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  Abstract 

 

Både ätstörningar och missbruk kan vara livshotande diagnoser som ibland är mycket 

svårbehandlade. Det finns forskning som visar på en förhöjd risk för ätstörning om du lider 

av ett missbruk. Forskning visar också på att samsjuklighet mellan missbruk och ätstörning 

är en komplicerande faktor vid behandling och det finns inte några tydliga riktlinjer om hur 

man bör prioritera insatser för denna patientgrupp. Syftet med denna studie är att undersöka 

behandlares strategier för att upptäcka och behandla patienter med samsjuklighet vad gäller 

missbruk och ätstörningar vid psykiatriska kliniken i Skellefteå. Syftet är också att undersöka 

om det finns tankar kring utvecklingsområden vad gäller behandling och upptäckt av 

patienter med samsjuklighet vad gäller missbruk och ätstörningar. Studien består av sex 

semistrukturerade intervjuer utförda på tre behandlare som främst arbetar med ätstörningar 

respektive tre behandlare som främst arbetar med missbruk. Resultatet visar att behandlare 

som arbetar med missbruk respektive ätstörningar är eniga om att samsjuklighet mellan 

ätstörningar och missbruk är en komplicerande faktor när det kommer till bedömning och 

behandling. Det tycks finnas en gemensam känsla av osäkerhet vad gäller hur andra enheter 

på kliniken arbetar och ett ökat erfarenhetsutbyte efterfrågas. Övriga förslag på 

förbättringsområden för att upptäcka och behandla patienter med samsjuklighet vad gäller 

missbruk och ätstörningar var mer utbildning, handledning, standardiserade 

bedömningsinstrument och samarbete. Ett ekonomiskt och effektivt sätt att höja 

kompetensen hos personalen i allmänhet skulle vara att sanktionera att även erfaren personal 

skulle ha möjlighet att delta vid den basutbildning för nyutbildad personal som genomförs 

årligen vid psykiatriska kliniken i Skellefteå. Detta skulle kunna öka kunskapen om hur 

andra enheter arbetar och förhindra frustration som kan uppkomma då man inte förstår varför 

olika enheter väljer att agera eller prioritera som de gör.  
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Inledning 
 

I mitt arbete som behandlare på ätstörningsverksamheten i Skellefteå träffar jag och mina 

kollegor patienter med olika typer av ätstörningar. Det är relativt vanligt att patienter som 

kommer till oss även lider av annan psykiatrisk problematik, det vill säga att det föreligger en 

samsjuklighet med andra diagnoser. Som behandlare behöver vi alltid fundera över hur vi ska 

prioritera vad gäller insatser när det förekommer en samsjuklighet. Så är även fallet när det 

förekommer samsjuklighet mellan ätstörningar och missbruk. Ska vi behandla ätstörningen 

eller skicka remiss för behandling av missbruket? Ska vi försöka behandla båda problemen 

samtidigt? Likväl som vi inom ätstörningsvården på psykiatriska kliniken i Skellefteå kan ha 

svårigheter att hantera missbruksproblematik så skulle det kunna finnas behandlare i övriga 

öppenvården som arbetar med missbruk och kämpar med det omvända problemet. Eller är det 

kanske så att vi inte upptäcker denna samsjuklighet i den utsträckning som den förekommer? 

 

Begreppet samsjuklighet används när det föreligger två eller flera hälsoproblem samtidigt. 

Det är vanligt med samsjuklighet hos personer som lider av missbruk eller beroende. Det kan 

både handla om fysisk ohälsa som till exempel cancer, leversjukdom och hepatit eller psykisk 

ohälsa som till exempel ångest och depression. När det gäller samsjuklighet visar forskning på 

att när det föreligger samsjuklighet mellan missbruk eller beroende och annan psykisk ohälsa 

finns det en risk att problemen förstärker varandra. Det innebär alltså att upplevelsen av en 

eventuell depression i samband med missbruk kan vara värre än om bara en av diagnoserna 

föreligger. Det finns även forskning som visar på att återfallsrisken är större hos personer med 

samsjuklighet vad gäller missbruk och beroende i kombination med annan psykisk sjukdom. 

Samsjuklighet komplicerar också både diagnostik och behandling inom hälso- och 

sjukvården. En allmän rekommendation för att på bästa sätt kunna hjälpa patienter som lider 

av samsjuklighet är att det är viktigt att se till hela sjukdomsbilden, anpassa behandlingen till 

patientens behov och samordna insatser. Detta innebär att behandlingstiden kan bli längre 

vilket innebär att vården behöver vara mer realistisk vad gäller målsättningen med 

behandlingen (Kunskapsguiden, 2019). 

 

När det gäller ätstörningar så har det i vissa studier framkommit att upp till 50% av de 

personer som behandlas för en ätstörning även kan ha problem med olika typer av missbruk 

(Root et al., 2010). Det finns också forskning som visar på att det är vanligare med 

missbruksproblematik hos patienter med bulimi än patienter med anorexi (Wolfe, & Maisto, 

2000). Som vid samsjuklighet i allmänhet kompliceras behandlingen när det föreligger både 

missbruk och ätstörningsproblematik då det kan vara svårt att veta hur man ska prioritera vad 

gäller insatser till patienten (Socialstyrelsen, 2019).  

 

Det finns studier som visar på att om man får behandling för en ätstörning samtidigt som man 

lider av ett missbruk så förvärras missbrukssymtomen. Sambandet gäller även om patienten 

får behandling för missbruket det vill säga att de ätstörda symtomen då riskerar att öka. Detta 

är logiskt då det går att föreställa sig svårigheterna med att ta bort en av de strategier patienten 

använder för att hantera till exempel ångest (Courbasson, Smith, & Cleland 2005; Wolf, & 
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Maisto, 2000). För att kunna svara på hur vi ska behandla patienter med samsjuklighet vad 

gäller ätstörningar och missbruk behöver vi bli mer medvetna om detta samband och hur pass 

omfattande det är. För att kunna göra ett bra arbete som socionom är det viktigt att ha kunskap 

och kompetens att göra bra bedömningar och se till hela patienten för att sedan avgöra vilka 

behandlingsmetoder som kan vara lämpliga.   

Syfte 
 
Syftet är att undersöka behandlares strategier för att upptäcka och behandla patienter med 

samsjuklighet vad gäller missbruk och ätstörningar vid psykiatriska kliniken i Skellefteå. Ett 

syfte är också att undersöka utvecklingsområden vad gäller behandling och upptäckt av 

patienter med samsjuklighet vad gäller missbruk och ätstörningar. 

Frågeställningar 

1. I vilken omfattning upplever behandlare som arbetar med missbruk respektive ätstörningar 

på psykiatriska kliniken i Skellefteå att det förekommer samsjuklighet mellan missbruk och 

ätstörningar. 

2. Vad har behandlare inom öppenvården på psykiatriska kliniken i Skellefteå för strategier 

för att upptäcka patienter med samsjuklighet vad gäller missbruk och ätstörning? 

3. Vad tänker behandlare kring insatser för patienter med samsjuklighet vad gäller missbruk 

och ätstörning? 

4. På vilket sätt skulle upptäckt och behandling vad gäller patientgruppen som har en 

samsjuklighet mellan missbruk och ätstörningar kunna utvecklas vid psykiatriska kliniken i 

Skellefteå? 
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Forskningsbakgrund  

Begreppsförklaring 
 

Som en förtydligande när det gäller de diagnoser som det hänvisas till i den forskning som 

denna kunskapsöversikt grundar sig på kommer här en kort beskrivning. Diagnoserna finns 

definierade i diagnosmanualen DSM IV och när det gäller ätstörningar nämns i denna 

kunskapsöversikt Anorexia nervosa, Bulimia nervosa samt BED (binge eating disorder). 

Anorexia nervosa innebär att patienten begränsar sitt energiintag i den utsträckning att det 

medför en signifikant undervikt. Patienten har trots detta en intensiv rädsla för att gå upp i 

vikt eller bli tjock samt har störd kroppsupplevelse avseende vikt eller form. Bulimia nervosa 

innebär istället att patienten hetsäter och använder så kallat olämpliga kompensatoriska 

beteenden för att inte gå upp i vikt. Exempel på sådana kan vara att kräkas, använda 

laxermedel eller vätskedrivande medel. Diagnosen BED liknar på många sätt Bulimia nervosa 

men patienten hetsäter utan att kompensera vilket ofta leder till övervikt. Ätstörning UNS är 

en den vanligaste diagnosen och innebär att patienten har blandade symtom på ätstörning men 

inte uppfyller kriterierna för någon av ovanstående diagnoser. När det gäller begreppet 

missbruk eller SUD (substance use disorder) avses i detta arbete överkonsumtion av alkohol 

och/eller droger enligt de definitioner som beskrivs i DSM IV (American Psychiatric 

Association, 2000). Sedan 2013 används en nyare upplaga som heter DSM-5 men det mesta 

av den forskning som finna att tillgå idag baseras fortfarande på diagnosmanualen DSM IV.  

Kunskapsöversikt 
 

Både ätstörningar och missbruk kan vara livshotande diagnoser som ibland är mycket 

svårbehandlade. Det förekommer också en hög samsjuklighet med andra psykiska problem 

som personlighetsstörningar, ångest och depression (Ram, Stein, Sofer, & Kreitler, 2008). 

Samsjuklighet vad gäller missbruk och andra psykiatriska diagnoser är en utmaning för 

sjukvården som försvårar både diagnostisering och behandling. Det finns också forskning som 

visar att om det föreligger samsjuklighet mellan till exempel missbruk och annat psykisk 

dåligt mående upplevs diagnoserna var för sig också värre för patienten (Kunskapsguiden, 

2019).  

 

Det råder delade meningar om hur sambandet mellan ätstörningar och missbruk ser ut eller 

kan förklaras. Det finns forskare som förespråkar likheterna mellan de två diagnoserna och 

andra forskare som pekar mer på skillnaderna. Även om sambandet fortfarande inte är helt 

klarlagt finns det ändå en del gemensamma nämnare mellan dessa diagnoser. En faktor som är 

gemensam är att till exempel hetsätning och att missbruka alkohol eller droger är beteenden 

som har en ångestlindrande effekt. Denna ångestlindrande effekt som på kort sikt kan 

upplevas som en lösning på ett problem blir med tiden själva problemet. Det finns dock 

avgörande skillnader vad gäller de bakomliggande mekanismerna som är svåra att bortse ifrån 

till exempel vad gäller toleransutveckling och abstinensbesvär. Även om processerna kan 

tyckas likna varandra så ser effekterna i hjärnan av mat eller alkohol och droger inte likadana 

ut (Wilson, 2010; Wolfe, & Maisto, 2000).  
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I en litteraturstudie från år 2000 påtalas att det finns en hel del kunskap som pekar på ett 

samband vad gäller samsjukligheten mellan ätstörningar och missbruk men att det saknas 

forskning kring hur detta samband ser ut. En genomgång av artiklarna inom området visar 

vidare på att det tycks vara vanligare med samsjukligheten mellan missbruk och 

ätstörningsdiagnosen bulimi än anorexi. Studien hänvisar till forskning som visat att patienter 

med bulimi dricker mindre alkohol under perioder med mer hetsätning och mer alkohol i 

perioder med mindre hetsätning. Detta är intressanta resultat när man söker finna svaret på 

likheter mellan dessa två diagnoser. Utifrån att en del patienter kan ersätta ett ångestlindrande 

beteende med ett annat och variera mellan dessa tyder det på en liknande ångestlindrande 

effekt. Samtidigt konstateras också att det behövs mer forskning och att ökad kunskap om det 

funktionella sambandet mellan ätstörningar och missbruk skulle vara värdefullt för kliniker 

som ska behandla patienter med denna samsjuklighet (Wolfe, & Maisto, 2000).  

 

Det svenska tvillingregistret består av cirka 85 000 en- eller tvåäggstvillingar och är därmed 

världens största tvillingregister. Registret är en värdefull resurs för medicinsk forskning 

(Karolinska institutet, 2019). För att kunna kartlägga sambandet mellan ätstörningar och 

missbruk genomfördes en studie år 2006 på kvinnliga deltagare i det svenska tvillingregistret. 

I denna studie ville forskarna undersöka sambandet mellan missbruk och de olika 

ätstörningsdiagnoserna Anorexia nervosa och Bulimia nervosa. I studien ingick även en 

patientgrupp med blandat anorektiska och bulemiska symtom samt patienter med BED (Binge 

Eating Disorder Resultatet visade på en generellt högre risk för SUD (Substance use disorder) 

det vill säga substansmissbruk av alkohol eller droger bland kvinnor med ätstörningar jämfört 

med kontrollgruppen. Grupperna med bulemiska symtom rapporterade högre förekomst av 

speciellt alkoholmissbruk (Root et al., 2010).  

 

År 2003 publicerades en omfattande rapport kring sambandet mellan ätstörningar och 

missbruk utförd vid The National Center on Addiction and Substance Abuse vid Columbia 

University. Studien pågick under tre år och resultatet baseras på en genomgång av nästan 500 

artiklar och böcker i ämnet. I rapporten beskrivs en del likheter mellan de båda tillstånden 

dvs. tvångsmässighet, starkt begär eller sug samt ofta också konsekvenser i form av social 

isolering. Upp till 50 % av individer med ätstörningar missbrukade alkohol eller droger. Detta 

jämfört med 9 % i övriga befolkningen (CASA, 2003). 

 

Vad finns det då för forskning kring behandling av denna samsjuklighet? Det finns riktlinjer 

för rekommenderad evidensbaserad behandling för både missbruk och ätstörningar men det 

saknas tydliga rekommendationer vid samsjuklighet av diagnoserna (Socialstyrelsen, 2019; 

Wallin, af Sandeberg, Nilsson, & Linné, 2015). Det finns studier som visar på att om man får 

behandling för en ätstörning samtidigt som man lider av ett missbruk så förvärras 

missbrukssymtomen. Detta samband gäller även om patienten får behandling för missbruket 

dvs. att de ätstörda symtomen då ökar. Detta är logiskt då det går att föreställa sig 

svårigheterna med att ta bort en av de strategier patienten använder för att hantera till exempel 

ångest. Det som en del forskare betonar är hur samarbete mellan olika enheter ofta är 

nödvändigt för att lyckas med behandlingen (Wolf, & Maisto, 2000).  
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Courbasson med flera publicerade år 2005 en studie där de undersökt förekomsten av 

ätstörningar hos män och kvinnor med SUD (substance use disorder). Undersökningsgruppen 

bestod av män och kvinnor som sökte behandling för SUD. Deltagarna i studien intervjuades 

samt fick svara på frågeformulär kopplat till diagnoskriterier i DSM IV. Chitvåanalyser visade 

på att kvinnorna i undersökningsgruppen i högre grad än män var drabbade av ätstörningar 

men att både män och kvinnor i undersökningsgruppen var mer drabbade än populationen i 

övrigt. Forskarna kunde också konstatera att personer med denna samsjuklighet tycks ha 

många olika behov som kan vara svåra att tillgodose med de behandlingsprogram som finns 

idag (Courbasson, Smith, & Cleland, 2005). 

 

En studie från 2007 visar på att det kan finnas en klyfta mellan den vetenskapliga evidensen 

och den kliniska praktiken vad gäller behandling av ätstörningar. I denna studie framkom att 

cirka 30% av professionella som arbetar med ätstörningar använder behandlingsmetoder 

avsedda för missbruksbehandling trots att det ännu inte finns evidens för att detta är effektivt. 

En ökad förståelse vad gäller likheterna mellan ätstörningar och missbruk är viktigt för att 

kunna avgöra vilken behandling som är mest lämplig. En gemensam nämnare vad gäller 

evidensbaserad behandling för missbruk och behandling för främst bulimi och BED (binge 

eating disorder) är i dagsläget kognitiv beteendeterapi (von Ranson, & Cassin, 2007). 

 

Då det är just bulimi och missbruk som tycks ha den starkaste kopplingen så finns det flera 

studier inom detta område. Bland annat tillfrågades 58 kvinnor med alkoholproblem om 

eventuella hetsätningsstörningar. Forskarna kunde se att de kvinnor som led av samsjuklighet 

överlag var yngre, drack ännu mer frekvent och drack mer för att få emotionell lättnad än de 

personer som endast led av alkoholmissbruk. Ett mindre antal av personerna med 

samsjuklighet intervjuades om deras uppfattning om kopplingen mellan de två problemen dvs 

alkoholmissbruket och hetsätningarna. Hos dessa personer tycktes hetsätandet och drickande 

ha liknande funktioner dvs reglera humöret, ta bort negativa känslor, hantera tristess, 

tillfredsställa sug och ge en känsla av belöning. Dessa fynd kan förhoppningsvis vara till hjälp 

i framtida arbete med att utveckla bättre behandlingsmetoder för kvinnor som kämpar med 

denna typ av samsjuklighet (Stewart, Brown, Devoulyte, Theakston, & Larsen, 2006). 

 

Forskare har problematiserat att det inte finns nog med studier gjorda för att kunna ge 

rekommendationer om vilken behandlingsmetod som bör användas när det föreligger 

samsjuklighet mellan ätstörningar och missbruk. Detta trots att det tycks finnas en tydlig 

komorbiditet dvs. samsjuklighet och att det finns en stor efterfrågan efter integrerade 

behandlingsmodeller (Harrop, & Marlatt, 2010). För att få mer kunskap kring hur dessa 

patienter ska behandlas behöver de också upptäckas. I en amerikansk studie undersöktes hur 

offentligt finansierade missbruksenheter i USA arbetar för att upptäcka eventuell 

samsjuklighet med ätstörningar och det visade på att endast hälften av missbruksenheterna 

gjorde någon form av screening för att upptäcka ätstörningar (Gordon et al., 2008). Det finns 

även forskning som tyder på att patienter med samsjuklighet vad gäller ätstörningar och 

missbruk likväl som patienter med samsjuklighet i stort kan innebära en extra utmaning i 

behandling med sämre prognos och mer allvarliga kliniska symtom. Det visade sig också i en 
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studie av Bonfà, Cabrini, Avanzi, Bettinardi, Spotti, & Uber (2008) att en 

undersökningsgrupp av kvinnor som behandlades för drogberoende hade högre risk att hoppa 

av behandlingen för drogberoendet om de även led av en ätstörning. För att lyckas med en 

beroendebehandling är resultatet starkt kopplat till om patienten slutför behandlingen eller ej 

vilket talar för att dessa patienter har högre risk för att misslyckas i behandling. I studien 

understryks vikten av att behandlare känner till denna samsjuklighet för att kunna motverka 

symtomskiftning dvs att ätstörda symtom ökar när missbruket minskar och vise versa (Bonfà 

et al., 2008). 

 

När det kommer till samsjuklighet mellan ätstörningar och missbruk finns det en del riktlinjer 

från socialstyrelsen. En av rekommendationerna handlar om vikten av att samordna insatser. 

Socialstyrelsen rekommenderar också att tidsmässigt inte behandla det ena före det andra utan 

använda sig av de evidensbaserade behandlingsmetoder som finns för respektive diagnos och 

samtidigt se till helheten och försöka integrera behandlingsinsatserna. Vikten av samarbete 

mellan ätstörningsvård och missbruksvård betonas för att få ett bra resultat av behandlingen. 

Att tidigt upptäcka en samsjuklighet är också en fördel då det underlättar planering av 

behandling vilket kan leda till ett snabbare tillfrisknande. Det finns dock utmaningar med 

detta då det ofta saknas både möjlighet och rätt kompetens för att inom missbruksvården 

behandla ätstörningar (Socialstyrelsen, 2018).  

Metod 

Metodval 
 

Den kvalitativa forskningsmetoden är ofta både explorativ och deskriptiv utifrån att den 

genererar nya frågor. Det är också ett kännetecken för arbetet med att få ökad förståelse 

genom det cirkulära förloppet i den hermeneutiska spiralen som innebär att resultatet kan 

komma att innebära lika många nya frågor (Langemar, 2008). Studien har en abduktiv ansats 

då jag har en viss förförståelse om kliniken och i ämnet. En abduktiv ansats innebär att 

forskaren grundar sin teoretiska förståelse av de sammanhang och människor som hen 

studerar utifrån det språk, de innebörder och de perspektiv som formar deras världsbild 

(Bryman, 2011). Förhoppningen är att ge intervjupersonerna stor frihet att uttrycka sina tankar 

och åsikter och samtidigt hålla fokus på de frågeställningar denna studie söker svar på. Därför 

har jag valt semistrukturerad intervju som metod. Intervju är en vanligt förekommande metod 

inom kvalitativ forskning och ger stora möjligheter att som intervjuare vara flexibel och följa 

eventuella viktiga frågor som kan komma att dyka upp i intervjuerna. (Bryman, 2011). De 

teman som kommer att beröras under intervjuerna är kopplade till frågeställningarna och lyder 

”Upptäcka samsjuklighet”, ”Behandling idag” och ”Tankar och idéer” (bilaga 2). En 

semistrukturerad intervju innehåller teman och övergripande frågor som underlättar för 

intervjuaren att få med de ämnen som ska beröras under intervjun samtidigt som 

intervjupersonen har stor frihet att svara fritt. För att möjliggöra detta är det viktigt att 

frågorna utformas så att de öppnar upp för intervjupersonen att beskriva. Det kan också 

tillkomma frågor under intervjuns gång som anses relevanta eller ger nya intressanta spår 

(Bryman, 2011). Intervjuerna kommer att analyseras genom en konventionell kvalitativ 
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innehållsanalys där intervjuerna efter transkribering gås igenom för att hitta meningsbärande 

enheter, koder och kategorier (bilaga 3).  

Urval 
 

Studien baseras på sex kvalitativa intervjuer som genomförts med behandlare på psykiatriska 

kliniken i Skellefteå. Tre av behandlarna arbetar övervägande med missbruk och de övriga tre 

övervägande med ätstörningar. Vilka behandlare som intervjuats bestämdes genom ett 

ändamålsenligt urval. Detta är ofta en lämplig urvalsmetod i kvalitativa studier för att få en 

relevant undersökningsgrupp. Den innebär att man handplockar intervjupersoner som genom 

kunskap och erfarenhet lämpar sig för att delta i studien (Denscombe, 2014). De sex 

behandlare som deltog i studien bedömdes vara ett rimligt urval utifrån personlig kännedom 

om kliniken och kännedom om vilka som arbetar med de två patientgrupperna. Vad gäller 

ätstörningsbehandlarna intervjuades samtliga behandlare med denna kompetens som finns att 

tillgå på kliniken och när det gäller missbruksbehandlarena tillfrågades enhetschefen på 

beroendeenheten om att välja ut de tre behandlare han bedömde kunde tillföra mest utifrån 

syftet med denna studie. Intervjuerna genomfördes på psykiatriska kliniken i Skellefteå. 

Etik 
 

De etiska ställningstaganden som behövde göras inför denna studie gällde framförallt 

informations- och samtyckeskravet, frivilligheten och att privatlivet ska skyddas (Bryman, 

2011). Deltagarna i undersökningsgruppen tillfrågades personligen och informerades om 

studiens upplägg, hantering av uppgifter samt att deltagandet var frivilligt. All information 

fanns också beskriven i ett missivbrev som delades ut till samtliga personer som tillfrågades 

att delta i intervjuundersökningen (bilaga 1). Utifrån att jag arbetar på kliniken behövde de 

etiska frågorna övervägas noggrant. Ett etiskt dilemma var i vilken grad intervjupersonerna 

skulle kunna uppleva att de hade frihet att tacka ja eller nej till att delta i studien. Det blev av 

stor vikt att vara tydlig med att de som tillfrågades hade rätt att tacka nej. Det var också en 

utmaning att garantera anonymitet då undersökningsgruppen är liten och att de känner till 

varandra utifrån att de arbetar på samma klinik. Om individer som deltar till exempel är 

anställda och därmed i beroendeställning till en arbetsgivare är det viktigt att deras svar 

skyddas (Kalman & Lövgren, 2012). Utifrån detta skedde användningen av citat med 

försiktighet för att andra på kliniken inte skulle veta vem som sagt vad. Enligt rapporten God 

forskningsed är det dock inte rimligt att en obetydlig skada får hindra viktig forskning. 

Förhållandet mellan risk och nytta måste absolut övervägas men individskyddet måste vägas 

mot kunskapsintresset (Vetenskapsrådet, 2019). Jag bedömde inför denna studie att nyttan 

övervägde risken för eventuell skada.  

Sökvägar 
 

De sökvägar jag använt mig av för att ta fram de studier som är med i arbetet har jag i första 

hand hittat via databaserna PubMed och CINAHL. Jag har använt mig av sökorden 
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ätstörningar, bulimi, anorexi, missbruk och behandling på svenska och motsvarande sökord på 

engelska. Jag har även hittat artiklar genom att läsa rapporter och böcker publicerade i ämnet 

som hänvisat till relevanta källor som exempelvis boken Ätstörningar- Kliniska riktlinjer för 

utredning och behandling. Det har varit relativt enkelt att hitta artiklar då det finns mycket 

forskning på området samsjuklighet mellan missbruk och ätstörningar. Det saknas dock 

forskning om behandling vilket framkommer i flertalet av de artiklar jag valt att ta med.  
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Resultat   

Förekomst och upptäckt   
 

Både behandlare som arbetar med missbruk och behandlare som arbetar med 

ätstörningar delar uppfattningen om att samsjuklighet vad gäller ätstörningar och missbruk är 

ganska ovanligt. När det gäller samsjuklighet med andra diagnoser är de däremot överens om 

att det förekommer i hög grad men då är det främst missbruk i kombination med ångest, 

depression eller neuropsykiatriska diagnoser. De behandlare som arbetar med ätstörningar är 

också vana vid att patienterna lider av samsjuklighet men att det i större utsträckning handlar 

om ätstörning i kombination med ångest, depression, personlighetsstörningar eller 

neuropsykiatriska diagnoser. Samtliga behandlare har erfarenheter av att ha träffat patienter 

med samsjuklighet vad gäller missbruk och ätstörningar men utifrån att de flesta jobbat länge 

inom psykiatrin och har lång erfarenhet av respektive patientgrupp så är det förhållandevis få 

individer som var och en av behandlarna stött på i sitt arbete inom psykiatrin.   

 

De flesta personer som intervjuades var överens om att det är troligt att patienter med 

samsjuklighet vad gäller missbruk och ätstörningar missas. Som en av informanterna 

uttrycker det “Vi vet att mörkertalet är stort vad gäller både missbruk och ätstörningar så det 

är klart att mörkertalet där båda diagnoserna föreligger också bör vara stort”.  Behandlare 

uttrycker överlag stor ödmjukhet inför det faktum att trots frågeformulär och andra instrument 

som ska hjälpa till vid diagnossättning och upptäckt av olika typer av problem så är man som 

behandlare mer eller mindre van vid olika diagnoser. Om du arbetar på beroendemottagningen 

är du van att se tecken på missbruk och många andra problem som är vanligt förekommande i 

samband med missbruk till exempel vissa somatiska åkommor och vanligare diagnoser som 

exempelvis depression. Detsamma gäller om behandlaren arbetar i huvudsak med 

ätstörningar. Som en annan av informanterna uttrycker det “Det är helt olika tänk och det är 

väl lite så det är tänker jag. Beroende på var du jobbar har du olika glasögon på dig”.     

   

De behandlare som arbetar med missbruk uttrycker att låg vikt eller allmänt somatiskt dålig 

status hos patienten är något som gör att man som behandlare ställer mer frågor kring hur det 

ser ut med maten. När det gäller ätstörningsbehandlare så är det också vissa faktorer som kan 

väcka tankar om att det kanske förekommer ett missbruk. Det handlar då ofta om att patienten 

har vissa vanor vad gäller att festa, hur patienten sköter skolarbete eller arbete och vilka 

sociala sammanhang patienten befinner sig i.    

   

Journalsystemets uppbyggnad nämns av flera intervjupersoner som hjälpsamt för att som 

behandlare komma ihåg att fråga även om saker som ligger utanför ens eget expertområde. 

Här nämner behandlare sammanfattningen i journalen som ett sådant verktyg. Både 

beroendemottagningen och ätstörningsenheten har vid sidan om sammanfattningen också 

egna frågemallar som används vid bedömning för att säkerställa kvalitet på bedömningarna. 

Här uttrycker behandlare att det finns utvecklingspotential vilket kommer beskrivas mer 

senare i resultatet.    

   



11 
 

En uppfattning hos personalen på ätstörningsverksamheten är att ett missbruk ofta visar sig 

även om det inte skulle framkomma i början av kontakten. Detta utifrån att behandlingen inte 

ger de resultat som är att förvänta. När det gäller ätstörningar hos missbrukspatienter tycks det 

svårare då behandlare beskriver att missbruket kan överskugga andra diagnoser på ett annat 

sätt. 

Strategier hos behandlare  
 

När det framkommer att det finns samsjuklighet mellan missbruk och ätstörning är en 

gemensam hållning hos både ätstörningsbehandlare och behandlare som arbetar med missbruk 

att försöka utröna vilken av diagnoserna som är det främsta problemet eller som en av 

informanterna uttryckte det “Det kan vara svårt att veta men det är ju den ständiga frågan, 

vad som är hönan och ägget”. Detta kan enligt behandlarna vara svårt att avgöra men om 

patienten har en samsjuklighet med ätstörning bedöms ofta missbruket vara det primära 

problemet varpå patienten remitteras till beroendemottagningen. Detta är dock inte alltid 

fallet. Ibland bedöms bruket av till exempel alkohol inte vara så pass gravt att det inte går att 

hantera på ätstörningsverksamheten. Om patienten däremot har ett uttalat problem med 

missbruk bedöms det ofta orimligt att patienten arbetar med båda problemen samtidigt varpå 

ätstörningskontakten avslutas eller speciallösningar utarbetas. Det kan till exempel vara att 

kontakten med ätstörningsverksamheten avbryts för en tid för att eventuellt återupptas när 

patientens missbruk är mindre uttalat. En av informanterna som arbetar med ätstörningar 

uttrycker vikten av att vid remiss från annan enhet kunna motivera för patienten varför man 

bedömer att detta bör göras “Det är viktigt att prata med patienten så att den inte upplever sig 

bestraffad för att den berättat om sitt missbruk”. En av behandlarna som arbetar mer med 

missbruk uttrycker också hur vissa patienter kan var mycket angelägna att arbeta med sin 

ätstörning även om problemet med missbruket bedöms vara det primära problemet “Att 

fokusera på ätstörningen kan ibland upplevas vara lättare för patienten att ta tag i än 

missbruket”.   

 

Behandlare är medvetna om att både missbruksbehandling och ätstörningsbehandling är 

krävande för en patient och det finns lite olika idéer om hur behandlingen ska läggas upp för 

att hjälpa patienten på bästa sätt. Gemensamt är att samtliga behandlare tycker att samarbete 

är bra även om det i praktiken kan vara en utmaning att få till ibland. Behandlare inom både 

ätstörningar och missbruk är dock öppna för samarbete och uttrycker en vilja att hitta flexibla 

lösningar på problem. Likheter vad gäller behandling som framkom under intervjuerna var att 

både vid missbruksproblematik och ätstörningar är patientens motivation till att göra en 

förändring avgörande för att behandlingen ska lyckas. Gemensamt är även ett fokus på att 

arbeta med beteendeförändringar hos patienten. Dessa beteendeförändringar förvärrar ofta 

ångesten hos patienten initialt oavsett om det gäller patienter med missbruk eller ätstörningar. 

Patienter som lider av ett missbruk får ökad ångest när alkohol eller andra droger ska arbetas 

bort vilket kan liknas vid den ökade ångest patienter med ätstörningar får när mat ska läggas 

till.   
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Bedömningen hos behandlare om hur mycket förändringar en patient kan klara av att göra på 

en gång varierar lite från behandlare till behandlare men det finns en stark vilja hos samtliga 

behandlare att göra ett bra arbete som gagnar patienten. Flera behandlare uttrycker en vilja att 

vara flexibel och som en av informanterna uttrycker det “kunna tänka öppet och inte låsa fast 

sig vid att det måste vara på ett visst sätt” det vill säga att kunna vara flexibel när det kommer 

till lösningar för patienten. Missbruk anses av samtliga informanter vara en försvårande faktor 

och flera informanter är eniga om att det ofta omöjliggör regelrätt terapi. Detta är en av de 

faktorer som gör att patienter som kommer till ätstörningsverksamheten ofta remitteras över 

till beroendemottagningen om ett missbruk framkommer. Detta är dock ingen regel. Det finns 

ärenden där ätstörningsverksamheten fortsätter vara patientens enda kontakt även när det 

förekommer ett missbruk. Det beror på graden av missbruk och om ätstörningen bedöms vara 

det primära problemet. På beroendemottagningen förekommer liknande lösningar, det vill 

säga att patienten endast har kontakt med beroendemottagningen fast en ätstörningsdiagnos 

konstaterats. Detta leder ibland till en känsla av osäkerhet hos behandlaren som kan uppleva 

det svårt att veta hur stor plats matfrågor ska få ta i behandlingen.  

   

En annan gemensam nämnare som informanterna beskriver vad gäller behandling av patienter 

med missbruk respektive ätstörningar är att det förekommer ett visst mått av somatisk kontroll 

i form av till exempel provtagning, vägning och mätning vid båda tillstånden där behandlare 

överlag är mest vana vid att kontrollera de somatiska faktorer som är kopplat till respektive 

specialistområde. Behandlare kan ibland uppleva en osäkerhet vad gäller sin egen förmåga att 

bedöma allvarlighetsgraden av det somatiska läget. Detta problem tycks störst när det gäller 

att hantera problem med ätstörning hos patienter med ett missbruk där patienten endast har 

kontakt för sitt missbruk. Behandlare som arbetar med missbruk uttrycker dock att det är en 

stor utmaning överlag när det gäller somatisk hälsa hos patienter med missbruk då kroppen i 

regel far illa av missbruk på sikt.    

Utveckling, önskemål och osäkerhet   
 

Behandlare som arbetar med missbruk tycks uppleva att de saknar tillräckligt med kunskap 

om ätstörningar i lika stor utsträckning som ätstörningsbehandlare upplever att de saknar 

kunskap om missbruk. Samtliga behandlare uttrycker önskemål om mer utbildning och 

erfarenhetsutbyte mellan enheter på kliniken. Trots att som tidigare nämnts många behandlare 

har lång erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin så saknas kunskap om hur andra enheter på 

kliniken arbetar. Många behandlare uttrycker en vilja att samarbeta. Detta tycks speciellt 

angeläget om man som behandlare på beroendeenheten sitter med en patient med 

ätstörningsproblematik och missbruk.   

 

På beroendeenheten arbetar man för närvarande med att ta fram en basutredning till hjälp för 

behandlare vid bedömning av patienter. Samtliga behandlare som intervjuades ställde sig 

positiva till samarbete mellan enheterna. En av informanterna uttryckte önskemål om att på ett 

tidigt stadium kunna konsultera varandra. Detta skulle enligt denna behandlare kunna vara ett 

sätt att undvika onödiga stickspår i behandlingen.    
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Att använda varandra i handledning och genom att bjuda in varandra på möten var ett annat 

önskemål som delades av flera informanter. Som en av informanterna uttryckte det “Om man 

visste mer vad andra enheter gjorde skulle det vara lättare att veta vem man skulle kunna 

ringa och konsultera”. Andra konkreta förslag på eventuella förbättringsområden för att 

upptäcka en samsjuklighet mellan ätstörningar och missbruk var att använda formulär avsedda 

för att upptäcka respektive diagnos. Det framkom också förslag på att utöka 

blodprovsremisser till att innefatta både karakteristiska ätstörningsprover likväl som 

karakteristiska missbruksprover.    

 

Då samsjuklighet i allmänhet är vanligt förekommande både på beroendemottagningen och 

ätstörningsverksamheten har behandlarna på respektive enhet utvecklat olika specialistroller. 

Det kan på beroende handla om att en behandlare är extra duktig på kombinationen missbruk 

och depression eller att en behandlare på ätstörningsverksamheten är extra kunnig vad gäller 

ätstörningar och neuropsykiatri. Utifrån detta framkom också förslag på att det skulle kunna 

vara bra med en behandlare med dubbelkompetens vad gäller ätstörningar och missbruk.  

Övriga reflektioner från informanterna   
 

Under intervjuerna framkom en del information som inte platsar under någon av ovanstående 

kategorier men som kan anses vara av allmänt intresse när det gäller denna undersökning om 

samsjukligheten vad gäller missbruk och ätstörningar. En viktig reflektion som en av 

informanterna bidrog med är att även om det givetvis vore önskvärt så är det tämligen 

omöjligt att ha vårdprogram som täcker in alla problem som förekommer inom en psykiatrisk 

verksamhet. Kombinationerna av diagnoser varierar i det oändliga och det skulle med stor 

sannolikhet vara omöjligt att täcka in samtliga av dessa variationer.   

 

Behandlarna inom respektive område hade också en del reflektioner vad gäller gemensamma 

nämnare hos patientgruppen med samsjuklighet vad gäller ätstörningar och missbruk. Här 

varierade svaren och ingen samstämmig bild framträdde. Likväl som en behandlare kunde 

uppleva att ADHD och gränslösa beteenden i allmänhet var en gemensam faktor kunde en 

annan behandlare inte se några gemensamma nämnare varken vad gällde typen av 

ätstörningsdiagnos eller missbruk. En annan behandlare kunde mer specifikt peka ut yngre 

kvinnor och alkoholmissbruk som gemensamma nämnare. Vad gäller ätstörningsdiagnoser 

framkom ingen tydlig bild av vilken ätstörningsdiagnos som skulle kunna vara mer vanligt 

förekommande i kombination med missbruk. En av informanterna hade tankar kring att 

hetsätningsstörningar logiskt sett borde ligga närmare till hands utifrån rådande 

forskningsläge där det finns forskning som pekar på att matmissbruk och annat missbruk kan 

vara “besläktade”. Detta var dock inget som denna informant trots lång erfarenhet kunnat se i 

det kliniska arbetet. 
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Diskussion  

Samsjuklighet 

Samsjuklighet mellan olika diagnoser är något som ofta komplicerar både diagnostisering och 

behandling inom psykiatrin (Kunskapsguiden, 2019). Samtliga behandlare som intervjuades 

var eniga om att samsjuklighet inom psykiatrin är vanligt men vilken typ av samsjuklighet 

som är vanligast varierar lite beroende på vilken patientgrupp en arbetar med. Gemensamt är 

hög samsjuklighet vad gäller ångest och depression men även neuropsykiatriska diagnoser 

och personlighetsstörningar nämns. Detta styrks även av forskning som pekar på hög 

samsjuklighet mellan både missbruk och ätstörningar och psykiska problem som 

personlighetsstörningar, ångest och depression (Ram, Stein, Sofer, & Kreitler, 2008). Det är 

viktigt att vara medveten om hur samsjuklighet försvårar inte bara just diagnostisering och 

behandling men även att diagnoserna i sig kan bli svårare att hantera för patienten när de 

kombineras. Som det beskrivs i Kunskapsguiden (2019) visar forskning att till exempel en 

depression kan upplevas värre för en patient att hantera om den förekommer samtidigt som till 

exempel missbruk.  

Vad gäller förekomsten av samsjuklighet mellan missbruk och ätstörningar stämmer inte de 

siffror forskningen pekar på (se till exempel Ram, Stein, Sofer, & Kretler, 2008), med den 

kliniska erfarenhet som intervjupersonerna i denna studie har. Även om alla behandlare, det 

vill säga både de som främst arbetar med missbruk och de som arbetar med ätstörningar, stött 

på patienter med samsjuklighet vad gäller missbruk och ätstörningar så tycks det vara relativt 

få patienter med tanke på hur lång klinisk erfarenhet behandlarna har. Det är svårt att säga vad 

detta beror på. Antingen är prevalensen inte så hög som forskningen visar på eller så missar 

vården denna patientgrupp. I en rapport från 2003 såg forskare en klart ökad risk hos individer 

med ätstörningar vad gäller samsjuklighet med missbruk av alkohol eller droger. Upp till 50 

% av individer med ätstörningar missbrukade alkohol eller droger, detta jämfört med 9 % i 

övriga befolkningen (CASA, 2003). Utifrån intervjupersonernas erfarenhet av samsjuklighet 

mellan missbruk och ätstörningar så är det tydligt att det är betydligt mindre än 50 % av 

patienterna som söker för ätstörning som även lider av ett missbruk vilket kan ge en 

indikation om att det finns patienter som missas. Alternativt söker kanske inte patienter med 

denna samsjuklighet vård på en ätstörningsmottagning. I ytterligare en studie som undersökt 

sambandet mellan missbruk och ätstörningar tittade forskarna på om det fanns något samband 

mellan vilken typ av ätstörningsdiagnos som är vanligast förekommande i kombination med 

missbruk. Resultatet visade på en generellt högre risk för SUD (Substance use disorder) det 

vill säga substansmissbruk av alkohol eller droger bland kvinnor med ätstörningar jämfört 

med kontrollgruppen. Förutom detta såg forskarna även att de kvinnor som hade mer 

bulemiska symtom rapporterade högre förekomst av speciellt alkoholmissbruk (Root et al., 

2010). Inte heller detta kunde bekräftas av de intervjupersoner som deltog i denna 

undersökning.   

Att yngre kvinnor i högre grad är drabbade av samsjuklighet vad gäller ätstörningar och 

missbruk var något som flera intervjupersoner nämnde. Även om forskning stöder detta så 
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finns det siffror som talar för att det inte bara är kvinnor som lider av ett missbruk i högre 

grad även lider av ätstörningar. År 2005 publicerade Courbasson med flera en studie där de 

undersökt förekomsten av ätstörningar hos män och kvinnor med SUD (substance use 

disorder). Även om studien visade på att kvinnorna i undersökningsgruppen i högre grad än 

män var drabbade av ätstörningar kunde forskarna se att både män och kvinnor i 

undersökningsgruppen var mer drabbade än populationen i övrigt (Courbasson, Smith, & 

Cleland, 2005). Jag tänker att det kan vara svårt att få en rättvis bild i den kliniska vardagen 

av hur samsjukligheten ser ut vad gäller ätstörningar och missbruk hos män. Statistiken över 

vilka som söker vård på ätstörningsenheten i Skellefteå visar på att det främst är kvinnor som 

söker hjälp för ätstörningar. Detta innebär att det finns få män i ätstörningsbehandling överlag 

och mycket få där en samsjuklighet med missbruk föreligger. På beroendemottagningen är det 

vanligare med manliga patienter men där ligger inte fokus på att upptäcka ätstörningar varpå 

individer kan missas. Behandlare överlag är troligtvis mer inställda på att det är kvinnor som 

drabbas av ätstörningar vilket inte är så konstigt eftersom det är en diagnos som i större 

utsträckning drabbar kvinnor (Kunskapsguiden, 2019).  

Erfarenheter av patientgruppen 

I övrigt framkom ingen tydlig bild av gemensamma drag hos patienter med denna 

samsjuklighet även om det finns forskning som tyder på att det kan finnas det. 

Intervjupersonerna hade erfarenheter av alla olika kombinationer av missbruk och 

ätstörningar. Någon intervjuperson upplevde att ADHD var en gemensam nämnare men i 

övrigt varierade erfarenheterna. En litteraturstudie inom området samsjuklighet mellan 

missbruk och ätstörningar visar på att det tycks vara vanligare med samsjukligheten mellan 

missbruk och ätstörningsdiagnosen bulimi än anorexi (Wolfe, & Maisto, 2000). En av 

informanterna tog under intervjun upp att hen reflekterat kring att hetsätningsstörningar 

logiskt sett borde ligga närmare till hands utifrån rådande forskningsläge där det finns 

forskning som pekar på att matmissbruk och annat missbruk kan vara besläktade. Detta var 

dock inget som denna informant trots lång erfarenhet kunnat se i det kliniska arbetet.  

Även om det finns forskning som pekar på likheter visar även forskningen på viktiga 

skillnader vad gäller diagnoserna missbruk och olika typer av ätstörningar. En gemensam 

faktor som betonas är att till exempel hetsätning och att missbruka alkohol eller droger är 

beteenden som har en ångestlindrande effekt. Det är också lösningar som fungerar effektivt på 

kort sikt men som med tiden blir själva problemet. Trots denna likhet så finns det avgörande 

skillnader vad gäller de bakomliggande mekanismerna till exempel vad gäller 

toleransutveckling och abstinensbesvär (Wilson, 2010; Wolfe, & Maisto, 2000). Detta är även 

något som behandlare nämner det vill säga upplevelsen av missbruk av alkohol eller problem 

med maten som sätt att hantera ångest. Samtidigt beskriver behandlarna problemet med att 

missbruk påverkar patientens kognitiva förmågor. Jag tänker att även om undervikt också 

sänker den kognitiva förmågan så går inte detta att jämföra med den kemiska påverkan som 

alkohol och droger har på hjärnan.  
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Det forskningen av bland annat Root et al. (2010) pekar på det vill säga att samsjukligheten 

vad gäller missbruk och ätstörningar är tämligen stor och den kliniska verkligheten som dessa 

behandlare har erfarenhet av skiljer sig alltså åt. Många av de behandlare som intervjuades 

hade tankar om att det kan vara så att man ibland missar att patienter med samsjuklighet vad 

gäller missbruk och ätstörningar. En av informanterna hade en reflektion kring detta med 

mörkertal som jag tänker är viktig att ta i beaktande det vill säga att mörkertalet är stort vad 

gäller både missbruk och ätstörningar överlag då många inte söker hjälp och det även 

förekommer underdiagnostisering. Logiskt sätt bör därför också mörkertalet vad gäller 

patienter där båda diagnoserna föreligger vara stort. Utifrån tidigare resonemang om män med 

samsjuklighet vad gäller ätstörningar och missbruket bör också mörkertalet inom denna grupp 

vara stort.  

Ytterligare en viktig reflektion från en av de behandlare som intervjuades handlar om vilka 

färdigheter du utvecklar beroende på vad du arbetar med för patientgrupp. Arbetar du i 

huvudsak med en viss patientgrupp påverkar det var du som behandlare lägger fokus när du 

träffar patienten för första gången. Även om samtliga behandlare använder olika 

frågeformulär och andra instrument som är menade att hjälpa till vid diagnossättning och 

upptäckt av olika typer av problem så påverkas du som behandlare av vilka diagnoser du är 

bäst tränad i att upptäcka. Jag tänker att det viktigaste för att minimera risken att du som 

behandlare missar viktig information är en medvetenhet om vad du är bra och mindre bra på 

vilket också många av de behandlare som intervjuades tycks vara. En annan reflektion jag gör 

utifrån det intervjupersonerna beskriver är att det är de mer uppenbara signalerna på 

ätstörning respektive missbruk du reagerar på om du är mer ovan att arbeta med en viss 

diagnos. De behandlare som arbetar med missbruk uttrycker bland annat att låg vikt eller 

allmänt somatiskt dålig status hos patienten är något som gör att man som behandlare ställer 

mer frågor kring hur det ser ut med maten. Detsamma gällde de behandlare som var mer van 

att arbeta med ätstörningar det vill säga att vissa vanor hos patienter vad gäller att gå på fester 

där det förekommer mycket alkohol, hur patienten sköter skolarbete och vilka sociala 

sammanhang patienten befinner sig i kan väcka misstankar hos behandlaren att det 

förekommer risk för missbruk.  

Upptäckt, behandling och prioritering 

I allmänhet upplever behandlare att sammanfattningen som är en obligatorisk anteckning i 

journalen, sökord i journalen och andra formulär som hjälpsamt för att som behandlare 

komma ihåg att fråga om saker som ligger utanför ens eget expertområde. Att upptäcka 

samsjuklighet vad gäller missbruk och ätstörningar är också något som problematiserats i en 

amerikansk forskningsstudie från 2008. Där kunde konstateras att endast hälften av offentligt 

finansierade missbruksenheter i USA gjorde någon form av screening för att upptäcka 

ätstörningar (Gordon et al., 2008). Hur det ser ut i Sverige är oklart men denna siffra kan ändå 

ge en fingervisning om att det troligtvis finns potential att öka upptäckten av samsjuklighet 

vad gäller ätstörningar och missbruk. Om vi vill blir bättre på att behandla denna patientgrupp 

behöver vi börja med att upptäcka den.  
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Flera av behandlarna uttrycker också att det finns utvecklingspotential vad gäller de verktyg 

som används idag. På beroendeenheten i Skellefteå arbetar de till exempel med att utforma en 

basutredning med syftet att få en så bra grund som möjligt som behandlare när du får en ny 

patient. Givetvis kan man också fundera över hur avgörande det är att upptäcka en 

samsjuklighet direkt vid bedömning. Kanske är det inte alltid rimligt att kunna göra det. En av 

informanterna som har lång erfarenhet av att arbeta med ätstörningar beskrev erfarenheter av 

att en samsjuklighet med missbruk troligtvis upptäcks till sist då behandlingsresultaten vad 

gäller ätstörningsbehandlingen uteblir. Jag tänker att detta är intressanta kliniska erfarenheter 

och att denna typ av information kan vara svårt att fånga upp i forskningssammanhang. Hur 

definierar vi vad som är ofta och hur vet vi vad vi missar och inte? Många behandlare som 

intervjuades visade stor ödmjukhet inför det faktum att det är väldigt svårt att veta vad man 

som behandlare missar.  

När det framkommer en samsjuklighet mellan missbruk och ätstörningar är en gemensam 

inställning hos de behandlare som intervjuats att det är viktigt att försöka göra en bedömning 

av vilken av diagnoserna som är det primära problemet. Detta kan i vissa fall vara ganska 

svårt att avgöra men om en patient lider av ett mer allvarligt och frekvent missbruk så blir 

bedömningen ofta att behandling för missbruket ska prioriteras. Det är dock inte alltid så. 

Graden av missbruk blir avgörande för om behandlaren bedömer att det blir hanterbart att 

genomföra en ätstörningsbehandling och parallellt hantera missbruket. Det finns också en stor 

öppenhet hos flera av behandlarna att utarbeta speciallösningar och försöka komma fram till 

så bra samarbetsformer som möjligt för att tillgodose patientens behov och samtidigt ta 

hänsyn till vad som är rimliga mål med behandlingen. Forskning pekar på vikten av att vara 

medveten om hur behandlingen kan påverka patienten när båda diagnoserna föreligger då 

behandling för den ena diagnosen kan leda till symtomskiftning dvs att om man får 

behandling för en ätstörning samtidigt som man lider av ett missbruk så förvärras 

missbrukssymtomen. Detta samband gäller även om patienten får behandling för missbruket 

dvs. att de ätstörda symtomen då ökar (Wolf, & Maisto, 2000). En av intervjupersonerna som 

arbetar mer med missbruk uttrycker också hur vissa patienter kan var mycket angelägna om 

att arbeta med sin ätstörning även om problemet med missbruket bedöms vara det primära 

problemet och uttrycker det som att “Att fokusera på ätstörningen kan ibland upplevas vara 

lättare för patienten än att ta tag i missbruket. Därför vill patienten hellre lägga fokus på det.”. 

Jag tänker att det är viktigt att ta med sig detta vid bedömning av patienter. Vi behöver vara 

medvetna om hela sammanhanget kring en person för att kunna göra en bra bedömning av 

vilken behandling som är mest lämplig. Som flera av behandlarna också uttrycker det så är 

behandlingen för båda diagnoserna krävande i sig och som behandlare behöver du kunna göra 

en bedömning av hur mycket det är rimligt att en patient klarar av. Att då kunna motivera för 

patienten varför man som behandlare väljer att remittera vidare är ytterligare något som 

nämndes under intervjuerna. Detta för att patienten inte ska uppleva sig bestraffad för att den 

berättat om sitt missbruk. Likheter mellan att behandla både missbruk och ätstörningar är att 

du i behandlingen arbetar med att ta bort destruktiva strategier för att hantera ångest vilket 

kommer göra att patienten mår sämre under en period. Detta är ytterligare något att ta i 

beaktande när man som behandlare ska göra bedömningen av hur mycket behandling en 

patient kan tänkas klara av på en gång.  
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Detta resonemang stärks i en studie gjort av Bonfà et al. (2008). I studien framkom att en 

undersökningsgrupp av kvinnor som behandlades för drogberoende hade högre risk att hoppa 

av behandlingen för drogberoendet om de även led av en ätstörning. För att lyckas med en 

beroendebehandling är resultatet starkt kopplat till om patienten slutför behandlingen eller ej 

vilket talar för att dessa patienter har högre risk för att misslyckas i behandling. I studien 

understryks vikten av att behandlare känner till denna samsjuklighet för att kunna motverka 

symtomskiftning dvs att ätstörda symtom ökar när missbruket minskar och vise versa (Bonfà 

et al., 2008). Jag tänker även att det styrker resonemanget om att hitta en lagom 

svårighetsgrad på behandlingen så att det inte blir för mycket för patienten som kanske då 

väljer att avbryta behandlingen.  

Det finns inte heller någon evidensbaserad metod för att hantera båda diagnoserna i samma 

behandling. Det finns riktlinjer för rekommenderad evidensbaserad behandling för både 

missbruk och ätstörningar men det saknas vårdprogram vid samsjuklighet av diagnoserna 

(Socialstyrelsen, 2019; Wallin, af Sandeberg, Nilsson, & Linné, 2015). Forskarna har också 

konstaterat att personer med samsjuklighet vad gäller ätstörningar och missbruk tycks ha 

många olika behov som kan vara svåra att tillgodose med de behandlingsprogram som finns 

idag (Courbasson, Smith, & Cleland, 2005). Jag tänker att det absolut skulle vara hjälpsamt 

med ett utarbetat vårdprogram men samtidigt går det inte att bortse från att det finns stora 

utmaningar vad gäller att kunna åstadkomma det. Som en av intervjupersonerna uttryckte det 

så är det inte rimligt att ha vårdprogram för allt då det finns oändligt många kombinationer av 

diagnoser och det är tämligen omöjligt att utarbeta evidensbaserade vårdprogram för alla 

kombinationer.  

De riktlinjer som finns från socialstyrelsen ger inte konkret vägledning i hur du ska gå tillväga 

när det föreligger samsjuklighet mellan missbruk och ätstörning. En av rekommendationerna 

från socialstyrelsen handlar till exempel om vikten av att samordna insatser (Socialstyrelsen, 

2019). Vad innebär det i praktiken? Socialstyrelsen rekommenderar också att tidsmässigt inte 

behandla det ena före det andra utan använda sig av de evidensbaserade behandlingsmetoder 

som finns för respektive diagnos och samtidigt se till helheten och försöka integrera 

behandlingsinsatserna (Socialstyrelsen, 2019). Jag tänker att det är av vikt att i första hand 

vara välbekant med de kliniska riktlinjer som finns för den diagnos som man har som 

specialistområde. Detta kan ge vägledning när man som behandlare ska bedöma patienter och 

prioritera vad gäller behandlingsinsatser. Missbruk anses av de flesta informanter vara en 

försvårande faktor som ofta omöjliggör regelrätt terapi. Detta är något som behöver tas i 

beaktande när man som behandlare ska förhålla sig till socialstyrelsens rekommendationer.   

Forskare har problematiserat att det inte finns nog med studier gjorda för att kunna ge 

rekommendationer om vilken behandlingsmetod som bör användas när det föreligger 

samsjuklighet mellan ätstörningar och missbruk och efterfrågan på integrerade 

behandlingsmodeller är stor (Harrop, & Marlatt, 2010). Att behandlare är utelämnade vad 

gäller att göra en lämplig bedömning är utifrån detta inte så konstigt. Det finns inte så mycket 

annat att göra som forskningsläget ser ut idag. Ett gott samarbete mellan ätstörningsvård och 

missbruksvård betonas för att få ett bra resultat av behandlingen. Att tidigt upptäcka en 
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samsjuklighet är också en fördel då det underlättar planering av behandling vilket kan leda till 

ett snabbare tillfrisknande (Socialstyrelsen, 2018). Det lämnas alltså öppet att tolka hur detta 

samarbete skulle kunna se ut. Samtliga intervjupersoner var positiva till samarbete mellan 

enheterna. Detta tycks speciellt angeläget om man som behandlare på beroendeenheten sitter 

med en patient med ätstörningsproblematik och missbruk. Flera behandlare uttryckte 

önskemål om att kunna använda varandra i handledning. Att bjuda in varandra på möten för 

erfarenhetsutbyte och konsultation var ett annat önskemål som delades av flera informanter. 

Något jag reflekterade över under intervjuerna var den ömsesidiga viljan hos informanterna 

att både ge och ta emot kunskap från andra enheter.  

Vidare framkom också andra idéer vad gäller att underlätta upptäckten av en samsjuklighet 

vad gäller missbruk och ätstörningar. Detta var till exempel att i högre utsträckning använda 

formulär avsedda för att upptäcka respektive diagnos. Det framkom också förslag på att utöka 

blodprovsremisser till att innefatta både karakteristiska “ätstörningsprover” likväl som 

karakteristiska “missbruksprover”.  

Då samsjuklighet i allmänhet är vanligt förekommande både på beroendemottagningen och 

ätstörningsverksamheten har behandlarna på respektive enhet utvecklat olika specialistroller. 

Det kan på beroendemottagningen handla om att en behandlare är extra duktig på 

kombinationen missbruk och depression eller att en behandlare på ätstörningsverksamheten är 

extra kunnig vad gäller ätstörningar och neuropsykiatri. Utifrån detta framkom också förslag 

på att det skulle kunna vara bra med en behandlare med dubbelkompetens vad gäller 

ätstörningar och missbruk.  

Metodreflektion 
 

Jag valde att genomföra en intervjustudie utifrån att jag bedömde att den metoden passade bra 

för att besvara syftet med mitt arbete. Då jag utifrån personlig kännedom om organisationen 

visste att det skulle gå att få tag i intervjupersoner som skulle kunna tillföra mycket kunskap 

tänkte jag att en intervjuundersökning hade möjlighet att ge mer fylliga svar än om jag till 

exempel valt att göra en enkätundersökning. Valet att göra en semistrukturerad intervju och 

därmed ta hjälp av en intervjuguide med en del förutbestämda teman och frågor underlättade 

för mig under intervjusituationerna. Det gjorde att jag kunde slappna av och låta 

intervjupersonerna prata mer fritt när jag hade stöd av intervjuguiden. Jag kunde känna mig 

trygg med att intervjuguiden skulle hjälpa mig att hitta tillbaka till syftet med undersökningen 

och ställa de frågor som behövdes för att på ett bra sätt kunna svara på frågeställningarna. En 

helt öppen intervju hade varit ett alternativ men då jag har lite erfarenhet av att göra 

forskningsintervjuer hade det kunnat vara en större utmaning för mig att få fram användbara 

svar för studien. Samtidigt kändes det viktigt att kunna vara flexibel och kunna lägga till extra 

frågor utifrån vad intervjupersonerna berättade. Som Bryman (2011) skriver är det viktigt att 

intervjupersonerna lämnas utrymme att berätta fritt och att frågorna inte blir alltför styrande. 

Intervjuguiden ska fungera som en ram och även tillåta eventuella nya frågor som kan dyka 

upp under intervjun.   
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Ett annat möjligt angreppssätt hade kunnat vara en observationsstudie. Det hade till exempel 

kunnat innebära att jag deltagit vid olika typer av bedömningssamtal för att observera hur 

behandlare förhåller sig till kopplingen mellan ätstörningar och missbruk när de träffar 

patienter vid bedömning. Om jag valt denna metod hade jag fått förhålla mig till fler etiska 

dilemman då patienter blivit inblandade. Observationsstudier kompliceras ofta av just en del 

etiska dilemman som behöver hanteras både vad gäller eventuella klienters medverkan men 

även om man önskar studera något utan att helt kunna informera om varför (Bryman, 2011). 

Det hade möjligen också blivit mer tidskrävande vilket var en viktig faktor att förhålla sig till 

för att arbetet skulle hinna färdigställas inom rimlig tid. Samtidigt hade det kunnat vara 

intressant och kanske ökat möjligheten att upptäcka saker som behandlarna själva inte är 

medvetna om. Då syftet med kvalitativa studier är att få en bild av den faktiska verkligheten 

så får en deltagande observatör större chans att verkligen fånga situationen som den är och 

kanske även större chans att upptäcka oväntade teman och föreställningar. En intervju innebär 

alltid en viss distans (Bryman, 2011). Jag tänker att en deltagande observation även kunnat 

vara bra för att upptäcka om det finns skillnader i hur behandlare uppmärksammar 

samsjukligheten mellan missbruk och ätstörningar beroende på om patienten är man eller 

kvinna. Detta kanske inte behandlarna själva är så pass medvetna om att det framkommer i en 

intervju. Vid en deltagande observation får forskaren möjlighet att observera beteenden direkt 

(Bryman, 2011). Samtidigt finns det också en risk att studien stört arbetet på kliniken i större 

utsträckning och en del behandlare hade kanske valt att avstå deltagande observation. En av 

nackdelarna med denna metod är att den är mer påträngande och tar mer tid (Bryman, 2011).  

 

En etnografisk studie hade också varit ett alternativ. Denna metod innebär att forskaren blir en 

del av studien genom att själv delta i gruppen som studeras (Bryman, 2011). Utmaningen om 

jag valt denna metod hade varit tiden och hur jag som forskare ska förhålla mig för att inte 

påverka eller störa resultatet. Det hade varit viktigt att försöka få en så heltäckande bild som 

möjligt genom att delta vid olika tillfällen, med olika behandlare och vid olika tidpunkter. 

Etnografisk forskning i vissa miljöer ställer krav på att forskaren att vara flexibel och ändra 

eventuella egna vanor för att få en så bra bild som möjligt (Bryman, 2011). Resultatet hade 

dock kunnat vara mycket intressant och kanske gett den mest rättvisande bilden om jag klarat 

av att utföra forskningen på ett bra sätt. 

 

De svåraste etiska dilemman som jag såg under genomförandet av min studie var 

frivilligheten och att deltagarna skulle vara anonyma. Utifrån att jag arbetar på samma klinik 

som de personer som intervjuats fanns en risk att behandlarna skulle känna sig tvingade att 

delta utifrån att det är svårt att säga nej till en arbetskamrat. Jag var utifrån detta mycket tydlig 

med att deltagandet var frivilligt och att de inte måste tacka ja. Min bedömning är att de 

personer som tillfrågades blev glada över att få frågan och alla var öppet positiva till att delta. 

Samtliga intervjupersoner som tillfrågades tackade ja direkt efter att de fått personlig 

information av mig angående studien samt läst missivbrevet och fått ställa eventuella frågor. 

Urvalet gick till så att jag intervjuade samtliga behandlare som arbetar på 

ätstörningsverksamheten förutom mig själv då även jag arbetar där. Detta var tre personer. För 

att få lämpliga personer från beroendemottagningen med erfarenheter som skulle kunna bidra 

till studien tillfrågades chefen över beroendemottagningen och beroendeavdelningen som fick 
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rekommendera tre behandlare. För att underlätta deltagandet för intervjupersonerna fick 

ledningen ge sitt godkännande att intervjuerna kunde utföras på arbetstid. Svårigheten med att 

kunna hålla anonymiteten var en stor utmaning och något som påverkat till exempel vilka 

citat som valts ut. Samtidigt har jag valt att ta med vissa citat som inte bedömts vara möjliga 

att för andra lika tydligt spåra till den person som sagd det. Som Bryman (2011) skriver kan 

citat vara viktigt i en studie då de ger möjlighet för läsaren att fördjupa sin förståelse. Det kan 

också vara hjälpsamt för att på ett bra sätt illustrera en synpunkt eller ge belägg för något.  De 

inspelade intervjuerna tillsammans med de avidentifierade transkriberade intervjuerna har 

förvarats inlåsta.  

 

Att jag har personlig kännedom om kliniken och även arbetar där har underlättat mitt arbete 

med denna studie. Det har varit en resurs utifrån personlig kännedom både om organisationen, 

psykiatriska diagnoser, behandling och möjligheter att komma i kontakt med lämpliga 

intervjupersoner. Sedan kan ju detta med förförståelse både vara positivt och negativt. 

Studiens resultat skulle kunna bli vinklat om jag som forskare leder mina intervjupersoner i en 

viss riktning utifrån egna åsikter och tankar. Det var en utmaning speciellt när jag intervjuade 

mina närmaste kollegor som jag känner väl och i viss mån redan kunde ana vad de skulle 

svara på vissa frågor. Å andra sidan kan också en viss förförståelse vara användbar när man 

arbetar med kvalitativ forskning som innebär att göra tolkningar av det empiriska materialet. 

En helt objektiv återgivning i kvalitativ forskning riskerar att bli tämligen ointressant. Om 

forskaren är väl insatt i ämnet och skickligt kan använda sig av sin egen förförståelse ger 

denna mer djup i forskningen och ökar möjligheterna att göra relevanta och bra tolkningar. 

Detta behöver alltid ställas mot att till viss del också vara objektiv. I kvalitativ forskning 

hanteras detta genom att forskaren på bästa sätt arbetar med att säkerställa att denne agerat i 

god tro utifrån insikten om att det inte finns fullständig objektivitet i samhällelig forskning 

(Bryman, 2011).  

Avslutning 
  

Behandlare som arbetar med missbruk respektive ätstörningar är eniga om att samsjuklighet 

mellan ätstörningar och missbruk är en komplicerande faktor när det kommer till bedömning 

och behandling.  Det tycks finnas en gemensam känsla av osäkerhet om hur andra enheter på 

kliniken arbetar och det gäller inte bara ätstörnings- och beroendeenheten. Flera av de 

svårigheter behandlare på de olika enheterna upplever borde gå att komma åt genom 

erfarenhetsutbyte inom kliniken bland annat den osäkerhet många känner vad gäller hur andra 

enheter arbetar. Många av intervjupersonerna föreslår mer utbildning, handledning, 

standardiserade bedömningsinstrument och samarbete som potentiella lösningar både för att 

upptäcka patienter med samsjuklighet vad gäller missbruk och ätstörningar men och för att få 

hjälp med hur man som behandlare ska tänka och prioritera vid behandling. Region 

Västerbotten är likt många regioner ålagda att göra stora besparingar varpå pengar till 

utbildning blir allt svårare att få. Ibland är det svårt att se lösningar på problem som dessa när 

den kliniska vardagen begränsas av tids- och resursbrist. En idé som växte fram under arbetet 

med denna studie var att på ett bättre sätt än idag utnyttja den kunskap som redan finns på 

kliniken hos personal som arbetat länge och har erfarenhet inom olika specialistområden. På 
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kliniken genomförs årligen något som kallas för ”Basutbildning”. Det innebär att erfaren 

personal på olika enheter föreläser för nyanställda på kliniken om respektive 

specialistområde. Ett billigt och effektivt sätt att höja kompetensen hos personalen i allmänhet 

skulle vara att sanktionera att även erfaren personal skulle ha möjlighet att delta vid dessa 

utbildningstillfällen. Det finns annars risk att okunskap om hur andra enheter arbetar leder till 

frustration då man inte förstår varför olika enheter väljer att agera eller prioritera som de gör.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Förfrågan om att delta i intervjustudie 
 

Syftet med denna studie är att undersöka behandlares strategier för att upptäcka och behandla 

patienter med samsjuklighet vad gäller missbruk och ätstörningar vid psykiatriska kliniken i 

Skellefteå. Studien vänder sig till behandlare som i huvudsak arbetar med missbruk respektive 

ätstörningar. 

 

Studien är ett examensarbete och är en del av socionomutbildningen vid Umeå universitet. 

Studien kommer att genomföras genom intervjuer under oktober månad 2019. Intervjuerna är 

godkända att ske på arbetstid och kommer att utföras på psykiatriska kliniken i Skellefteå.  

Intervjun kommer att beröra dina erfarenheter av att jobba med patienter med missbruk 

respektive ätstörningar och eventuella erfarenheter av samsjuklighet dessa patientgrupper 

emellan. Vi kommer tillsammans komma överens om en tid och plats på kliniken som passar 

dig som väljer att delta så bra som möjligt. Intervjun kommer att ta cirka 45- 60 minuter.  

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst välja att hoppa. Materialet som 

samlas in kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst. Redovisningen av resultatet 

kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. 

Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig och skriftlig presentation till andra 

studerande på socionomprogrammet vid Umeå universitet samt i form av ett examensarbete. 

Vid eventuellt intresse från kliniken kan även resultatet komma att presenteras för personal på 

psykiatriska kliniken i Skellefteå. Eventuella inspelningar och den utskrivna texten kommer 

att förvaras på ett säkert sätt under arbetets gång. Det kommer att finnas möjlighet att ta del av 

examensarbetet genom att få en kopia av arbetet när det är klart.  

 

Förutom att jag som genomför denna studie för närvarande studerar till socionom arbetar jag 

även på Ätstörningsverksamheten i Skellefteå. Min handledare heter Anders Lindström och är 

universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet. Om du har frågor 

om studien är du välkommen att höra av dig till mig via mejl eller telefon.  

 

 

Maria Dahlquist    

maria.dahlquist@regionvasterbotten.se    

Arbetstelefon. 0910-770681    

 

Handledare 

Anders Lindström 

Anders.Lindstrom@umu.se 

090-7867774 

 

https://www.umu.se/institutionen-for-socialt-arbete/personal/
mailto:Anders.Lindstrom@umu.se
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 

Nickname: 

 

1. Upptäcka samsjuklighet 

 

Vad har du för erfarenhet vad gäller patienter med samsjuklighet mellan missbruk och 

ätstörningar? 

 

Hur ofta upptäcks en samsjuklighet? 

 

Finns det någon strategi som används i behandlingen av denna grupp vid upptäckt av 

samsjuklighet? 

 

Anser du att det finns tillräckligt med kunskap och kännedom om denna grupp? Om inte; vad 

saknas? 

 

Och vad är anledningen till denna brist?  

 

Tror du att det finns något man skulle kunna göra för att öka medvetenheten om denna 

samsjuklighet? 

 

Upplevs denna samsjuklighet som ett problem för behandling på något sätt? 

 

2. Behandling idag 

 

Vilken behandling erbjuds dessa patienter? 

 

Ev Finns det någon metod som används i behandlingen av denna grupp vid upptäckt av 

samsjuklighet? 

 

Särskiljer sig denna behandling från er ”huvudgrupp”? 

 

Hur ser samarbetet men eventuella andra vårdgivare/aktörer ut för denna patientgrupp? 

 

3. Tankar och idéer  

 

Finns det något behov av att förändra något för att upptäcka denna patientgrupp i högre 

utsträckning? 

 

Vad bedömer du som behandlare skulle vara till stöd för denna patientgrupp? 

 

Något som saknas/utvecklingsområden? 

 
Övrigt  
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Bilaga 3 

 

 

Kodningsschema 

 

Exempel på meningsbärande 

enheter 
Koder Kategorier Tema 

”Beroendemottagningen eller 

beroendeenheten om man säger så och 

vår enhet har ju kanske dålig koll på 

vad den andre gör och det är nog åt 

båda hållen tror jag. Så det är inte så 

att jag tänker att vi på något sätt har 

koll på vad dom gör och att det är dom 

som inte har koll på vad vi gör utan 

det är nog lika ömsesidigt.” 

Okunskap 

om 

varandras 

enheter 

 

Bäst på sitt 

eget 

område 

 

Egna öar 

  

Utvecklingsområden/önskemål Erfarenhetsutbyte  

”Jag tänker på det där med 

mörkertalet för att förtydliga det. Det 

kan ju faktiskt vara större än vad vi 

tror. Vi vet ju inte. Vi vet att 

mörkertalet för ätstörningar är stort, 

vi vet att mörkertalet kring missbruk 

borde vara stort och dom två 

tillsammans borde ju vara jättestort 

då” 

 

  

Klinisk 

erfarenhet 

 

Missar nog 

en del 

 

Antagligen 

mörkertal  

Upptäcka samsjuklighet 
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