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Abstrakt 

I Sverige används både individuell – och familjeterapeutisk behandling för unga nyinsjuknade 
anorexia nervosa patienter. Familjeterapeutisk behandling rekommenderas. Det finns dock 
kritik mot familjeterapeutisk behandling som säger att man inte tillräckligt påverkar 
patienternas kognitiva/affektiva svårigheter. Å andra sidan kan familjesamspelet vara en 
viktig faktor för förändring av kognitiva/affektiva variabler, då våra självbilder och affekter 
formas i relation till andra. Negativ självbild och stark självkontroll vid anorexia kan kvarstå 
efter behandling och kan öka risken för återfall. 

Studiens syfte är dels att beskriva självbilden på gruppnivå innan och efter behandling av 
unga anorexia nervosa patienter som behandlats på Stockholm Centrum för Ätstörningar. 
Vidare är syftet att se om självbilden förändras olika mycket, efter familjebaserad respektive 
individual terapi. 

Studien är en registerstudie och använder sig av data från kvalitetssäkringsbasen Stepwise. 
Totalt ingår 44 patienter. I studien mäts självbild med hjälp av Structural Analys of Social 
Behavior som är ett självskattningsformulär där självbilden beskrivs i åtta kluster.  

Anorexia Nervosa patienter har en negativ självbild som kännetecknas av självkontroll, 
självkritik och självhat. Trots detta upplever de att de tar hand om sig själva i högre 
utsträckning än normalgruppen. Vid ett årsuppföljning har självbilden normaliserats oavsett 
individual eller familjebehandling, vilket talar för att psykoterapi är verksamt för unga 
anorexia nervosa patienter.  
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Bakgrund  
Anorexia Nervosa är en allvarlig psykiatrisk sjukdom som ofta debuterar i de tidiga tonåren 

(Svenska Psykiatriska Föreningen, 2005). I riktlinjerna för ätstörningsbehandling i Sverige 

och internationellt rekommenderas vanligen någon form av familjeterapeutisk behandling vid 

anorexia nervosa hos unga nyinsjuknade, men även individuell terapi förekommer (Espie & 

Eisler 2015; Hodes, Eisler & Dare 1991; Von Knorring, 2012).  

Familjeterapin fokuserar på normalisering av ätande och vikt, stärka föräldrarna i sin roll och 

främja åldersadekvat utveckling hos ungdomen. Även individuell terapi, oavsett teoretisk 

skola, fokuserar på att normalisera ätande och vikt men lämnar ett något friare utrymme att 

prata om det ungdomen själv uppger som angeläget. Det kan t.ex. gälla relationen till 

föräldrar, vänner, identitetsfunderingar och hur detta påverkar och vidmakthåller ätstörningen 

(Lock, LeGrange, Agras & Dare 2001; Svenska Psykiatriska Föreningen, 2005). Det finns 

studier som påvisar att ungdomar som gått i gemensam terapi med sina föräldrar signifikant 

ökade i vikt och signifikant förbättrade sin självkänsla mellan initialbedömning och 6 

månaders uppföljning (Eisler, Dare, Hodes, Russell, Dodge & LeGrange 2000). 

Dock finns hypoteser kring att familjeterapi hjälper ungdomarna att normalisera ätandet och 

gå upp i vikt men att de förvrängda tankarna och känslorna kring kropp och vikt vidmakthålls 

(Valchol & Cooper, 2009). Vidare kritiseras familjebehandling då det framkommit att 

barn/ungdomar haft svårare att berätta om sina svårigheter och sin situation på ett ärligt sätt 

om föräldrarna är med. Familjebehandlingen har i vissa fall medfört en fokusering på det 

sjuka barnet/ungdomen som gjort att personen känt sig skyldig till att ta för mycket utrymme 

från sina syskon. Relationerna i familjen förändras under behandlingstiden ibland till det 

bättre och ibland till det sämre (Lindstedt, 2015). Det är därmed viktigt att ytterligare studier 

görs kring familjeterapi och anorexia nervosa. 

Ätstörningar drabbar unga människor, främst flickor, och är ett vanligt och allvarligt tillstånd 

(Stockholms läns landsting, 2009). Till de primära ätstörningarna hör anorexia nervosa, 

bulimia nervosa och ätstörning utan närmare specifikation (Ätstörning UNS)(Svenska 

Psykiatriska föreningen, 2005). Det som är gemensamt för alla ätstörningsdiagnoser är en 

stark rädsla för viktuppgång, ständiga försök att begränsa ätandet och att självkänslan är 

överdrivet påverkad av kroppsvikt eller form (Stockholms läns landsting, 2009).  
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För att diagnostisera ätstörningar används idag framförallt två diagnostiska system, WHO:s 

internationella ICD-system och det amerikanska DSM-systemet (Clinton & Norring, 2009).  

Båda diagnossystemen används av kliniker för att särskilja diagnoser. Låg vikt och dåligt 

allmäntillstånd förekommer vid flera olika somatiska och psykiatriska sjukdomstillstånd 

Eftersom behandlingen skiljer sig väsentligt mellan ätstörningar och andra sjukdomstillstånd 

är det viktigt att noggrant särskilja diagnoserna. Det är emellertid vanligt med både somatisk 

och psykiatrisk samsjuklighet vid ätstörningar (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2005). 

I föreliggande studie används DSM IV (för diagnoskriterier se bilaga 1) Förekomst av 

anorexia nervosa hos unga kvinnor uppskattas till 0,2-0,4 % och 1-2% för bulimia nervosa. 

Ätstörning UNS är troligtvis 3-4 gånger vanligare. Ungefär 10 % av patienter i vuxen ålder 

med anorexia och bulimia är män (Svenska Psykiatriska föreningen, 2005). Det finns dock 

studier som tyder på att mörkertalet är väsentligt större och att incidens och prevalens av 

ätstörningar är högre än man tidigare uppskattat (Stockholms läns landsting, 2009). 

 

Anorexia Nervosa 

Anorexia Nervosa är kanske den mest omtalade ätstörningen men däremot inte den vanligast 

förekommande hos vuxna. Däremot drabbas barn och ungdomar huvudsakligen av restriktiva 

ätstörningar, dit anorexia nervosa och ätstörning typ 1 och typ 2 ingår (bilaga 1)( Clinton & 

Norring, 2009). Vanligen startar sjukdomen med en önskan att gå ner i vikt. Detta sker med 

en viljemässig bantning där i första hand godis, fett och annat som anses onyttigt utesluts. 

Efter hand utesluts mer i kosten och portionsstorlekarna minskas. Rädslan för att bli tjock 

eller gå upp i vikt styr ätbeteendet och kroppsbilden förvrängs så personen är övertygad om 

att kroppen är större än den faktiskt är (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2005; 

Kunskapscentrum för ätstörningar, 2013). 

 Kropps- och viktfixeringen ökar med sjunkande vikt. Självkänslan blir kopplad till hur man 

lyckas kontrollera sin ätande och sin vikt. Det är inte ovanligt att personer med anorexia 

förnekar sin sjukdom trots ett uppenbart dåligt fysisk tillstånd. Svälten påverkar hjärnan och 

de kognitiva processerna (Espie & Eisler, 2015).  

Vid anorexia nervosa är gränsen för svälttillstånd när kroppsvikten är mindre än 85 procent av 

den förväntade kroppsvikten hos personer med samma kön och ålder. Många av kroppens 

normala funktioner får svårt att fungera. 
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I ett svälttillstånd får kroppen svårt att hålla kroppstemperaturen och pulsen blir lägre. Den 

drabbade kan få svårt att sova och koncentrera sig. Den mesta vakna tiden går åt till att tänka 

på mat, vikt och kropp. Många drabbas också av tvångstankar och tvångshandlingar som till 

största delen handlar om ätande och motion (Stockholms Läns Landsting, 2009; 

Kunskapscentrum för ätstörningar, 2013).  

Barn med anorexia nervosa är svårare att diagnostisera då de inte uttalar de klassiska 

symtomen som t.ex. viktfobi lika ofta. Barn med anorexia kan ibland upptäckas hos 

skolsköterskan på grund av utebliven viktuppgång och tillväxthämning (Clinton & Norring, 

2009). I de fall där barn drabbas av sjukdomen under tidiga tonår kan det medföra en risk att 

puberteten skjuts upp och att tillväxten hämmas (Espie & Eisler, 2015; Kunskapscentrum för 

ätstörningar, 2013). I Stockholms regionala vårdprogram för ätstörningar tas problemet med 

att diagnostisera barn och ungdomar upp. Där skriver man att: 

 ”Man menar framförallt att den stora variationen i biologisk och psykologisk utveckling 

under barn- och tonåren gör att de klassiska ätstörningarna kan uttryckas på sätt som inte 

alls  överensstämmer  med  de  befintliga  kriterierna.” (Stockholms läns landsting, 2009, s.30)  

Vidare beskrivs att det inte är meningsfullt att använda BMI då BMI gränsen för normalitet 

hela tiden förändras beroende på ålder och biologisk mognad. I de fall ett barn debuterar i sin 

ätstörning innan puberteten finns det inte heller något menstruationsbortfall (Stockholms läns 

landsting, 2009). 

Behandlingsinterventioner för unga med anorexia nervosa  

Som tidigare nämnts rekommenderas vanligen någon form av familjeterapi vid anorexia 

nervosa hos unga nyinsjuknade även om individuell terapi förekommer (Espie & Eisler 2015; 

Von Knorring, 2012). Minuchin intresserade sig för familjer med anorexia nervosa patienter 

och det är den strukturella skolan som varit dominerande vid familjeterapi (Hansson, 2004). 

Förenklat var syftet med familjeterapin att återupprätta föräldrarollen och göra 

familjefunktionerna mindre rigida och insnärjda (Minuchin, 1978). Familjeterapi för anorexi i 

tonåren har utvecklats från en generell systemisk behandling till en ätstörningsspecifik 

familjeterapeutisk metod som har visat sig vara effektiv (Hodes, Eisler & Dare, 1991; Espie & 

Eisler 2015).  
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Maudsleymodellen 

Den familjeterapeutiska modell som är mest omskriven och evidensbaserad idag är 

Maudsleymodellen (Hansson, 2004; Varchol & Cooper, 2009). Maudsleymodellen delas upp i 

tre steg, där det första steget fokuserar på att hjälpa föräldrarna att bryta ungdomens svält med 

hjälp av familjeterapeutens stöd. För att klara detta behövs ett stort engagemang av 

föräldrarna. När viktmålen är uppnådda börjar steg två i behandlingen.  

Familjeterapeuten hjälper då familjen att titta på familje-, relations och 

kommunikationsmönster samtidigt som ungdomen sakta får ta över mer och mer ansvar för 

maten själv. Det tredje steget fokuserar på att undersöka känslor och upplevelser som 

vidmakthållit anorexian. Familjen får också hjälp att hantera utvecklingsmässiga frågor som 

kan ha hamnat i skymundan under sjukdomstiden (Varchol & Cooper, 2009, Lock, LeGrange, 

Agras, Dare, 2001, Hodes et al., 1991). 

Individual terapi 

 När det gäller individual terapi har kognitiv beteendeterapi (KBT) och interpersonell terapi 

(IPT) vetenskaplig evidens vad gäller ätstörningar med hetsätningssymtom. Man tror att dessa 

metoder även kommer att visa bra behandlingsresultat vid restriktiva ätstörningar även om 

evidensen idag är mycket liten (Espie & Eisler, 2015; Stockholms läns landsting, 2009).  

Vad gäller KBT är metoden ofta tidsbestämd och manualiserad. Terapeuten försöker hjälpa 

ungdomen att utmana dysfunktionella tankar, som yttrar sig i svält och negativa tankar om sig 

själv. Ofta görs en stor del av terapin utanför terapirummet i form av hemläxor genom att 

träna tekniker som terapeuten lärt ut under sessionerna (Varchol et al., 2009).  

Vid psykodynamisk terapi försöker terapeuten hjälpa ungdomen att förstå hur symtomen 

hänger ihop med ungdomens unika historia med fokus på händelser som kan ha bidragit till 

anorexian. Psykodynamisk terapi pågår ofta under längre tid då relationen till terapeuten ses 

som en avgörande komponent i tillfrisknandeprocessen (Varchol et al., 2009; Region 

Jönköpings län, 2015). 

I en studie av Eisler och medarbetare (Eisler et al.,2000) där de jämför familjeterapi med hela 

familjen och behandling med föräldrar och patient separat framkommer att familjeterapi var 

mer effektiv än individual terapi för unga nyinsjuknade i anorexia nervosa. Vid uppföljning 

efter 5 år visade det sig att de som fått familjeterapeutisk behandling var fortsatt friska medan 

de som fått individual terapi inte var helt återställda från sin sjukdom (Eisler et al., 2007).  
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I en annan studie visar sig effekten av individual terapi vara mycket ospecifik vad gäller 

ungdomar med anorexia nervosa. Förändringarna vad gäller ungdomens självkänsla och andra 

psykologiska funktionerna var mindre hos de som gått i individual terapi än hos de som gått i 

familjeterapi (Eisler et al., 2000).  Det bör nämnas att i ovannämnda studier ses bäst 

behandlingsresultat hos unga (under 19 år) med kort (>3års) sjukdomstid utan tidigare 

behandlingsförsök.   

Stockholm Centrum för Ätstörningar 

Stockholms Centrum för Ätstörningar är en av världens största specialistkliniker för 

behandling av ätstörningar. Deras uppdrag är att erbjuda specialistvård för patienter med 

allvarlig ätstörningsproblematik i alla åldrar och de är en del av Stockholms läns landsting. 

För barn och ungdomar erbjuds i huvudsak tre olika behandlingsalternativ: 

Mottagning för barn och ungdom 

På Stockholm Centrum för Ätstörningar finns en mottagning för barn och ungdom. De träffar 

patienter upp till 18 års ålder. På mottagningen arbetar läkare, psykologer, sjuksköterskor, 

familjeterapeuter, kurator, sjukgymnast och dietist. Behandlingen kan inkludera 

familjesamtal, enskilda samtal och behandling i grupp. Barn och ungdomar under 18 år kallas 

alltid tillsammans med sina vårdnadshavare till nybesök. Familjen deltar också aktivt i 

behandlingen på mottagningen och ses som en resurs vars medverkan ofta är nödvändig för 

att man ska kunna åstadkomma en varaktig förändring. 

Familjevårdsavdelning 

Det finns även en familjevårdsavdelning som erbjuder heldygnsvård för barn och ungdomar 

med allvarlig ätstörning och deras familjer, när behandling i öppenvård bedömts som 

otillräcklig. Målet med behandlingen är att bryta akuta svälttillstånd, skapa struktur kring 

matsituationerna och påbörja arbetet med att på sikt bli fri från ätstörning. Behandling och 

vårdplan utformas tillsammans med varje familj och ansvariga behandlare. Familjen ses som 

en resurs vars medverkan är nödvändig för att åstadkomma en varaktig förändring. 

Vårdnadshavare bor med sitt barn under avdelningstiden och bär där fortsatt huvudansvaret 

för barnet. På Familjevårdsavdelningen arbetar sjuksköterskor, behandlingspersonal, 

barnpsykiater, familjeterapeuter, psykolog, sjukgymnast, lärare och musikterapeut.  
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Mobila familjeenheten 

Mobila familjeenheten behandlar unga patienter som är i svår svält och har ett snabbt 

sjukdomsförlopp. Målet är att inom fjorton dagar påbörja behandling i hemmiljö för att bryta 

destruktiva ätmönster. Mobila teamet arbetar med stöd och matträning, både vid hembesök 

och vid möten på kliniken. 

(All information om Stockholm Centrum för Ätstörningar är taget från deras hemsida 

www.stockholmatstorningar.se den 15/7 -15). 

 

Självbild och anorexia nervosa 

Vår självbild formas i relation till andra och där fyller familjen och framförallt 

vårdnadshavarna en viktig roll (Armelius & Armelius, 2010). Studier har visat att Anorexia 

Nervosapatienters självbild är mycket negativ och att en initialt negativ självbild vid 

behandling av ätstörningen ökar risken för ett dåligt behandlingsutfall (Björck, Clinton, 

Sohlberg, Norring, 2007). Anorexiapatienter har även en högre grad av självkontroll vilket 

även det har visat sig kunna påverka behandlingsutfallet (Birgegård, Björck, Norring, 

Sohlberg, Clinton, 2009).  Även om patienten tillfrisknar i symtomen för ätstörningen, t.ex. 

genom viktuppgång kan den negativa självbilden finnas kvar vilket skulle kunna öka risken 

för återfall (Björck, et al. 2007).   

SASB – Structural analysis of social behavior  

SASB-modellen har sitt ursprung ur interpersonell teori och s.k. cirkumplexa modeller. I den 

interpersonella teorin ses personlighet och psykopatologi som resultatet av interaktioner 

mellan personer. Armelius & Armelius (2010) skriver att beteenden och reaktioner styrs av 

våra upplevelser eller tolkningar av både sitt eget och den andres beteende. Självbegreppet är 

centralt i interpersonell teori. Vi relaterar till andra så att vår uppfattning om vem vi är 

bekräftas. Vi tolkar alltså det som händer i relationer utifrån vår egen självbild. 

I interpersonell teori är komplementaritet en viktig princip. Komplementaritet är ett uttryck 

för att det som händer i en relation inte är slumpmässigt utan vissa beteenden leder med större 

sannolikhet till vissa reaktioner och tvärtom. Genom principen av komplementaritet lär man 

sig att reagera på hur man blir bemött av sina föräldrar och internaliserar reaktionsmönstren i 

form av förväntat beteende från andra och egna tendenser att agera i relationer. Hur man blivit 

behandlad i sina tidiga relationer introjicerar man och börjar behandla sig själv på samma sätt. 

Självbilden styr sedan personen i relation till andra och sig själv. 

http://www.stockholmatstorningar.se/
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Vi lär oss också att hantera våra affekter i relation till andra, liksom vi i relation till andra får 

en uppfattning om oss själva. Detta betyder att våra affekter är nära kopplade till utvecklingen 

av vår självbild och vårt relationsmönster (Armelius & Armelius 2010).  

”Hur  vi  lär  oss  att  hantera  våra  affekter  sker  i  relationer till viktiga andra och därför kommer 

våra  affekter  att  vara  nära  kopplade  till  utvecklingen  av  självbild  och  relationsmönster.” 

(Armelius & Armelius, 2010. Sid 29) 

Cirkumplexa modeller har funnits under lång tid då man försökt beskriva personlighet och 

relationer. De cirkumplexa modellerna har en rad geometriska egenskaper som på ett 

förhållandevis enkelt sätt gör att man kan jämföra mönster och inte bara grad av något. 

(Armelius & Armelius 2010).    

SABS- modellen består av tre olika fokus och två grundläggande dimensioner. Fokus är: 

agerande, reaktioner och självbild och de två dimensionerna är ”affiliation”  eller  positiv  – 

negativ  och  ”interdependence”  eller  kontroll  – autonomi. I modellen går den horisontella 

axeln mellan kärlek och hat. Den vertikala axeln går mellan beroende och oberoende. Med 

hjälp av SASB-modellen kan man få tre olika perspektiv på en persons relationer: Fokus 1. 

Hur man agerar mot en annan person. Fokus 2. Hur man reagerar i samspel med någon 

annan. Fokus 3. Hur man internaliserar handlingar mot sig själv (se figur 1).  

 

 
Figur 1. Benjamins cirkumplexa modell (Benjamin et al.,2006). Fokus 1: Hur man agerar 

mot en annan person (Fet stil), Fokus 2: Hur man reagerar i samspel med någon annan 

(Understruken), Fokus 3: Hur man internaliserar handlingar mot sig själv (Kursiverat). 
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Enligt SASB-modellen bygger fokus 1 på tidiga erfarenheter från föräldrarnas agerande, 

vilket resulterar i internalisering i handlingar mot självet (fokus 3). Exempelvis om föräldrar 

har agerat med mycket klandrande (kluster 6, fokus 1) kommer detta internaliseras till en 

självanklagande självbild (kluster 6, fokus 3) (Armelius, 2000). 

En  normal  självbild  utgörs  av  en  ”base-line”  i  de  positiva  klustren, alltså höga värden inom 

kluster 2, 3, 4 och balans i oberoende/beroende, alltså måttliga värden på kluster 1 och 5 

(Benjamin, Rothweiler & Critchfield, 2006).  

I föreliggande studie används fokus 3 (introjektet) som kan sägas beskriva självbilden. 

Anorexia Nervosa och självbild enligt SASB 

SASB introjekt har varit till stor hjälp för att få ökad förståelse för ätstörningar. Bland annat 

har studier med SABS introjekt visat olikheter mellan diagnoser, hjälpt till att förklara avhopp 

från behandling och kunnat förutsäga behandlingsprognos (Björk et al., 2007). Olika variabler 

av självbild har visat sig vara viktiga vad gäller ätstörningsproblematik och kan ha betydelse 

för vår förståelse kring vad som vidmakthåller ätstörningen och vad som är viktigt i 

behandling (Birgegård et al., 2009). 

Som grupp har ätstörningspatienter en mer negativ självbild än normalgruppen. De har låga 

värden vad gäller självaccepterande och höga värden vad gäller självkritik och självhat. När 

det gäller anorexia nervosapatienters självbild har de högre grad av självkontroll, självkritik 

och självhat än de andra ätstörningsdiagnoserna. Variabler som är kopplade till självkontroll 

har visat sig predicera ett negativt behandlingsutfall hos anorexia nervosapatienter (Birgegård 

et al., 2009). Om man använder tankar från interpersonell teori så finns det risk att personer 

med en negativ självbild agerar så att den negativa självbilden bekräftas. Andras kommentarer 

och handlande kan lätt översättas till kritik, försummelse och fientlighet. Detta kan försvåra 

behandling oavsett om den är individuell eller familjebaserad (Björck et al., 2003).  

Enligt komplementaritetsprincipen svarar vi på beteende med liknande beteende. Översatt till 

SASB-modellen innebär det att vi svarar från samma kluster fast från ett annat fokus. T.ex. en 

flicka som blir kritiserad, känner sig kränkt och sur och kritiserar sig själv. På så vis 

vidmakthålls självbilden (Armelius & Armelius 2010). Studierna är gjorda på vuxna patienter 

och resultaten kan därför inte med säkerhet generaliseras till barn och ungdomar.  
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Problemformulering och syfte 
Eftersom en förbättrad självbild sannolikt är en viktig del av ett lyckat behandlingsutfall är det 

av stor vikt att påvisa om behandling lyckas uppfylla detta. Då familjebehandling är den 

rekommenderade behandlingsformen för unga nyinsjuknade i anorexia, och anorexia 

nervosapatienter har negativ självbild finns det skäl att titta på om det skett någon förändring 

mot en mer positiv självbild efter behandling. Vidare är syftet att undersöka om 

behandlingsutfall skiljer sig jämfört med individualbehandling. 

Frågeställningar 
Frågeställning 1: Hur ser självbilden hos unga anorexia nervosa patienter ut innan 

behandling? 

Frågeställning 2: Hur ser självbilden hos unga anorexia nervosa patienter ut efter behandling? 

Frågeställning 3: Skiljer sig självbildsförändringen åt beroende på vilken behandling patienten 

fått (familjeterapi/individualterapi) och går det att påvisa en mer positiv självbildsförändring i 

någon av behandlingsgrupperna? 

Metod  

Stepwise   

Studien använder data från Stepwisedatabasen, en internetbaserad kvalitetssäkringsbas för 

specialiserad ätstörningsvård i Sverige. Stepwise används på de flesta ätstörningsenheterna i 

Sverige och i registret finns en bred blandning av sluten- och öppenvårdsbehandling. För att 

registrera i Stepwise krävs att det finns en diagnostiserad DSM-IV-ätstörning och avsikt att 

behandla patienten vid enheten. Metoder i systemet inkluderar klinisk bedömning av 1) 

psykiatriska symtom/diagnoser (M.I.N.I kid och SEDI-intervjuer), 2) skattning av 

ätstörningssvårigheter (PSR Psychiatric Status Rating), och 3) global funktionsskattning (C-

GAS), samt frågeformulär om 1) ätstörningssymptom (EDEQ-Ungdom), 2) psykiatriska 

symptom (SDQ), och 3) självbild (SASB). (All information om Stepwise är tagen från 

http://www.atstorning.se/vardpersonal/matmetoder/om-stepwise/ den 15/7-15).  

http://www.atstorning.se/vardpersonal/matmetoder/om-stepwise/
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Genomförande 

Patienter Stepwise bedöms av ätstörningsspecialister före behandling, oftast inom de tre första 

besöken vid enheten, efter, vid behov, läkarbedömning. För slutenvårdspatienter med svåra 

somatiska komplikationer görs bedömningen under den första behandlingsveckan. 

Efter en kort förberedande intervju görs M.I.N. I kid, SEDI, kliniska skattningar och 

registrering av demografiska- och processvariabler. Intervjuaren sitter vid datorn och 

registrerar sina svar på skärmen. Patienten gör sedan självskattningarna vid datorn. För 

närvarande omfattar proceduren i Stepwise bedömning/registrering initialt samt uppföljning 

vid helår och för en del patienter även kvartal och- halvår under första året. (Bilaga 2: 

Information till patienter om Stepwise, Bilaga 3: Informerat samtycke Stepwise) 

Undersökningsgrupp 

Stepwisedatabasen har varit i bruk sedan 2005, och innehåller idag data på ca 12500 patienter. 

I föreliggande studie ingår patienter mellan 12 - 19 år med diagnos anorexia nervosa och 

ätstörning UNS typ 1 och 2 som behandlats på Stockholm Centrum för Ätstörningar mellan 

2011 - 2014.  

Övriga kriterier för inklusion i studien var 

1) Avslutad familje- eller individualbehandling  

2) Endast behandling enligt Hälso- och Sjukvårdslagen. 

3) Undertecknat samtycke till att data används till forskning. 

Behandlingsgrupper 

Ungdomarna delades in i de olika behandlingsgrupperna utifrån följande kriterier: 

• Minst 6 behandlingstillfällen inom något eller båda behandlingsalternativen. 

• Familjegruppen: Flest familjesamtal, färre än 4 individuella samtal 

• Individuella gruppen: Flest individuella samtal, färre än 4 familjesamtal.  
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Gemensamt för behandlingsgrupperna var också att alla gått patientutbildning där anhöriga 

alltid är medbjudna. Patientutbildningen ges vid två tillfällen och hålls i föreläsningsform där 

det ges information om sjukdomen och Stockholm Centrum för Ätstörningars 

behandlingsutbud. 

Instrument 

SASB Intrex är ett självskattningsformulär som innehåller 36 påståenden angående självbild. 

Svaren anges på en skala från 0 – 100. Svar från 50 poäng betyder att man håller med om 

påståendet medan svar under 50 betyder att man inte håller med. 

Påståendena grupperas i åtta kluster (se figur 1),  ”Är  spontan  och  impulsiv”;;  ”Accepterar  och  

utforskar  sig  själv”;;  ”Tycker  om  sig  själv”;;  ”Tar  hand  om  och  utvecklar  sig  själv”;;  

”Kontrollerar  och  behärskar  sig  själv”;;  ”Förtrycker  och  anklagar  sig  själv”;;  ”Förstör  och  

förkastar sig  själv”;;  och  ”Dagdrömmer  och  försummar  sig  själv”  som  beskriver  personens  

självbild. Det är även möjligt att sammanfatta variablerna vilket ger ett sammanvägt värde för 

de variabler som ingår i affiliations- respektive autonomidimensionerna (Armelius & 

Armelius 2010).  

Analys av data 

Frågeställning 1 undersöks genom att alla patienters klustervärden summeras och att ett 

medelvärde och standardavvikelse beräknas för gruppen. Man får då en beskrivning av den 

totala undersökningsgruppens självbild.  

Frågeställning 2 undersöks på samma sätt men med data från 1 årsuppföljningen. 

Frågeställning 3 undersöks genom att jämföra medelvärdena från ettårsuppföljningarna i 

respektive behandlingsgrupp med varandra. 

Jämförelse görs också med en normalpopulation av kvinnliga studenter vid Uppsala 

universitet. ålder 19 – 35 år (Björck, 2006). 

Alla data har bearbetats i Microsoft Excel.  
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Etiska aspekter 

Forskningsdeltagare i Stepwise är skyddade av samma sekretess som vid 

sjukvårdsverksamhet. Deltagarnas uppgifter är anonymiserade och kan inte sammankopplas 

med individen. Allt hanteras och redovisas på gruppnivå. Stepwise är en del i Stockholm 

Centrum för Ätstörningar normala hantering av patienterna och ingen datainsamling har 

tillförts i studien. Stepwise är en del av klinisk praxis vid den deltagande enheten, och studien 

påverkar inte på något sätt vanligt förfaringssätt. 

Identifierande information matas inte in vid registreringen utan vid behov hämtas via 

krypterad förbindelse med befolkningsregistret. Tillstånd att använda enhetens data har 

inhämtats av verksamhetschef (Bilaga 4).   

(All information om Stepwise är tagen från 

http://www.atstorning.se/vardpersonal/matmetoder/om-stepwise/ den 15/7-15). 

Resultat   
I studien ingick från början 492 patienter, 460 kvinnor och 32 män. Ålder varierade mellan 12 

till 19 år med en medelålder på 15,7 år. Endast 192 patienter var komplett uppföljda med 

SASB. Av dessa fattades det information om behandlingstyp hos 148 patienter. Av de 448 

patienter som föll bort var 29 män och 419 kvinnor, med ett åldersspann mellan 12 – 19 år 

och medelålder 15,7 år. Även om bortfallet var stort är bortfallsgruppen i stort sett lik den 

totala undersökningsgruppen vad gäller könsfördelning och ålder. 

Totalt 44 patienter återstod med kompletta data. Av dessa hade 26 fått familjebehandling och 

18 individuell behandling. I gruppen som fått familjebehandling var medelåldern lägre än 

bland de som fått individuell behandling. 

Tabell 1.  Antal kvinnor och män och medelålder i individual- respektive familjegruppen och 

den totala undersökningsgruppen. 

Behandlingsgrupp Kvinnor 
antal 

Män 
antal 

Medelålder 

Individual  (n=18) 16 2 18,2 

Familj        (n=26) 25 1 13,7 

Totalt        (n=44) 41 3 15,5 

 

http://www.atstorning.se/vardpersonal/matmetoder/om-stepwise/
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Undersökningsgruppernas initiala självbild 

Resultatet presenteras i tabell 2. Där anges individualgruppens, familjegruppens och den 

totala undersökningsgruppens medelvärde. Även standardavvikelse för respektive kluster vid 

initialregistrering är angivet. Klustervärdena för respektive grupp jämförs sedan med varandra 

och en normalgrupp i Figur 2.  

 

Tabell 2. Klustervärden på SASB (medel=m och standardavvikelse=sd) för individ, familj och 

den totala undersökningsgruppen 

  Individ   Familj   Total  

Kluster  m (sd)  m (sd)  m (sd) 

Spontanitet  28,0 (15,7)  32,9 (12,6)  30,9 (14,0) 

Accepterar  41,4 (18,9)  39,1 (24,1)  40,0 (21,9) 

Tycker om  42,7 (19,1)  36,3 (23,8)  38,9 (22,0) 

Tar hand om  49,0 (19,8)  48,5 (22,3)  48,7 (21,1) 

Kontrollerar  62,2 (14,2)  62,1 (22,1)  62,1 (19,1) 

Anklagar  52,6 (19,5)  47,8 (26,7)  49,8 (23,9) 

Hatar  33,6 (25,0)  32,3 (27,1)  32,9 (26,0) 

Försummar  31,5 (18,2)  34,0 (22,4)  33,0 (20,7) 

          

 

I figur 2 framgår att de mer negativa eller patologiska klustren har höga värden och de 

positiva eller friska klustren har låga värden i jämförelse med normalgrupp. De kluster som 

stämmer med normalgruppen är Ta hand om. I figur 2 framgår även att familjegruppen 

respektive individualgruppen hade i stort sett lika initial självbild. 
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Figur 2. Klustervärden i jämförelse med normalgrupp (105 kvinnliga studenter på Uppsala 

universitet i åldrarna 19-35 (Björck 2006), familjegruppen, individualgruppen och totala 

undersökningsgruppen.  

Resultatet visar att unga anorexia nervosa patienter har en mer negativ självbild än 

normalgruppen. De hatar, anklagar och kontrollerar sig själva i större utsträckning och de har 

svårare att vara spontana, tycka om och acceptera sig själva än vad normalgruppen har. Trots 

detta upplever patienterna att de tar hand om sig själva i lika stor utsträckning som 

normalgruppen. 

Undersökningsgruppernas självbild vid 1 årsuppföljning 

Resultatet presenteras i tabell 3. Där anges individualgruppens, familjegruppens och den 

totala undersökningsgruppens medelvärde. Även standardavvikelse för respektive kluster vid 

ettårsuppföljning är angivet. Klustervärdena för respektive grupp jämförs sedan med varandra 

och en normalgrupp i figur 3. 
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Tabell 3. Klustervärden på SASB (medel=m och standardavvikelse=sd) för individ, familj och 

den totala undersökningsgruppen vid 1 årsuppföljning. 

  Individ   Familj   Total  

Kluster  m (sd)  m (sd)  m (sd) 

Spontanitet  38,3 (13,2)  37,8 (20,1)  38 (17,4) 

Accepterar  54,8 28,6)  59,5 (29,8)  57,6 (29,1) 

Tycker om  52,4 (28,0)  55,9 (28,9)  54,5 (28,2) 

Tar hand om  58,8 (25,5)  60,5 (25,6)  59,8 (25,3) 

Kontrollerar  47,8 (17,7)  52,6 (24,6)  50,6 (21,9) 

Anklagar  32,2 (25,4)  32,2 (29,2)  32,2 (27,4) 

Hatar  18,3 (24,5)  18,5 (29,0)  18,4 (26,9) 

Försummar  22,2 (18,7)  19,8 (19,1)  20,8 (18,8) 

          

 

I tabell 3 och figur 3 framgår att självbilden har normaliserats vid 1 årsuppföljningen. Detta 

oberoende av vilken behandlingsform patienten fått. Värdet på Spontanitet är fortfarande lågt 

i jämförelse med normalgruppen. Klustret Ta hand om är däremot högre än normalgruppens. 

Även klustren Kontrollerar och Anklagar är något högre medan Hatar har normaliserats.  

 

Figur 3. Klustervärden i jämförelse med normalgruppen, familjegruppen, individualgruppen 

och totala undersökningsgruppen.  
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Vid ett årsuppföljningen har självbilden i stor utsträckning normaliserats. Självbilden har 

förändrats och patienterna har normala värden på självacceptans, självkärlek och självhat. 

Fortfarande finns svårigheter kring spontanitet och självanklagelse. Patienterna upplever att 

de försummar sig själva i lägre utsträckning och att de tar hand om sig bättre än 

normalgruppen.  

Jämförelse av självbild initialt och vid uppföljning 

Figur 4 och 5 beskriver de olika behandlingsgruppernas initial självbild i jämförelse med 

deras självbild vid ett årsuppföljning. Som framgår av figurerna har båda 

behandlingsgrupperna normaliserat sina självbilder och ingen skillnad ses beroende på 

behandlingsinsats.  

Den skillnad som finns i behandlingsgrupperna ses på självacceptans och självkärlek där 

individualgruppen har något lägre medelvärde än familjegruppen samt att individualgruppen 

har något mindre självkontroll i ett årsuppföljningen.  

 

 

Figur 4.  Individualgruppens initial självbild och självbild vid ett årsuppföljning.  
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Figur 5. Familjegruppens initial självbild och självbild vid ett årsuppföljning. 

Diskussion 
Syftet med undersökningen var dels att beskriva unga anorexia nervosa patienters självbild på 

gruppnivå innan och efter individual respektive familjebehandling och dels att se om någon av 

behandlingsgrupperna påvisar en mer positiv självbildsförändring.  

Sammanfattningsvis visar undersökningen att unga anorexia nervosa patienters självbild 

präglas av starkt självhat, försummelse av sig själva, självanklagelser och stark självkontroll. 

De har svårt att vara spontana och har låga värden av självacceptans och självkärlek. Trots 

detta har de en upplevelse av att de tar hand om sig själva.  

Efter behandling normaliseras självbilden och deras känsla av att de tar hand om sig själv ökar 

över normalnivå. Självhatet har minskat och självkärleken ökat. De accepterar sig själva även 

om de fortfarande finns svårigheter att vara spontan. Det syns ingen skillnad på 

självbildsförändring beroende på behandlingsinriktning. Båda behandlingsgrupperna uppvisar 

lika positivt resultat i denna undersökning.  
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Initial självbild 

Undersökningen visar att unga anorexia nervosa patienter har en mer negativ självbild än 

normalgruppen. Tidigare forskning angående anorexia nervosa och självbild är gjord på 

vuxna och har inte med säkerhet gått att generalisera på barn (Björck et al., 2007). 

Denna studie visar att negativ självbild med stor självkontroll och starkt självhat med allra 

största sannolikhet även gäller barn och ungdomar med anorexia nervosa. 

Höga värden av självhat, självkontroll, och självkritik i kombination med låga värden av 

självacceptans, självkärlek och spontanitet kännetecknar undersökningsgruppens självbild. 

Tidigare forskning har visat att framförallt höga värden av självhat är viktigare för 

behandlingsutfallet än tyngden i diagnosen (Björck 2006, Birgegård et al., 2009). Även de 

höga värdena av självkontroll har visat sig vara av betydelse. Självkontroll kan från en 

anorexia nervosa patients utgångspunkt vara ett positivt verktyg för att sträva efter sina mål 

och ideal. Förnekande av sjukdomen och motstånd mot behandling är typiskt för anorexia 

nervosa (Birgegård et al., 2009).     

Anmärkningsvärt är att gruppen har höga värden på upplevelse av eget omhändertagande. 

Detta i kombination med stark självkontroll har i tidigare forskning antagits bero på 

anorektikernas bristande sjukdomsinsikt (Birgegård et al., 2009). Omhändertagandet är ett 

uttryck för att de upplever att de genom att kontrollera sig och sitt ätande ändå försöker göra 

något  ”bra”  åt  sin  situation.  Många anorektiker beskriver sin sjukdom som att de äter nyttigt 

och lever hälsosamt och förnekar på så sätt sin sjukdom helt eller delvis (Birgegård et al., 

2009; Stockholms Läns Landsting, 2009; KÄTS, 2013).   

Självbild vid ett årsuppföljning 

Undersökningen visar att undersökningsgruppen förbättrade och normaliserade sin självbild. 

Vid ett årsuppföljningen hade värdena i alla kluster förbättrats och både självkontrollen, 

självkritiken men framförallt självhatet hade minskat avsevärt. Att värdet för självhat 

normaliserats måste ses som mycket positivt då det i tidigare forskning visat sig att om 

självhatet minskar förbättras behandlingsprognosen radikalt (Björck, 2006; Birgegård et al,. 

2009).  
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De positiva klustren hade högre värden och återigen visade klustret Ta hand om höga värden. 

Vid ett årsuppföljningen hade klustret Ta hand om till och med högre värden än 

normalgruppen. Detta kan kanske förklaras med att behandlingen gett effekter, inte bara på 

det kroppsliga måendet utan även på det själsliga. Det är också tänkbart att ett flertal av 

patienterna i undersökningen varit nöjda med sin behandling och upplever att de fått hjälp 

som har minskat deras självkontroll och ökat känslan av att ta hand om sig på ett friskare sätt 

till  skillnad  från  det”  anorektiska  omhändertagandet”.      

Att självbilden förändras och normaliserades i båda behandlingsgrupperna skulle kunna ses ur 

perspektivet med det stora bortfallet där det saknades data. Det är mer troligt att man kommer 

och  deltar  i  uppföljning  om  man  varit  nöjd  med  behandlingen.  Det  ”lyckade”  

behandlingsresultatet eller självbildsförändringen speglar kanske endast detta faktum?  

Oavsett detta säger studien ingenting om ätstörningssymtomen minskat och patienten 

tillfrisknat från sin ätstörning. Detta är en brist. Det skulle kunna vara så att självbilden blivit 

mer normaliserad men att ätstörningen finns kvar. Behandlingen är avslutad. Man har i 

tidigare studier sett att anorexia nervosa patienters självbild är starkt förknippad till 

ätstörningssymtomen (Björk et al., 2007). Detta borde tyda på att minskade 

ätstörningssymtom leder till en förbättrad självbild. 

Jämförelse mellan grupperna 

Resultatet i undersökningen visar att det inte spelade någon roll vilket av 

behandlingsinsatserna patienterna fått för att förbättra sin självbild. Båda grupperna uppvisar 

liknande resultat vad gäller förändring och förbättring av självbild.  

Här skulle ålderskillnaden i behandlingsgrupperna kunna spela en avgörande roll. I 

familjegruppen är deltagarna mycket yngre än i individualgruppen. I tidigare forskning har det 

visat sig att familjebehandling har bättre resultat än individualbehandling på patienter som är 

yngre än 19 år och har varit sjuka under tre års tid (Eisler et al., 2000) Det går dock inte att se 

i denna undersökning. Möjligtvis skulle detta kunna visa sig vid en långtidsuppföljning. 
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Metoddiskussion 

Undersökningsgruppen var liten. Det gör att undersökningen inte kan ge svar på generell nivå 

utan visar snarare på tendenser, likheter och olikheter. Bortfallet var stort, 448 patienter föll 

bort på grund av bristande data. Detta gör att man inte med säkerhet kan säga att 

undersökningsgruppen är representativ för unga anorexia nervosa patienter i allmänhet, inte 

heller för de som får behandling på Stockholm Centrum för Ätstörningar.   

Det är stor skillnad i åldersfördelningen vad gäller behandlingsgrupperna vilket gör det svårt 

att säga något om resultatet i frågeställning 3. Då grupperna är så olika åldersmässigt blir det 

svårt att göra något jämförelse och veta att studien jämför det den ska. Det skulle kunna vara 

så att familjebehandling passar yngre och individual behandling passar de något äldre, vilket 

behandlingsrekommendationerna kring anorexia nervosa gör gällande (Stockholms läns 

landsting, 2009).  

Att göra undersökningen på gruppnivå medför också brister. Önskvärt skulle vara att 

komplettera med att göra undersökningen på individnivå för att se om det finns signifikanta 

skillnader före och efter behandling hos den enskilda patienten. På så sätt skulle resultatet 

kunna visa på klinisk relevans för varje patient. 

Att använda självskattningsformulär i undersökningar kan medföra metodologiska problem 

kanske framförallt med anorexia nervosa patienter. Eftersom det i sjukdomsbilden ingår 

förnekelse av allvaret i sjukdomen och dess symtom finns risken att de skattar sin självbild 

innan behandling som mer positiv än den faktiskt är.  

I föreliggande studie används skattningar som är gjorda på en behandlingsklinik vilket 

innebär att patienten sökt hjälp vilket gör att de bör vara mer angelägna om att fylla i 

skattningen i enlighet med verkligheten. Dock är det unga personer som kan ha blivit tvingade 

till behandling av oroliga anhöriga.  

Anorexia Nervosa patienter kan helt eller delvis förneka sin sjukdom vilket skulle kunna ge 

felaktiga svar i SASB formuläret. I undersökningsgruppen fanns dock ingen med extrema 

värden i alla eller de flesta SASB-frågorna.  
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Slutsatser 

Unga anorexia nervosa patienters självbild är mycket negativ och karaktäriseras av stark 

självkontroll och självhat. Trots detta upplever de att de tar hand om sig själva i högre 

utsträckning än normalgruppen. Vid ett årsuppföljning har självbilden normaliserats oavsett 

individual eller familjebehandling, vilket talar för att båda typer av psykoterapi är verksamma 

för unga anorexia nervosa patienter.  

Vidare forskning 

Det vore av intresse att göra om denna studie med en betydligt större undersökningsgrupp 

med jämnare åldersfördelning för att på så sätt klargöra om familjebehandling är att föredra 

för  unga  patienter  och  om  det  finns  någon  ”åldersgräns”  när  man  bör  övergå  till  individuell  

behandling. Vidare skulle en studie som undersöker om ålder verkligen är relevant när man 

bestämmer behandlingsinterventioner vara intressant. Kanske är det helt andra kriterier som 

ska styra behandlingsupplägget? 

Eftersom personer som drabbas av ätstörningar har en negativ självbild borde mer studier 

inriktas på att undersöka vad som främjar en positiv självbild. Vad behöver t.ex. skolan göra 

för att arbeta med att bygga upp unga personers självbild?  

Vidare skulle studier om vad som förändrar självbild i ätstörningsbehandling vara önskvärt. 

Många ätstörningsbehandlingar fokuserar på ätande och normalisering av vikten, vilket 

naturligtvis är nödvändigt. Med tanke på den kunskap som finns om ätstörnings patienters 

självbild borde självbildsförändring vara ett lika självklart inslag.  
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Bilaga 1 

Diagnostiska kriterier enl. DSM-IV 
 
ANOREXIA NERVOSA   

                                                                                                          
A. Vägrar hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ålder och längd (t ex 

viktnedgång som leder till att kroppsvikten konstant är mindre än 85 % av den förväntade, 

ökar inte i vikt trots att kroppen fortfarande växer, vilket leder till att kroppsvikten är mindre 

än 85 % av den förväntade). 

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

underviktig. 

C. Störd kroppsupplevelse avseende vikt eller form, självkänslan överdrivet påverkad av 

kroppsvikt eller form, eller förnekar allvaret i den låga kroppsvikten. 

D. Amenorré hos menstruerande kvinnor, d v s minst tre på varandra följande menstruationer 

uteblir. (En kvinnas menstruation anses ha upphört om hon endast menstruerar till följd av 

hormonbehandling, t ex med östrogen.) 

Undertyper 
Med enbart självsvält: under den aktuella episoden av anorexia nervosa har personen inte 

regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder (d v s självframkallade 

kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang). 

Med hetsätning/självrensning: under den aktuella episoden av anorexia nervosa har 

personen regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder (d v s självframkallade 

kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang). 

 

ÄTSTÖRNING UNS 

(utan närmare specifikation) 
Denna kategori används vid ätstörningar som inte uppfyller kriterierna för någon av de 

specifika ätstörningarna, t ex följande: 

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

regelbunden. 

2. Alla kriterier för anorexia nervosa är uppfyllda förutom att personens vikt ligger inom ett 

normalintervall trots en betydande viktnedgång. 
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3. Alla kriterier för bulimia nervosa är uppfyllda förutom att hetsätandet och de olämpliga 

kompensatoriska beteendena förekommer mindre än två gånger i veckan eller under en 

kortare period än tre månader. 

4. En normalviktig person som regelmässigt använder olämpligt kompensatoriskt beteende 

efter att ha ätit endast små mängder mat (t ex självframkallad kräkning efter att ha ätit två 

småkakor). 

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

mängder mat. 

6. Hetsätningsstörning: Återkommande episoder av hetsätning i frånvaron av regelbunden 

användning av de olämpligt kompensatoriskt beteenden som karaktäriserar Bulimia Nervosa 

(se föreslagna kriterier). 

A. Återkommande episoder av hetsätning. 

En sådan episod kännetecknas av (1) och (2): 

(1) Personen äter under en avgränsad tid (t ex inom två timmar) en väsentligt större mängd 

mat än vad de flesta personer skulle äta under motsvarande tid och omständigheter. 

(2) Personen tycker sig ha förlorat kontrollen över ätandet under episoden (t ex en känsla av 

att inte kunna sluta äta eller kontrollera vad eller hur mycket man äter). 

B. Hetsätningsepisoderna är förknippade med minst tre av följande kännetecken: 

(1) personen äter mycket snabbare än normalt 

(2) personen äter tills en obehaglig mättnadskänsla uppnåtts 

(3) personen äter stora mängder mat utan att känna fysisk hunger 

(4) personen äter ensam på grund av förlägenhet över de stora matmängderna 

(5) personen känner sig äcklad av sig själv, nedstämd eller mycket skuldtyngd efter att ha 

hetsätit. 

C. Personen är tydligt plågad av hetsätandet. 

D. Hetsätningen förekommer i genomsnitt minst två dagar i veckan under sex månader. 

E. Hetsätningen är inte förknippad med regelmässig användning av olämpliga 

kompensatoriska beteenden (t ex självframkallade kräkningar, missbruk av laxermedel, fasta 

eller överdriven motion) och förekommer inte enbart under förloppet av anorexia nervosa 

eller bulimia nervosa. 
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Bilaga 2 

Information till patienter                                                                 

Vad är Stepwise? 

Det finns ett stort behov av ökad kunskap om behandling av ätstörningar. Kunskapscentrum  

för ätstörningar i Stockholm har därför utvecklat ett kvalitetssäkringssystem (Stepwise). Det innebär 
att stegvis följa hur det går för alla patienter som påbörjar behandling. Stepwise innebär att alla 
patienter som kallas till bedömningssamtal får besvara samma frågor. 

Bedömningssamtalet genomförs med hjälp av halvstrukturerad metodik vilket innebär att den som 
intervjuar följer ett bestämt frågeschema. Du kommer också att få fylla i frågeformulär. 
 
Vad kommer frågorna att handla om? 
Frågorna kommer att handla om hur Du mår just nu, om ätstörning och din fysiska och 
psykiska hälsa samt Din sociala situation. 
 
Hur fungerar Stepwise? 
Stepwise är ett datorbaserat system för bedömning och kvalitetssäkring som bygger på webbaserad 
teknik vilket innebär användande över Internet. Det innebär att bedömningen genomförs helt och 
hållet med hjälp av dator. Dina svar på frågor sparas i en databas. Kommunikationen mellan datorn 
och databasen är säkerhetsskyddad på samma som vid användning av t ex. Internetbanken. 
 
Hur skyddas informationen om mig? 
Information om Dig som registreras i Stepwise är skyddad av samma starka sekretessbestämmelser 
(d.v.s. tystnadsplikt) som gäller vid all sjukvårdsverksamhet. Inga uppgifter kring en enskild person 
får lämnas ut till utomstående och Du bestämmer själv över vem som har tillgång till information om 
Dig. All personal som medverkar vid registrering i Stepwise samt vid arbete med sammanställning av 
information har tystnadsplikt. Därutöver har vi tagit hänsyn till datainspektionens råd om säkerhet för 
personuppgifter. 
 
Vad händer med information om mig som registrerats i Stepwise? 
Syftet med information som samlas in med hjälp av Stepwise är att behandlingsenheterna ska kunna 
systematisk utvärdera vården av ätstörningar och att man ska kunna göra samma sak för hela Sverige, 
samt bedriva forskning kring frågor som handlar om behandling av ätstörningar. För dessa ändamål är 
Dina uppgifter avkodade, d.v.s. kan ej sammankopplas med Dig. Att delta i forskning är frivilligt och 
Du kommer att tillfrågas särskilt om Du medger att information om Dig får användas för 
forskningsändamål. 
 
Andreas Birgegård 
Personuppgiftsombud 
08-672 44 19 
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Bilaga 3 

                                                               
  

KOD……………………. 

 

 

Informerat samtycke till att uppgifter om mig används för forskningsändamål 
 
De uppgifter som samlas in kan komma att användas för forskningsändamål och kan komma 

att ingå i internationella publikationer. Alla uppgifter om dig kommer att vara anonyma, och 

kommer inte att kunna knytas till dig som individ, vare sig av de som bearbetar uppgifterna 

eller i en färdig rapport. Du har rätt att få besked om vilka uppgifter om dig som vi behandlar 

och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att när som helst begära att information om dig 

tas bort 

 

Jag har informerats muntligt och skriftlig och om STEPWISE och accepterar att uppgifter om 

min sjukdom och behandling som samlas in får användas för forskningsändamål. 

 

 

 

 

Ort och datum                                                                        Namnteckning   

 

 

                                                                                                    Namnförtydligande 
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Bilaga 4 


