan familjemedlemmarna. Andra aktiviteter är gemensamma måltider 
där det väsentliga är att föräldrarna ska bestämma vad det sjuka barnet ska äta i syfte att 
patienten ska nå målet att kunna äta normalt och därmed öka i vikt. I behandlingen ingår 
även psyko-edukation, där undervisning ges om anorexisjukdomen och dess 
konsekvenser. 

Internationell forskning om multifamiljeterapi har visat att det är en effektiv metod. En 
RCT-studie från England (Eisler et al., 2016) visade en snabbare viktökning i MFT-
gruppen jämfört med Treatment as Usual (TAU), vilket också visades i Gabel et al. (2014) 
i en case-control studie. I dessa studier har man tittat på förändringar för patienterna, 
både vad gäller kroppsvikt samt självskattningsformulär. I Eisler (2016) användes måtten: 
DSM-IV diagnostik, %mBMI, Morgan-Russel kriterier, ätstörningspsykopatologi (EDE-
Q), depression (BDI), Självkänsla, upplevelse av föräldrarollen (ECI -Experience of Caring 
Inventory) samt behandlingstillfredsställelse. I Gabel (2014) mättes vikt enligt %IBW, 
ätstörningssymtom genom EDE-Q och EDI samt depression (CDI). I en öppen studie av 
30 familjer kunde även Salaminiou et al (2016) påvisa positiva förändringar gällande 
viktökning, kognitiva funktioner, depressiva symtom och självkänsla. Hollesen, Clausen 
och Rokkedal (2013) fann förbättringar i avseende vikt, ätstörningssymtom (EDI) samt 
interpersonella problem när de undersökte 20 patienter som genomgått MFT. Den tidigare 
forskningen visar att olika kriterier använts för att mäta effekter av behandlingen. Ett 
kriterium som alla använt är dock kroppsvikt vilket gör det möjligt att jämföra med 
föreliggande studie. Även något sammanfattande mått gällande uppfyllande av 
diagnoskriterier samt ätstörningssymtom finns i de flesta studierna. 

I Västerbotten har multifamiljeterapi erbjudits sedan 2013 och forskningsprojektet 
startade samtidigt. Sedan starten har flera internationella studier gällande MFT 
publicerats, vilket gör att evidensläget förbättrats. Det är dock fortfarande värdefullt att 
följa behandlingsresultaten lokalt för att säkerställa behandlingens värde. Från det 
pågående projektet har föräldrars och syskons upplevelse av MFT redovisats (Engman-
Brevik et al., 2016; Markevärn, 2016) samt föräldrars och patienters upplevelse med fokus 
på behandlingsintervention och familjeklimat (Johansson och Svensson, 2016). En 
uppsats vid Umeå universitet (Parkle och Södermark, 2017) har undersökt hur patienterna 
i de 3 första grupperna mådde fysiskt och psykiskt efter genomgången MFT. En utvidgning 
av Parkle och Södermarks arbete har gjorts i denna rapport som är en sammanställning 
innefattande fyra grupper och flera variabler men med samma grundläggande syfte som 
är:  

- att undersöka hur patienter med anorexi nervosa mår efter genomgången MFT jämfört 
med vid start av MFT ett år tidigare.  

- att analysera vilka bedömningsinstrument som är mest relevanta att använda 
fortsättningsvis utifrån hur väl de mäter tillfrisknande från ätstörning.  
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Frågeställningar 
Förändras de somatiska värdena hos patienten gällande vikt, längd, BMI, puls och 
blodtryck?  

Förändras patientens funktionsnivå enligt skattningar från behandlare? 

Förändras de självskattade ätstörningssymtomen hos patienten gällande återhållsamhet, 
ätbekymmer, figur- och viktbekymmer?  

Förändras det självskattade psykiska måendet hos patienten gällande emotionella 
symtom, uppförandeproblem, hyperaktivitet, kamratproblem och prosocialt beteende?  

Hur relevanta är de använda mätmetoderna? 
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METOD 

Mätmetoder 

Somatiska mått 
I studien ingår mätvärden från somatiska undersökningar av vikt, längd, Body Mass Index 
(BMI), puls samt systoliskt- och diastoliskt blodtryck. De somatiska undersökningarna 
utfördes av läkare, sjuksköterska eller av annan personal med utbildning och erfarenhet 
av dylika mätningar.  

Redovisning av BMI har även gjorts med Procent Expected Body Weight (%EBW) (Le 
Grange et al., 2012; Wallin och Råstam, 2016). Detta ger en tydligare bild av vilken vikt 
som är önskvärd, eftersom 100 är gränsvärdet. Vid denna uträkning har förväntad BMI för 
ålder och längd hämtats från Karlberg, Luo och Albertsson Wikland (2001). Ibland 
beskrivs måttet som %mBMI (Eisler et al., 2016). Det betyder procent av median (50th 
centile) BMI för ungdomar av samma längd, ålder och kön, vilket beaktar att BMI hos barn 
och ungdomar förändras med ålder. Det finns datorprogram som kan användas för att 
räkna ut värdena från Child Growth foundation (Eiser et, 2016) men kan också göras 
manuellt genom att räkna procent i relation till förväntad BMI för ålder och kön, dvs 
patientens faktiska BMI/ förväntad BMIx100. Förväntad BMI kan hämtat från arbetena 
kring uppdatering av längd viktkurvorna i t ex Karlberg et al. (2001) eller kan också hämtas 
direkt från viktkurvan i journalen. 

Bakgrunds och behandlingsdata har inhämtats via behandlarna. 

Stepwise 
Stepwise som är ett kvalitetssäkrings-system riktad till att utvärdera ätstörningsvården 
(http://www.atstorning.se/om-kats-3/vardpersonal/matmetoder/om-stepwise/). 
Stepwisesystemet har skapats av Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) i samarbete 
med Stockholms läns landsting och Karolinska institutet (Dunerfeldt, Elmund och 
Söderström, 2010).  

I denna rapport ingår fyra instrument med goda egenskaper angående validitet och 
reliabilitet, som insamlats via webbaserade stepwise. Dessa är:  

SEDI (Structured Eating Disorder Interview) (Dunerfeldt, Elmund och 
Söderström, 2010). är en metod för att avgöra om en ätstörningsdiagnos föreligger enligt 
DSM-IV. SEDI är baserat på Mini Kidintervjun och SCID-1 ätstörningsmodul, och har 
komprimerats och omstrukturerats för att vara så kort och användbar som möjligt. 
Formatet är strukturerad intervju. Frågorna kan läsas innantill för patienten och ibland 
föreslås följdfrågor om det är tydligt att inget bra svar kommer från patienten. Bedömarens 
kliniska omdöme används för att värdera patientens svar. Resultaten indikerar om 
ätstörning föreligger eller ej och det ges förslag på eventuell diagnos/er. Intervjun består 
av 20-30 frågor. SEDI är ett bedömningsstöd när diagnos fastställs av behandlare.  
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C-GAS (Children Global Assessment Scale) är konstruerad för att användas av 
kliniker som har tämligen god kunskap om barnet i fråga. Det totala intervallet sträcker 
sig från 1 (mest påverkad/sjuk) till 100 (inte alls påverkad/ frisk). En skattning på 61-70 
indikerar att barnet har vissa svårigheter inom ett specifikt område men fungerar generellt 
sett ganska bra. Värden över 70 anses vara inom normalvariationen, medan värden på den 
nedre delen av skalan indikerar att barnet är i behov av ständig tillsyn (1-10) eller avsevärd 
tillsyn (11-20). Empiriskt cut-off värde för definitiv patologi ligger på 61 poäng, 71 poäng 
för trolig patolog och poäng över 70 indikerar normal funktion (www.cgas.se; Lundh et al., 
2010).  

EDE-Q-Ungdom (Eating Disorders Examination Questionnaire) (Carter, 
Stewart och Fairburn, 2001), består av 36 frågor och avser symtom under de senaste fyra 
veckorna. Skalorna går från ”inga” till ”varje dag” och från ”inte alls” till ”märkbart”. 
EDE-Q består av fyra delskalor; återhållsamhet, ätbekymmer, figurbekymmer och 
viktbekymmer. Höga värden innebär en större symtombelastning för patienterna.  

SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) (Goodman, 1997), består av 30 
frågor och syftar till att få en generell bedömning av barnets beteende för att få en 
uppfattning om dennes psykiska hälsa. SDQ består av fem skalor; emotionella symtom, 
uppförandeproblem, hyperaktivitet, kamratproblem och prosocialt beteende. Högre 
värden innebär det en större symtombelastning för patienterna, förutom för prosocialt 
beteende, där värdena är omvända och höga värden innebär lägre symtombelastning. 
Prosocialt beteende inräknas inte i totalsumman för SDQ. 

Genomförande  
Alla patienter med diagnosen anorexia nervosa eller annan restriktiv ätstörning och deras 
föräldrar har fått information om MFT-tilläggsbehandling. Efter informationsmöte har 
familjerna tackat ja eller nej till att sättas upp på kö för behandlingen. Utifrån väntelistan 
görs ett urval. Exklusionskriterierna är svårt psykiskt sjuka föräldrar, föräldrar i svår 
konflikt med varandra samt föräldrar med pågående missbruk. Att delta i forskningen 
kring MFT-behandlingen är frivillig och något föräldrarna och barnen/ungdomarna över 
15 år aktivt tar ställning till via skriftligt samtycke, efter muntlig och skriftlig information 
om forskningsprojektet. 

Mätningar av vikt, längt, puls och blodtryck mm har utförts av personal från 
ätstörningsteamet i nära anslutning till start och avslutning av MFT. Resultatet har sedan 
rapporterats till forskningsprojektet och även införts i patientjournal. 

Mätningar med självskattningsformulär har gjorts vid start och vid avslutning av MFT-
behandling för samtliga deltagare.  

Behandlare har gjorts extraregistreringar via den webbaserade Stepwise, där patienten 
fyllt i formulären med behandlaren i rummet. En utskrift av resultatet har sedan använts 
i forskningsprojektet samt även dokumenterats i patientjournal. I de fall där Stepwise ej 
gjorts har pappersblanketter på EDE-Q och SDQ delats ut till patienterna vid start och 
avslutning av MFT. Detta infördes från och med grupp 3, de som saknar uppföljning 
kommer främst från grupp 1 och 2.  
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Deltagare 
Denna studie innefattar 21 patienter som deltagit i de fyra första multigrupperna vid denna 
mottagning. Deltagarna var patienter som blivit erbjudna multifamiljeterapi och som inte 
nått förväntade resultat i sin traditionella behandling eller som nyss insjuknat. I dessa 
grupper ingick totalt 23 patienter varav 2 personer tackade nej till att delta i forskningen. 
Ytterligare 2 patienter tackade nej till att delta i mätning vid avslutning. Dessutom saknas 
ytterligare några mätvärden till exempel på grund av att somatisk uppföljning inte gjorts i 
samband med avslutning av MFT-behandling på grund av att patienterna tillfrisknat och 
redan avslutat behandlingen. Detta gör att resultatredovisningen varierar mellan 18-21 
patienter.  

Statistisk analys 
Data har kodats och analyserats med SPSS version 25 (Field, 2009). Parade t-test har 
gjorts för att undersöka förändringar före och efter interventionen på de variabler som 
studerats. Signifikansnivå har valts till p ≤ 0.05. 

Etiska överväganden 
Projektet är godkänt 2012-11-12 av regionala etikprövningsnämnden i Umeå, Dnr 2012-
320-31M. 
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RESULTAT 

Bakgrundsdata 
Samtliga deltagare var flickor i åldern 13-16 år vid start av MFT (m=14.76 SD=1.00). De 
hade varit sjuka mellan 1 till 3 år. Ålder vid ätstörningsdebut var (m=13.24 år, SD=1.18) 
och ålder vid behandlingsstart vid BUP var (m=14.0 år, SD=1.18).  

Vid start av MFT uppfyllde 95 % av patienterna (20 av 21) kriterier för någon ätstörnings-
diagnos enligt SEDI. Åtta av patienterna uppfyllde kriterier för AN med enbart självsvält, 
en AN med hetsätning/självsvält, samt 12 stycken restriktiva UNS-diagnoser. Vid start 
hade 4 personer lägre vikt än 85%EBW. 

Fysiska problem, främst magproblem angavs hos ca 20 % (4 av 21) före MFT start. 
Samsjuklighet i annan psykiatrisk diagnos, främst depression och ångest tillstånd angavs 
av 40 % (8 av 21).  

17 (81 %) av familjerna var hela, antalet syskon var i genomsnitt 2, och varierade mellan 
0-5 syskon.  

Behandling 
67 % (14 av 21) fick farmakabehandling före MFT-start. Vanligaste medicinerna var 
Atarax, Olanzapin, Fluoxetin och Sertralin.  

Av de patienter som deltog i MFT hade tre patienter fått heldygnsvård vid BUP före start 
av MFT, sammanlagt 56 vårddygn, vårdtiden varierade mellan 10-28 vårddygn. En patient 
hade vårdats vid Barn och - ungdomskliniken (BUK). En patient hade fått sond, ingen hade 
fått dropp. Under MFT förekom heldygnsvård vid BUP för fem av de patienter som deltog 
i MFT, sammanlagt 67 vårddygn (4-25), ingen fick vård vid BUK och ingen fick tvångsvård. 

14 (67 %) av familjerna deltog i alla 10 dagar av MFT-behandlingen. En familj deltog vid 7 
tillfällen, 2 vid 8 tillfällen och fyra familjer deltog vid 9 tillfällen.  

Utöver MFT fick 100 % av familjerna familjeterapi, i genomsnitt 20 sessioner, varierande 
mellan 4-41 sessioner, 60 % av patienterna fick individuell psykoterapibehandling i 
genomsnitt 7 sessioner, varierande mellan 5-25 sessioner, 60 % hade fått sjukgymnastik, i 
genomsnitt 4 sessioner, varierande mellan 3-27 sessioner. 

Somatiska mått och C-GAS 
I tabell 1 redovisas resultat för somatiska mätvärden och C-gas vis start och avslutning. 
Samtliga mått uppvisar statistiskt signifikanta förändringar på gruppnivå. 
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Tabell 1. Antal patienter, medelvärde (M), standardavvikelse (SD) samt p-värde, angående, puls, 
systoliskt blodtryck, diastoliskt blodtryck, BMI, %EBW, samt C-GAS. Tabellen visar mätvärden vid 
start och vid avslutad MFT-behandling. 

Mått Antal M start (SD) M avslut (SD) p-värde 

Puls 20 63.35 (11.31) 71.10 (11.90) .016 

Syst blt 20 110.85 (11.44) 117.20 (8.05) .040 

Diast blt 20 69.45 (7.42) 74.35 (7.45) .040 

BMI start 21 17.85 (2.10) 20.23 (2.30) .000 

%EBW start 21 0.94 (.12) 1.02 (.11) .001 

C-GAS start 20 47.70 (7.45) 64.85(12.01) .000 

 

I figur 1 visas % av förväntad BMI i relation till gränsvärdet 1.0 (100 %). Vid första 
mätningen kan man således se att många befann sig under 1.0 medan de allra flesta befann 
sig över 1.0 vid avslut. Vid båda mätningarna fanns en outlier på 0.69 resp 0.72 vilket ej 
framgår av figuren. Figuren är indelad i fyra delar där varje del motsvarar en fjärdedel av 
antalet patienter. 

 

Figur 1. Boxplot för patienternas BMI i %EBW vid start samt avslut av MFT i jämförelse med 
förväntad minimum %EBW enligt Le Grange et al. (2012). Streckad linje 1.0 utgör gränsvärde för 
normalvikt. 
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EDE-Q 
I tabell 2 framgår förändringen på totalpoängen och de olika delskalorna i EDE-Q. 
Tabellen visar statistiskt signifikanta förändringar för delskalorna återhållsamher och 
ätbekymmer. Delskalorna figur och viktbekymmer visar på en tendens till förbättring som 
ej uppnår statistisk signifikans. 

 

Tabell 2. Antal patienter, medelvärde (M) standardavvikelse (SD) samt p-värde för återhållsamhet 
(Å), ät-bekymmer (ÄT-b), figur (Figur-b) och viktbekymmer (Vikt-b) samt medelvärde för alla skalor 
(Total) på EDE-Q. Tabellen visar skattningarna vid start och vid avslutad MFT-behandling. 

EDE-Q Antal M före (SD) M efter (SD) p-värde 

Å 18 2.81 (1.84) 1.36 (1.73) .007 

ÄT-b 18 2.14 (1.34) 1.22 (1.34) .015 

Figur-b 18 3.58 (1.80) 2.46 (2.27) .051 

Vikt-b 18 2.69 (1.81) 2.46 (2.27) .217 

Totalpoäng 18 2.81 (1.55) 1.78 (1.81) .033 

 

I figur två redovisas boxplottar av medelvärden för EDE-Q totalskala för att åskådliggöra 
förändringar från MFT start till avslut. Varje del i boxplotten utgör en fjärdedel av antalet 
patienter.  

För att jämföra med normalvärden är en streckad linje inlagd som visar på ett gränsvärde 
utifrån en studie med jämförbar åldersgrupp (Carter et al., 2001). Figuren visar att en stor 
andel av patienter har fått lägre värden som ligger under den streckade linjen, vilket 
indikerar förbättring.  
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Figur 2. Boxplot för medelpoäng på EDE-Q vid start och avslut av multifamiljeterapi. Streckad linje 
(1.6 poäng) utgör gränsvärde för normalgrupp enligt Carter et al. (2001).  

SDQ 
I tabell 3 framgår medelvärden (M) och standardavvikelse (SD) för SDQ totalpoäng och 
poängen för de olika delskalorna före och efter MFT. Den skala som förbättrats statistisk 
signifikant är skalan som mäter emotionella problem. Övriga skalor visade tendenser till 
förbättringar som ej var statistiskt signifikanta.  

 
  



 
 

13 

 

Tabell 3. Antal patienter, medelvärde, standardavvikelse samt p-värde av det självskattade psykiska 
måendet hos patienten gällande emotionella symtom (E), uppförande problem (U), hyperaktivitet 
(H), kamratproblem (K) och prosocialt beteende (P) och totala svårighetspoäng. Tabellen visar 
självskattningar före och efter avslutad behandling. För samtliga skalor förutom prosocialt beteende 
indikerar lägre poäng = förbättring. Prosocialt beteende ingår ej i totalpoängen.  

Mått Antal M före (SD) M efter (SD) p-värde 

E 18 6.33 (2.35) 4.67 (3.01) .008 

U 18 1.61 (1.46) 1.22 (1.11) .248 

H 18 4.00 (2.95) 3.94 (2.69) .919 

K 18 2.28 (1.07) 2.06 (1.51) .466 

P 18 8.28 (1.57) 8.94 (1.16) .062 

Total 18 14.22 (6.22) 11.89 (6.96) .098 

 

I figur 3 visas resultatet för medelvärdet av totala svårighetspoängen på SDQ före och eter 
avslutning av MFT-behandling. Streckad linje utgör gränsvärde utifrån en undersökning 
på jämförbar åldersgrupp (Goodman, Meltzer och Bailey, 1998). Figuren visar att andelen 
patienter under streckad linje ökat men också att det var en relativt stor andel som låg 
under strecket före MFT-behandlingen. 

 

Figur 3. Boxplot för totala svårighetspoäng på SDQ vid start och avslut av MFT. Streckad linje (15 
poäng) utgör gränsvärde för normalpoäng enligt Goodman, Meltzer och Bailey (1998). 
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Övriga resultat vid avslutning 
Vid avslutning hade enligt SEDI 12 av 21 (57 %) ingen ätstörningsdiagnos, 2 personer hade 
AN diagnos, 7 personer uppfyllde kriterier för olika UNS diagnoser. 67 % hade återfått 
menstruation vid avslut (14 av 21). Vid avslutning hade 71 % (15 av 21) pågående 
farmakabehandling. Vanligaste medicinerna var Atarax och Fluoxetin. Antalet läkemedel 
varierade mellan 1-10, vanligast var dock 1-2 olika mediciner. Efter avslutad MFT fick 76 
% fortsatt behandling. 

Mätmetoder 
De somatiska mått som användes visade på förändringar under behandlingstiden. 
Behandlarbedömd C-GAS gav också indikation på förändring. SEDI indikerade förändring 
gällande andel personer med ätstörningsdiagnoser. EDE-Q indikerade speciellt på 
beteendeförändringar (återhållsamhet och ätbekymmer) men också kvarstående vikt och 
figurbekymmer. På SDQ visade speciellt skalan Emotionella symtom på förändringar. 
Övriga delskalor på SDQ låg inom normalvariationen redan vid start men tenderade ändå 
att förändras i en positiv riktning. 
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DISKUSSION 
Gruppen förbättrades i hög grad gällande somatiska mått, ätstörningssymtom samt 
emotionella symtom. En stor andel av patienterna uppfyllde ej kriterier för någon 
ätstörningsdiagnos vid avslutning och en stor del hade menstruation. 

De flesta i undersökningsgruppen hade påbörjat ätstörningsbehandling (1-3) år innan 
multifamiljeterapin men hade en hög grad av symtombelastning gällande ätstörnings-
symtom vid start av MFT. Symtomen enligt EDE-Q låg då på samma nivå som redovisats 
i Eisler et al. (2016) och (Gabel et al., 2014). Under året som MFT pågått förbättrades 
ätstörningssymtomen i hög grad, var i hög grad jämförbart med resultatet från Eisler et al. 
(2016) och Salaminiou et al. (2017). Jämfört med ovanstående studier hade dock 
patienterna i föreliggande studie högre vikt vid start. Detta kan förklaras av att de stått i 
kö till MFT behandlingen och att de fått annan hjälp innan och att de hade en längre 
sjukdomsduration. Av värde vore därför att ta fram patienternas vikt vid några tillfällen 
innan MFT behandlingen för att kunna se hela förloppet samt även att se om något 
speciellt hände med vikten vid MFT start 

Det som förändrades minst av de olika delskalorna i EDE-Q var viktbekymmer och 
figurbekymmer, vilket kan indikera kvarstående bekymmer. Förändringen var liten på 
SDQ förutom emotionella problem. En del skalor på SDQ låg dock inom 
normalvariationen redan vid start av MFT.  

Även om vikt och ätstörningssymtom är normaliserade kan patienten behöva hjälp för att 
uppnå fullständigt tillfrisknande. Ätstörningssjukdomen kan innefatta olika stadier med 
olika svårigheter och behov. Som framgår av resultatet i denna studie kan vissa aspekter 
vara normaliserade medan andra svårigheter kan finnas kvar eller visar sig i nya symptom. 
En svårighet med ätstörningssymtomen är att det ofta finns någon för patienten positiv 
aspekt i sjukdomen som kan vara svår att lämna, vilket kan försvåra processen till 
tillfrisknande (Noordenbos, 2013). Som framgår i föreliggande studie fick 76 % fortsatt 
behandling efter MFT vilket är motiverat utifrån behovet att uppnå ett stabilt 
tillfrisknande. Risken är annars att man lämnar patienterna enbart ”halvfriska” med 
medföljande risk för återfall och långdraget eller kroniskt sjukdomsförlopp.  

Resultatet skulle också kunna jämföras med sammanställning av svenska Stepwisedata för 
gruppen 13-19 år (Lindstedt, Kjellin och Gustafsson, 2017). I rapporten har en 
sammanställning gjorts av resultat från enheter med mer än 10 uppföljningar under 2016. 
De variabler som sammanställts är andel i remission (62 % KI 53-70), förbättrade i EDE-Q 
enligt clinical significance/reliable change index (54 % KI 44-64) samt andel som 
förbättrats 10 poäng eller mer på CGAS (64 % KI 55-72).  

Stepwise redovisningen är ej helt jämförbar med vår studie angående t ex diagnos, men 
vid en framtida resultatsammanställning kan siffrorna räknas om enligt dessa kriterier för 
att få en ytterligare möjlighet till jämförelse. 
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Bedömningsinstrumenten 
De somatiska måtten tycks fungera som utvärdering även om det kan förekomma viss 
manipulation av t ex vikten. När det gäller de somatiska mätmetoderna skulle det vara bra 
att för att se på förloppet över hela behandlingstiden, från eventuell start inom 
primärvården och vad som händer under väntetid och påbörjad behandling före MFT. 
Flera mättillfällen skulle också ge möjlighet till att använda bättre statistiska metoder.  

Självskattningsformulären visar på rimliga förändringar men nackdelen vid 
självskattningar är att den påverkas på olika sätt av patientens tillstånd och upplevelse av 
svårigheter. Speciellt i början av sjukdomstiden och under lågviktiga perioder kan svaren 
på självskattningsformulär tendera att vara osäkra. 

Information från bedömare angående C-GAS kan vara subjektiva men utgör ändå ett bra 
komplement till självskattningsskalor. 

Sammanfattande information utifrån diagnoser kan spegla förändringar och är också bra 
vid jämförelser med andra studier 

Svagheter 
Gruppen varierade när det gäller sjukdomstidens längd, vilket kan ha haft betydelse för 
resultatet. En tendens är också att de patienter som genomgick de första grupperna 
tillhörde kategorin som inte nått förväntade resultat i sin traditionella behandling och de 
senare grupperna haft en högra andel patienter som nyss kommit till BUPs 
ätstörningsenhet. En nydebuterad patient med AN kan ha låg vikt men inte särskilt höga 
poäng på självskattningsskador trots svårigheterna. En patient som varit sjuk under längre 
period kan å andra sidan ha bättre somatiska värden men högre värden på 
självskattningsskalor. Dessa aspekter bör tas med vid tolkning av resultat. Enligt tidigare 
forskning (Asen och Schoulz, 2010) är det en fördel om patienterna som erbjuds 
multifamiljeterapi ej varit sjuka i mer än sex månader. 

En ytterligare brist är avsaknad av kontrollgrupp. Från början fanns idén att använda en 
kontrollgrupp med patienter som behandlats inom BUP före multifamiljeterapi 
påbörjades. Detta skulle vara möjligt utifrån stepwise-data som finns på BUP patienter 
sedan detta system infördes 2009. Ett försök gjordes att matcha patienter utifrån ålder 
och diagnos. Tyvärr var patienterna i den tidigare gruppen initialt alltför friska för att en 
relevant jämförelse skulle kunna göras. Detta kan förklaras av att remisskravet införts efter 
2014. vilket gör att patienter som kommit efter 2014 kan ha en svårare problematik. En 
annan förklaring kan vara att multifamiljeterapigruppen varierade i hur länge de haft 
ätstörningen medan jämförelsegruppen i högre grad var nydebuterad. Det var således ej 
möjligt att jämföra dessa grupper. Däremot kan det vara intressant att studera det tidigare 
materialet t ex gällande tillfrisknande och frågeställningar kring vad som är optimalt för 
tillfrisknande när det gäller nivån på sjukdomssymtomen vid behandlingsstart.  
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Styrkor 
Studien ger en möjlighet att få en överblick över behandlingsresultat utifrån olika 
aspekter. Dessa resultat kan sedan ligga till grund för ytterligare utvärderingar och ger 
möjlighet att jämföra med senare utvärderingar för att säkra vårdens fortsatta kvalitet. 

Studien ger också information om användbarheten av några variabler som används inom 
ätstörningsbehandling/forskning.  

Slutsatser 
Under året som MFT pågick kan man se att patienterna förbättrandes trots att de flesta 
hade en svår sjukdom vid starten. Behandlingsresultaten är jämförbara med 
internationella studier av MFT och slutsatsen är därför att behandlingen håller en hög 
kvalitet. 

TILLKÄNNAGIVANDEN 
Studien har genomförts med ALF-medel från VLL samt barn och ungdomspsykiatri 
Västerbotten. Vi tackar patienter och behandlare som medverkat till datainsamlingen. 
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