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Abstrakt  

 
Anorexia nervosa är en allvarlig ätstörning som ofta har en psykiatrisk samsjuklighet.  

Maudsleys familjeterapi är en evidensbaserad metod som har empiriskt stöd att vara effektiv 

och bör erbjudas alla ungdomar och familjer med anorexia nervosa. Det har dock konstaterats 

att de inte alltid räcker med Maudsley-modellen, utan i dessa fall rekommenderas 

tilläggsbehandling för att fler ska bli friska. Den behandling som erbjuds patienter med 

anorexia nervosa för ungdomar under 18 år delas in i tre faser enligt Maudsley-modellen och 

studien undersöker Dialektisk beteendeterapi (DBT), färdighetsträning som en 

tilläggsbehandling till familjeterapin under slutfasen i behandlingen. Via en enkät undersöktes 

ungdomarnas upplevda nöjdhet och nytta med behandlingen samt deras upplevelse av 

gruppledarnas insats. Utvärderingen som baseras på 25 ungdomars svar vid sista 

grupptillfället och visar att ungdomarna upplevt sig nöjda med den tilläggsbehandling de fått 

samt gruppledarnas insats. Ett moment om självkänsla/självförtroende, som även innehöll 

områden som perfektion, var särskilt uppskattat av flertalet som också tyckte att det avsnittet 

borde få större plats. Slutsatsen är att DBT färdighetsträning kan vara en värdefull 

tilläggsbehandling vid svår och långdragen anorexia nervosa för ungdomar. 

 

 

Nyckelord: Maudsley familjeterapi, dialektisk beteendeterapi (DBT), 

färdighetsträningsgrupp, ungdomar, anorexia nervosa 
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1. Inledning 

Efter att ha arbetat i många år inom barn- och ungdomspsykiatrin är författarnas erfarenhet att 

kliniskt arbete i allmänhet sällan utvärderas, och i synnerhet insatser för ungdomar med 

anorexia nervosa och deras familjer. Behandlingen är omfattande och tar lång tid. 

Erfarenheten visar att ett flertal återinsjuknar eller har kvarvarande psykiatrisk problematik 

och några får remitteras vidare till vuxenpsykiatrin. Familjeterapi enligt den Maudsleys 

modell (Hurst, Read, & Wallis 2012), som använd inom barn- och ungdomspsykiatrin, är ofta 

otillräcklig utan tilläggsbehandling. De få studier som finns visar att dialektisk beteendeterapi 

i grupp har evidens att stärka autonomi, självständighet och normal tonårsutveckling 

tillsammans med andra i samma situation. Hos ungdomar med anorexia nervosa finns behov 

av att stärka självkänsla och självförtroende med andra än med dem i familjesystemet. Därav 

startade enheten som undersökts ett pilotprojekt 2010 i DBT färdighetsträning i grupp som 

efter ett år inkluderades i ordinarie verksamhet. Metoden har fortlöpande utvärderats via en 

redan utarbetad enkät men resultatet har aldrig sammanställts, analyserats eller presenterats 

för klinikledningen, vilket författarna nu gavs möjlighet att göra. 

 

1.1 Förekomst och diagnoskriterier 

Anorexia nervosa är en allvarlig ätstörning, ofta med en psykiatrisk samsjuklighet. Den 

förekommer hos cirka 1% av flickor i åldrarna 13-18 år och cirka 0,1% av pojkarna i samma 

åldersspann. Enligt Arcelus, Mitchell, & Wales (2014) är risken för död förhöjd 5.86 gånger 

enligt standardized mortality ratio (SMR). 

 

För att diagnosen anorexia nervosa kan ställas, krävs vissa kriterier, enligt DSM-IV, (APA, 

2002)  

1. När hen emotsäger sig att hålla sin kroppsvikt eller ligger över nedre normalgränsen, 

utifrån sin längd och ålder. Det kan t ex handla om en viktnedgång som gör att kroppsvikten 

ligger under 85%  av förväntad vikt. Att personen inte ökar i vikt trots att kroppen växer. 

2. Även om hen är underviktig finns en väldigt stark rädsla för att bli tjock eller få en 

viktuppgång. 

3. Kropps-upplevelsen är störd både vad gäller vikt och form och därmed uppstår en 

överdriven påverkan utifrån självkänslan av form och kroppsvikt. En del, trots att de är 

lågviktiga, förnekar allvaret.  

4. Menstruationsrubbning, där menstruationen uteblir minst tre månader hos flickor/kvinnor. 
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1.2  Forskning om familjeterapi för ungdomar med anorexia nervosa                                      

Enligt Berkman, Lohr, & Bulik (2007), förbättrades 10-20% av patienter med anorexia 

nervosa inte helt trots behandling, vilket kan leda till ett livslångt kroniskt lidande och 

psykosociala störningar. Uppföljande forskning visade att efter 16 år kvarstod 15% som 

fortsatt är sjuka enligt Nilsson, & Hägglöf  (2005) samt svårigheter angående självkänsla och 

perfektionism. Patientgruppen som följdes upp var behandlade på BUP i fyra län i Norrland 

(Nilsson, Sundbom & Hägglöf, 2008). 

Föräldrar till ungdomar med anorexia nervosa, kan uppleva situationen som mycket krävande, 

vilket beskrivs av Svensson och kollegor (2013). Detta medför höga ångestnivåer och 

belastning på föräldrarna som samtidigt är de viktiga personer som i den pressade situationen 

ska vara stödet. Därav de stora utmaningar de ställs inför, då förälder/föräldrarnas 

känslomässiga reaktioner oavsiktligt kan förvärra symptomen på sjukdomen. Hela 

familjesystemet kan bli så påverkat att sjukdomen får en central plats i familjen, även 

relationerna till var och en i familjen, så att även syskon påverkas väsentligt. 

1.3 Familjeterapi vid anorexia nervosa 

I APA guidelines (2012) och NICE guidelines (2011) rekommenderas familjeterapi för barn 

och ungdomar med anorexia nervosa. Enligt NICE (2011) bör familjeterapi erbjudas barn och 

ungdomar med anorexia nervosa som direkt behandlar ätstörningen. Syskon bör normalt även 

inkluderas och ingå i behandlingen då sjukdomen påverkar alla familjemedlemmar. 

Interventionerna kan innehålla stöd i kommunikation, information, rådgivning om 

beteendehantering. De menar även att riktlinjerna är evidensbaserade.  

 

Det finns olika teoretiska grunder som påverkade den modell inom familjeterapi som 

framförallt använts i Sverige idag. Huvudsakligen har systemisk familjeterapi, strategisk 

familjeterapi samt strukturell familjeterapi utgjort de teoretiska influenser som varit viktigast 

(von Campenhausen & Borgengren 2010; SBU 2011).  

 

Fortsatt omfattande forskning är i fokus för familjeterapi vid anorexia nervosa, där resultaten 

fortsatt ger stöd för värdet av familjeterapi (Fisher, Hetrich, & Ruchford, 2010; Lock, 2015).  

Carr (2014) gjorde metaanalyser av sju kontrollerade och sex okontrollerade studier och kom 

till slutsatser att familjeterapi i öppenvård är effektiv vid anorexia nervosa hos ungdomar. Den 

har även visats sig vara mer kostnadseffektiv än heldygnsvård vid sjukhus.  
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1.4 Maudsleys familjeterapi vid anorexia nervosa 

SBU (2011) samt Fisher, Hetrick, & Rushford (2010) fann att de flesta studierna om 

familjeterapi byggde på den så kallade Maudsley-modellen, även känd som Maudsleys 

familjebaserade terapi. Den utvecklades av Christopher Dare och kollegor vid Maudsleys 

sjukhus i London. Maudsley-modellen har visat sig vara lovande, speciellt hos yngre patienter 

med en sjukdomsbild kortare tid än tre år och har även visat en bestående effekt efter 5 års 

uppföljning enligt Lock et al., (2010). Maudsley-modellen har visats ha mest empiriskt stöd 

och anses vara den mest lovande behandlingen för närvarande för ungdomar vid anorexia 

nervosa (Lock et al., 2013). 

  

Familjeterapin beskrivs i detalj i en manual, dels för behandlarna och dels i en 

föräldrahandbok. Det är en intensiv öppenvårdsbehandling där föräldrarna spelar en aktiv och 

positiv roll. De får hjälp att återställa ungdomens ätande, vikt och så småningom ge tillbaka 

kontrollen över ätandet till ungdomen, och genom en fördjupad diskussion uppmuntra den 

normala utvecklingen angående deras barn. Maudsley-modellen frångick att skuldbelägga 

föräldrarna och intog ett förhållningssätt att systemet, familjen är en resurs och därmed 

väldigt viktig för en framgångsrik behandling vid anorexia nervosa. I denna terapiform tas ett 

helhetsgrepp kring matsituationerna i familjen genom ett aktivt deltagande vid familjemåltider 

samt genom stödjande och pedagogiska inslag. Terapin är upplagd i 3 faser; Fas ett fokuserar 

på matsituationerna och födointaget, i fas två undersöker man psykologiska hinder som 

motverkar en återgång till normalt ätande och i fas tre arbetar man med andra problem i 

familjen som kan hindra barnets/ungdomens utveckling och arbetar med det ökande behovet 

av autonomi (Hurst, Read, & Wallis 2012; Lock 2015). 

 

Enligt NICE guidelines (2011) rekommenderas att även erbjuda individualsamtal under fas 

tre. Dock är utformandet av övriga insatser i steg tre inte lika tydligt utformade som den första 

fasen. Detta innebär att det fortfarande finns utrymme att förbättra och försöka komma fram 

till insatser som gör att målet om individuation, separation och ökad autonomi hos ungdomen 

uppfylls. De första faserna i familjeterapin är inte heller alltid tillräckliga som enda 

behandling för patienter med långvarig och svår anorexia nervosa, där en stor del av 

målgruppen även har samsjuklighet och det kan behövas ett behandlingstillägg för att uppnå 

tillfrisknande (Hurst, Read, & Wallis 2012; Murray & Le Grange 2014; Noordenbos 2013). 
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Enligt manualen får ungdomarna i slutet av terapin hjälp och uppmuntran att undersöka och 

utveckla sig själva. Föräldrarna får stöd att uppmuntra ålderadekvata beteenden/ansvar hos 

ungdomen. Som föräldrar/ vårdnadshavare kan de få arbeta med att skapa lämpliga 

generationsgränser med möjlighet att se på sin parrelation (om föräldrar/vårdnadshavare lever 

tillsammans) som stått tillbaka under den kritiska processen. Förälder-/rars egen ohälsa, fysisk 

och/eller psykisk är ibland hindrande i tillfrisknandet. Därför utforskas i slutfasen också vad 

som varit framgångsrikt i behandlingen för att hela familjen fortsättningsvis ska förbli 

kompetenta och kunna utvecklas vidare (Hurst, Read, & Wallis 2012). 

1.5 Familjeterapi och tilläggsbehandling                                                                     

Familjebehandling i kombination med annan behandling förbättrar resultaten enligt NICE 

(2011), SBU (2011), utifrån forskning och kunskapsöversikter. Den vanligaste 

behandlingsformen, när det gällde barn och ungdomar med ätstörning, var familjeterapi 

tillsammans med nutritionsbehandling i fas ett. I fas två och tre finns idag för lite forskat 

kring tilläggsbehandlingar. Även von Campenhausen & Borgengren (2010) menade att det 

finns ökat intresse för tilläggsbehandlingar.  

Trots att anorexia nervosa är ett allvarligt tillstånd finns det en stor brist på jämförande 

undersökningar på olika typer av terapier i öppenvård och eller tilläggsbehandlingar menar 

SBU (2011), APA (2012) och NICE (2011). En tilläggsbehandling i form av fas tre 

behandling, för att hjälpa patienten med individuation och separation, kan vara dialektisk 

beteendeterapi (DBT) färdighetsträning. Lock (2015) kom fram till att det finns försök på 

studier inom olika områden med bl a DBT och kom fram till att ytterligare forskning behövs 

för att kunna fastställa dess effekt. Det finns dock mera skrivet om denna tilläggsbehandling 

för vuxna med anorexia nervosa. 

Nilsson, Sundbom, & Hägglöf (2008) kom fram till i en långtidsuppföljning, med två 

uppföljande studier, att höga nivåer med perfektionism kvarstod även om 

ätstörningssymtomen hade upphört. Noordenbos (2013) skrev att länge trodde man att det 

viktigaste målet för tillfrisknande var att normalisera sitt ätande och vikt. Detta mål är viktigt 

och ett nödvändigt steg i tillfrisknandeprocessen, men det är inte tillräckligt. Ungdomar med 

ätstörning kämpar med mat och vikt men har också mycket kritiska tankar om sin kropp och 

sig själva. De är ofta mycket negativa och om de inte lyckas leva upp till sina egna höga krav 

så anklagar de sig själva och tänker att de är misslyckade. De har också problem med att 
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reglera känslor och sociala relationer. För att tillfriskna från sin ätstörning så behöver 

ungdomarna förändra många delar i sitt liv, inte bara ätvanor och vikt, utan också 

självbekräftelse (självvalidering), kroppsattityd, känslor, tankar och sina relationer med andra 

(Noordenbos, 2013).  

1.6 DBT- tilläggsbehandling för ungdomar vid anorexia nervosa  

Den teoretiska utgångspunkten vid DBT, som skapades av Marsha Linehan, är dialektisk 

filosofi, zenbuddistisk filosofi, kognitiv teori samt inlärningsteori. Behandlingen innehåller 

fyra delar såsom individualterapi, färdighetsträning i grupp, telefonstöd samt 

konsultationsteam. (Linehan, 2000; Kåver & Nilsonne, 2002). I DBT innebär färdigheter 

handlingar och redskap som kan hjälpa patienten att uppnå de mål han eller hon strävar efter. 

Behandlingen följer en specifik mål hierarki vars fyra huvudsyften är : 

1. Stabilitet och säkerhet i nuet (minska skadligt, terapistörande och livskvalitetsstörande 

beteende samt öka färdigheter och kompetent beteende). 

2. Bearbeta livshändelser och minska posttraumatisk stress. 

3. Arbeta framåt, öka självrespekt och uppnå individuella mål. 

4. Skapa ett liv värt att leva med varaktig glädje, vara engagerad i sitt eget liv och sina 

relationer, känna sig levande och leva i mindfulness (medveten närvaro) (Kåver & Nilsonne, 

2002; Eriksson & Rafstedt, 2009). 

 

För att kunna hjälpa vuxna självmordsnära och självdestruktiva kvinnor med diagnosen 

emotionell instabil personlighetsstörning (EIPS) utvecklade Marsha Linehan dialektisk 

beteendeterapi. Behandlingen visade sig vara framgångsrik i flera studier och har utvecklas 

även för annan psykiatrisk problematik. Exempel på nya patientgrupper är självmordsnära 

tonåringar och ungdomar med ätstörningar (Fruzzetti & Levensky, 2000; Fruzzetti et al. 2002; 

Hoffman et al. 2007). 

 

Enligt Kåver och Nilsonne (2002) är samtliga ovan beskrivna problemområden relaterade till 

en oförmåga att reglera känslor. I de olika tillämpningarna har modifieringar gjorts i 

manualen. Framförallt en anpassning av de färdigheter som lärs ut för att passa de 

färdighetsbrister som är förknippade med diagnosen, alternativt passa tonåringar och svenska 

förhållanden. Vidare hänvisar Kåver och Nilsonne (2002) till Fruzzetti och Levensky (2000) 

som menar att den snabba utvecklingen vad gäller nya användningsområden av DBT pekar på 

värdet av ”principstyrda” inte regelstyrda behandlingsmodeller. Principstyrda behandlingar 
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ger möjlighet till en stor flexibilitet och effektivisering för varje enskild patient oberoende av 

problem. Fruzzetti och Levensky (2000) menar att man i DBT har fem viktiga förutsättningar 

att uppfylla: 

 

1. Ungdomarnas kompetens och resurser måste ökas. 

2. Ungdomarnas motivation att handla på ett mer effektivt sätt måste stå i fokus. Detta görs 

genom arbete med förstärkningskontingenser riktade mot både oönskade och önskade 

beteenden. 

3. Generalisering av nya effektiva beteenden till olika sorters miljöer i patientens liv måste 

ske. 

4. Behandlingen måste genomföras på ett sådant sätt att den stärker och belönar framsteg hos 

ungdomen. 

5. Stärka psykoterapeutens uthållighet och kompetens att genomföra en effektiv behandling, 

under stressande och svåra omständigheter, måste hållas vid liv. 

 

DBT som principstyrd behandlingsform verkar ge en nödvändig vägledning, men samtidigt 

stort utrymme för terapeutens kreativitet och kunskap om den patientgrupp som hen arbetar 

med (Kåver och Nilsonne, 2002). 

 

1.6.1 Agenda 

Efter välkomnandet av ungdomarna och avslutat fika tar agendan vid. 

• Medveten närvaroövning 1. 

• Hemuppgiften: Redovisas tillsammans i gruppen. Ge varandra feedback, råd och tips. 

• ”Våga Fråga”: Ungdomarna frågar och ger varandra råd. Gruppledarna är åhörare. 

• Paus i 10 min. 

• Medveten närvaroövning 2. 

• Nytt tema och hemuppgift presenteras enligt manualen. 

• Utvärderingsrunda: Ex. Hur har dagen varit? Vad har jag fått med mig? 

• Avslut: Enligt ett rullande schema så bjuder en gruppmedlem på ett eget avslut. Ex. ett 

foto, en dikt, en teckning, ett boktips eller berätta om någon positiv upplevelse som 

man vill dela med sig om. 
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Varierade pedagogiska metoder förekommer såsom pardiskussioner, rollspel, bilder samt 

olika gruppövningar. Gruppledarna behöver hålla korta och konkreta lektioner och gärna 

beskrivna i vardagssituationer så nära ungdomarnas verklighet som möjligt. 

 

1.7 Forskning om DBT för ungdomar med anorexia nervosa 

DBT kan vara en speciellt hjälpsam behandlingsmetod för patienter med ätstörning, 

emotionellt instabil personlighetsproblematik och övrig psykiatrisk samsjuklighet. DBT kan 

också erbjudas ”svårbehandlade” patienter eller när ätstörningsbehandlingen inte lyckats fullt 

ut (Safer et al., 2009). 

 

Bankoff et al., (2012) gjorde en systematisk genomgång av aktuella studier på DBT 

behandling av ätstörningar. Forskarna identifierade 13 empiriska studier som utvärderade 

DBT behandlingens effektivitet i olika utföranden och design men av dessa avsåg endast två 

studier DBT med ungdomar med anorexia nervosa. 

 

Salbach och kollegor (2007) publicerade resultatet av en studie som avsåg 31 ungdomar. Av 

dessa hade 23 ungdomar diagnosen anorexia nervosa och de övriga 8 bulimia nervosa. Flera 

hade också andra diagnoser som exempelvis depression, ångest och/eller 

personlighetsstörning. Resultatet av studien visade på en hög motivation till DBT 

behandlingen och signifikanta förbättringar gällande depressiva symtom och ökat body mass 

index (BMI) hos patienterna med anorexia nervosa. Även Salbach-Andrae et al.,(2008) 

rapporterade liknande resultat i sin studie som avsåg 12 patienter i öppenvård. Flickorna var 

12-18 år och medelåldern var 16,5 år. Denna grupp var också blandad vad gäller diagnoser, 

hälften hade anorexia nervosa och hälften hade diagnosen bulimia nervosa. DBT 

behandlingen pågick i 25 veckor och innehöll färdighetsträningsgrupp, individualterapi samt 

familjeterapi. Resultatet visade på minskade ätstörningssymtom (83% i remission hos 

anorexia nervosa gruppen) och minskning av övrig psykopatologi som exempelvis depressiva 

symtom. En brist i båda studierna är frånvaron av kontrollgrupp och uppföljande data och det 

behövs utförligare forskning för att se om behandlingsmanualen kan vara lika effektiv på 

patienter med anorexia nervosa. 

 

Groves et al., (2012) har också funnit belägg för att DBT är en lovande behandling för 

ungdomar med bland annat depression och ätstörningsproblematik men föreslår mer 
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välkontrollerade studier av DBT som en behandlingsinsats inom sedvanlig 

ätstörningsbehandling. 

 

Thomas R Lynch har de senaste 20 åren arbetat med olika forskningsprojekt, utbildning och 

handledning inom DBT. Förutom forskning på depression och personlighetsstörning har hans 

arbete varit fokuserat på utformandet av Radically open dialectical behavior therapy (RO-

DBT) för ”överkontrollerade” personlighetstyper, exempelvis kronisk depression, tvång eller 

anorexia nervosa (Lynch, Hempel & Clark, in press). Lynch har varit med och grundat 

projektet ”Reframed”, en multicenter, randomiserad klinisk studie av RO-DBT på patienter 

med kronisk depression och som nu även ska prövas på patienter med anorexia nervosa, och 

kopplas till flera behandlingsenheter och forskarteam världen över (Lynch et al., 2014; Lynch, 

in press). En utgångspunkt i studien är att känslomässig överkontroll eller självkontroll ofta 

leder till social isolering och relationsproblem och ofta är en underliggande faktor till 

behandlingsresistenta tillstånd som exempelvis vid anorexia nervosa (Lynch & Cheavens, 

2008). 

 

Den nya formen av DBT som introducerats kallas dialektisk beteendeterapi- over control 

(DBT-OC), och syftar liksom standard DBT att hjälpa patienter att reglera känslor, men 

behandlingen har ett nytt fokus att hjälpa människor minska ett överdrivet starkt 

kontrollbehov, bli mer flexibla och förbättra förmågan att tillåta känslor. Patienter med 

anorexia nervosa behöver träna sig på att visa känslor och släppa på kontrollen (Lynch, 

Hempel, Gray, Titley, Burford & Chen, in preparation; Lynch, Hempel & Clark, in press). 

 

DBT- teamet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har infört Lynch metod DBT-OC, för 

vuxna patienter med anorexia nervosa. Vid uppstarten 2012 bildades ett specialistteam som 

tränades av Lynch och utformade en svensk terapimanual i DBT-OC. I projektet ingick att 

erbjuda 20 unga kvinnor med anorexia nervosa som primär diagnos behandlingen, där före- 

och eftermätningar görs, och på sikt kommer projektet att ingå i den multicenterstudie som 

Lynch och kollegor initierat i England (Chen et al., 2014; Lynch et al., 2013). Den svenska 

pilotstudien som har namnet ” Dialektisk beteendeterapi DBT för anorexia nervosa (AN): 

Reduktion av självsvält genom att hjälpa patienter från överdriven självkontroll till emotionell 

självreglering” (www.researchweb.org/is/lul/ansokan/276801). Projektet leds av leg. 

psykolog/psykoterapeuter Ata Ghaderi och Martina Wolf. Relevant för verksamheten och 

studien uppges vara att 20% av (AN) patienterna avbryter sin behandling i tidigt stadium trots 
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kvarvarande symtom och att en majoritet av patienterna behöver uppföljande insatser ibland 

under flera år (Parling, Cernvall, Ramklint, Holmgren, & Ghaderi, in preparation).   

 

1.8 Gruppsykoterapi 

Olika typer av gruppbehandling är en mycket viktig del av behandlingen vid ätstörningar och 

tillämpas både inom öppen-, dag- och slutenvård. En samlingsbeteckning för terapi i grupp är 

gruppsykoterapin som kan ha olika inriktning på såväl struktur, längd och gruppstorlek. En 

viktig orsak till att gruppterapi fungerar för patienter med ätstörningar är att de har 

karaktäristiska drag som lämpar sig väl för gruppterapi, som bristande 

självförtroende/självkänsla, isolering samt problem i nära relationer (Clinton & Norring, 

2002). Gruppformatet ger bättre förutsättningar att utveckla problemlösningsförmåga, 

interpersonell kommunikation vilket kan bidra till ökad självkänsla och färdigheter.  

Gruppsykoterapi anses vara en behandlingsmetod som kommer att fortsätta utvecklas i 

framtiden, men fortsatt forskning och metodutveckling om dess effektivitet är dock nödvändig 

(Clinton och Norring, 2002; Nilsson, Bjur, Boström, Ojala och Åström, 2011). 

 

1.9 Färdighetsträningen i DBT 

Färdighetsträningen fyller en mycket viktig funktion i DBT eftersom patientens problem är ett 

resultat av bristande färdigheter eller en oförmåga att använda dessa. Den största 

färdighetsbristen är oförmågan till känslomässig självreglering, vilket i sin tur leder till brister 

i tankar, självbild, samspel och relationer (Kåver & Nilsonne, 2002; Palmgren, 2007). 

 

Målet för behandlingen blir således att patienten ska lära sig nya färdigheter eller kunna 

använda sina färdigheter på ett bättre och mer ändamålsenligt sätt (Kåver & Nilsonne, 2002). 

Det vanligaste är att färdighetsträningen bedrivs i grupp, men den kan även göras individuellt. 

Färdighetsträningen är i första hand en psykopedagogisk insats och liknar mycket en 

klassrumssituation. Det bästa är att vara två färdighetstränare (gruppledare) i en grupp. I den 

första halvan av sittningen sker en genomgång av hemuppgifter dvs. hur, var, när och med 

vilket resultat var och en i gruppen har använt sig av de färdigheter som lärdes ut förra 

veckan. Under den andra halvan går man igenom ett nytt avsnitt med nya arbetsblad. 

Färdighetsträningen präglas av utbyte av erfarenheter, exempel, rollspel och övningar. 

Gruppledarna har stort utrymme för att ge av egna erfarenheter, att fungera som modeller i 

olika avseenden och att vara kreativa tillsammans med gruppen (Linehan, 2000). Linehans 

ursprungsmanual är indelad i fyra avsnitt: Medveten närvaro, att hantera relationer, att reglera 
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känslor samt att stå ut när det är svårt. Senare har valideringsavsnittet tillkommit (Fruzzetti, 

2003). Utöver dessa finns lokalt utformade tillägg ex. introduktion om behandling vid 

ätstörningar (anorexia nervosa) samt självkänsla/självförtroende. 

 

1.9.1. Att vara medvetet närvarande 

Medveten närvaro (mindfulness) är grunden i DBT och är den bas som övriga färdigheter 

vilar på. De innehåller meditationsövningar som främst är hämtade från zenbuddistisk 

tradition. Det första som lärs ut och återkommer vid uppstart av en ny termin samt ytterligare 

en gång under termin två. Syftet med att vara medvetet närvarande är att bli mer uppmärksam 

på tankar, känslor och så småningom börja våga lita på det man känner och tänker. För att nå 

dit måste man börja med att lära sig identifiera sina tankar och känslor, träna sig att uppleva 

det som händer här och nu istället för att ”stänga av”. Man behöver också träna att sätta ord på 

det man upplever, hålla isär tankar och vad som är känslor. I avsnittet ingår också att träna sig 

att inte döma och värdera sig själv eller andra (Kåver och Nilsonne, 2002; Palmgren, 2007). 

 

1.9.2 Att hantera relationer 

Kåver och Nilsonne (2002) framhåller att problematiska och konfliktfyllda relationer leder till 

ohanterliga känslor som påverkar hela livssituationen. Här lär sig ungdomen att först 

identifiera sina behov i relation till andra, för att sedan kunna uppnå det hon vill i relationen, 

säga ja och nej på rätt ställe samt utveckla sin konfliktlösningsförmåga. Färdigheterna syftar 

till måluppfyllelse och samtidigt hitta en balans mellan bevarandet av självrespekt och sina 

relationer (Palmgren, 2007). 

 

1.9.3 Att reglera känslor 

Enligt Linehan (1993) har ungdomarna svårigheter att reglera intensiva känslor. De har 

försökt lösa det antingen genom självdestruktiva beteenden eller försökt att stänga av 

känslorna. Fokus här är att identifiera och uppleva känslor. Syftet är att lära patienten att 

uppleva och leva med sina känslor utan att bli överväldigade av dem på ett destruktivt sätt. 

Andra färdighetsstrategier är att sköta om sig för att minska den känslomässiga sårbarheten 

ex. regelbundna matvanor, tillräcklig sömn och undvikande av alkohol och droger etc. Vidare 

skapa positiva upplevelser och att handla tvärtemot känslan (Kåver & Nilsonne, 2002; 

Palmgren, 2007). 
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1.9.4 Att stå ut när det är svårt 

Det fjärde avsnittet handlar om krissituationer och krisstrategier. Syftet är att klara svåra 

situationer utan att försämra läget ytterligare, som t ex att agera impulsivt på ett destruktivt 

sätt. Fokus här är att stå ut när det är svårt, dvs. acceptera eller ” gilla läget” i situationer som 

man själv inte kan förändra just då. Färdigheterna är inriktade på att stå ut i det korta 

perspektivet, det kan till exempel handla om att hitta aktiviteter som distraherar och avleder 

(Kåver & Nilsonne, 2002; Palmgren, 2007). 

 

1.9.5 Validering 

Validering är ett tillägg till Linehans ursprungliga färdighetstränings manual och har 

utarbetats av Fruzzetti (2003). Färdigheter i valideringsavsnittet som används är medveten 

närvaro för att bekräfta och förstå egna och andras beteende, tankar, känslor och önskningar 

utan att döma och värdera (Palmgren, 2007). 

 

1.9.6 Självkänsla/Självförtroende  

Enheten studien handlar om har utarbetat ett lokalt tillägg utifrån patientgruppen ätstörningar. 

I tillfrisknande från ätstörningar (anorexia nervosa) behövs ofta ett omfattande 

reparationsarbete för att stärka en sund självkänsla och självförtroende, i syfte att värna 

autonomi och identitetsutveckling samt minska prestations- och perfektionskrav (Juul, 1995; 

Ghaderi & Parling, 2007/2009). 

 

2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att beskriva och utvärdera arbetet med DBT färdighetsträning i grupp 

som ett tillägg till familjeterapin under slutfasen i behandlingen med ungdomar med anorexia 

nervosa. 

Specifika frågeställningar har varit: 

-Upplever ungdomarna att de har haft nytta av behandlingen? 

-Är ungdomarna nöjda med behandlingen? 

-Vad har ungdomarna tyckt om gruppledarnas insats? 

 

3. Metod  

3.1 Avgränsningar och begrepp 

Föreliggande arbete avgränsas till enbart diagnosgruppen anorexia nervosa, eftersom det är 

patienter med denna diagnosgrupp som erbjudits gruppbehandling som ett tillägg till 
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familjeterapi. Begreppet familjeterapi används för alla typer av inriktningar inom fältet, 

såsom Espie & Eisler (2015) gör.  

 

Begreppet ungdomar används genomgående för barn- och ungdomar under 18 år. Många 

forskare och författare använder olika begrepp som kombinationsbehandling, komplement, 

kompletterande behandling eller tilläggsbehandling. Här används begreppet 

tilläggsbehandling. Det finns också många olika benämningar på de som arbetar med 

ungdomar. Här används ordet terapeut om det inte gäller personal som leder gruppbehandling, 

dessa kallas gruppledare. Begreppet vård och behandling avser behandling i öppenvård. 

 

3.2 Studiens genomförande 

Vid den barn- och ungdomspsykiatriska klinik (BUP) som undersökningen gäller finns en 

högspecialiserad ätstörningsbehandling i öppenvård för målgruppen 0-17 år, där medianåldern 

är 16 år. Utöver detta finns föräldragrupper och heldygnsvård. BUP tillsammans med 

vuxenpsykiatrin i det länet, utgår från ett utarbetat vårdprogram för ätstörningar enligt 

Nilsson, Bjur, Boström, Ojala och Åström (2011). BUP-kliniken erbjuder även sedan två år 

tillbaka, multifamiljeterapi för ungdomarna och deras familjer.  

 

För all ätstörningsvård bedrivs familjeterapi som grund av ett tvärprofessionellt team, som 

poängterar vikten av att skapa fungerande samarbete runt den enskilda ungdomen och dess 

familj. Det specialiserade teamet med kuratorer, psykologer, sjukgymnast, läkare samt 

sjuksköterskor erbjuder olika behandlingsinsatser såsom medicinska/somatiska 

undersökningar, familjeterapi, individualterapi, psykiatrisk sjukgymnastik, dietist kontakt, 

provmåltider, matstödsbehandling i hemmet, nätverksträffar samt samverkansträffar med 

skola och socialtjänst. Vilken behandling som ges avgörs framför allt av ungdomens ålder, 

symtom samt svårighetsgrad. Ångestnivån är ofta hög för denna målgrupp, därmed är 

motivationsarbete, i olika grad under hela behandlingsprocessen, oerhört viktig.  Den 

behandling som erbjuds patienter med anorexia nervosa för ungdomar under 18 år delas in i 

tre faser enligt Maudsley-modellen.  

I fas ett ingår alltid familjeterapi samt nutritionsbehandling för att häva svälten, normalisera 

ätandet och minimera kompensatoriska beteenden som exempelvis kräkningar och överdriven 

träning samt de fysiska symtom som uppstått på grund av det ensidiga ätandet.  
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I fas två inriktas insatserna mot att klara vardagslivet och finna tillbaka till det som tidigare 

fungerat, både inom och utanför familjen såsom skola och vänner. För vissa patienter 

handlade det om att arbeta fram nya förhållningssätt. Under fas två och tre glesas ibland 

familjeterapi, individualsamtal och sjukgymnastik ut, men ingår fortsatt som en del i 

behandlingen. 

 

I fas tre handlar det om att bistå patienterna att, på ett åldersadekvat sätt, återta den egna 

självständigheten och ansvaret. Utifrån tillfrisknandegrad fasas behandlingsinsatserna ut. För 

de patienter som fortfarande har kvarstående problem avslutas behandlingen med DBT 

färdighetsträning i grupp för anorexia nervosa under 18 år.  

 

DBT färdighetsträningsgrupp startades som ett pilotprojekt 2010 och som sedermera blivit en 

del av den ordinarie behandlingen för att hjälpa flera att tillfriskna. För att kunna uppfylla 

målen enligt Maudlsey manualens fas tre-arbete hade enheten vidareutvecklat manualen med 

DBT färdighetsträning för ungdomar. Ambitionen var att fortlöpande erbjuda tonårsflickor 

med anorexia nervosa diagnos denna gruppbehandling efter avslutad fas-1 behandling 

(normaliserad vikt och ätande). Behandlingen erbjuds patienter med långdragen anorexia 

nervosa med kvarstående samsjuklighet och där familjeterapi under fas 1-2  inte varit 

tillräcklig. 

Efter noggrann information till både ungdomarna och föräldrar upprättades ett kontrakt på två 

terminers färdighetsträning i grupp och utvärdering, individualterapi utifrån behov samt 

återkoppling till föräldrar vid familjesamtal. Gruppen ”öppnas” för nya patienter en gång/ 

termin och utvärderingar görs alltid. Dessa utvärderingar är ett viktigt led i klinikens och 

ätstörningsenhetens intentioner att patienter och anhöriga ska erhålla en god vård och ett gott 

bemötande samt uppleva en nytta med den behandling de fått. 

 

3.3 Undersökningsgrupp 

Totalt 29 flickor har deltagit i grupperna. Fyra ungdomar lämnade gruppbehandlingen i förtid, 

då 2 var friska och slutade hela sin behandling, en ungdom övergick till annan utredning/ 

behandling på BUP och en avstod färdighetsträningsgruppen på grund av hinder i 

skolschemat. 

 

Totalt 25 flickor har fullföljt DBT färdighetsträningsgrupp som tillägg till familjeterapi, i två 

terminer och har svarat på utvärderingsenkäten. Alla hade diagnosen anorexia nervosa och 
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åldern varierade mellan 14-18 år. Samtliga hade uppnått fas 2 i behandlingen dvs. hade ett 

normalt BMI (Body mass index) och normalt ätande. Alla hade också annan pågående 

behandling vid ätstörningsenheten. 

 

3.4 Enkätundersökning   

I enlighet med rapportens syfte och frågeställningar utformades en enkät ungdomarnas för att 

mäta ungdomarnas nöjdhet och nytta med färdighetsträningen (bilaga 1). Enkäten bestod av 

10 frågor med fyra fasta svarsalternativ: Inte alls, Så där, Bra och Mycket bra. Frågorna 

undersökte vad de tyckt om DBT färdighetsträningsgruppen, om de har pratat om viktiga 

saker, om färdighetsträningen har varit till nytta i behandlingen, att lyssna till de andra i 

gruppen samt vad de tyckt om diskussioner, hemuppgifter och lektioner. Frågor ingick också 

om de vågat ta plats i gruppen, om gruppledarnas roll samt den egna motivationen att arbeta 

för att minska sina problem. 

 

Vidare ingick 5-skalig gradering av framsteg i behandlingen, vad de tyckte om de olika 

kapitlen i färdighetsträningen; medveten närvaro, relationer, känslor, stå ut/acceptans, 

självkänsla/självförtroende och validering, samt vad de tyckte om ”upplägget”/agendan vid 

varje grupptillfälle; fika, övningar i medveten närvaro, hemuppgifter, ”våga fråga”, övningar i 

rummet, utvärdera dagens grupp och avslut. Slutligen fanns det plats för egna reflektioner och 

synpunkter. Ungdomarna svarade på enkäten på plats vid sista grupptillfället för terminen. 

Enkätutvärderingarna har gjorts perioden höstterminen 2010-2014 med samma enkät. 

Frågorna som utarbetats av enheten hade inte tidigare utprovats eller testats på patienter.  

 

3.5 Intervention DBT färdighetsträningsgrupp 

Inför varje termin gör ätstörningsenheten en genomgång av de patienter som ska erbjudas 

DBT färdighetsträningsgrupp som en tilläggsbehandling till familjeterapi utifrån 

inklusionskriterierna. Ungdomarnas terapeuter lämnade information och inbjudan till ungdom 

och föräldrar om DBT färdighetsträningsgrupp. Gruppen har max åtta platser och leds av tre 

erfarna ätstörningsbehandlare och gruppledare. En sjuksköterska och två kuratorer, varav två 

också är utbildade DBT terapeuter. Undervisningsansvaret alterneras mellan gruppledarna. En 

av författarna har deltagit som gruppledare från starten 2010. 

 

Färdighetsträningsgruppen träffas en gång per vecka mellan kl. 14.30–17.00, i två terminer, 

totalt 24 träffar med uppehåll för höstlov, jullov, sportlov och påsklov. Gruppen träffas i 
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samma lokal vid ätstörningsenheten och börjar alltid med ett gemensamt fika (mellanmål). 

Därefter stängs mobilerna av och arbetspärmen plockas fram. 

 

Uppstart av en ny grupp sker alltid på hösten, och börjar med två introduktionsträffar i syfte 

att lära känna varandra, få noggrann information om gruppens agenda, erhålla arbetsmaterialet 

d v s pärm med manualen (Linehan, 2000; Fruzzetti, 2003; Miller et al., 2005) samt acceptera 

gruppkontraktet. Kontraktet innefattar regler gällande ömsesidig sekretess, regler om återbud 

och trivselregler såsom ett positivt och aktivt deltagande av både ungdomarna och 

gruppledare, att alla ska få komma till tals och bli lyssnade på, att alltid ha sin arbetspärm 

med sig samt att göra hemuppgifter. Ungdomarna får också information om att det är 

nödvändigt med närvaro av minst tre ungdomar/grupptillfälle, annars ställs gruppen in. Vid 

frånvaro vid fler än tre tillfällen omprövas hela kontraktet. 

 

3.6 Metod för analys   

Utifrån kvantitativ metod har en sammanställning av enkätsvaren gjorts. Svaren på resultatet 

anges i medelvärde och spridning. Ungdomarnas egna kommentarer utifrån enkäten, har 

använts för att undersöka deras subjektiva upplevelser om relevans, nytta med 

färdighetsträningen samt gruppledarnas insats. Några av ungdomarnas kommentarer, med 

fingerade namn, har valts ut och redovisas i citatform för att ytterligare belysa vad de tyckt 

om behandlingen. 

 

3.7 Etiska överväganden 

Arbetet är ett led i BUP klinikens och ätstörningsenhetens utvecklingsarbete och 

kvalitetssäkring och är godkänt av verksamhetschef. Enkätmaterialet är avidentifierat och 

redovisningen görs på gruppnivå så att enskilda patienter inte kan urskiljas. Studien följer 

Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (2015) vad gäller informationskrav, samtycke, 

konfidentialitet och spridning.  

 

4. Resultat 
Resultatet av enkätstudien är baserat på 25 inlämnade svar. I tabell 1-3 redovisas medelvärden 

och spridning för svarsalternativen på en 4-gradig skala, (inte alls 1, så där 2, bra 3 och 

mycket bra 4). Fråga 4 anger medelvärde och tabellerna 5 och 6 redovisas med medelvärde 

och spridning för svarsalternativ mellan 1-5 ( 1, inte alls till, 5, i högsta grad). 
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I tabell 1 redovisas resultat av allmänna frågor om vad de tyckt om färdighetsträningen, om 

den varit till hjälp och nytta i behandlingen och om att lyssna till de andra gruppdeltagarna.  

 

Tabell 1. Allmänna synpunkter om färdighetsträningen 

Fråga Medelvärde och 

spridning 

Jag har uppskattat färdighetsträningsgruppen 3,88 (3-4) 

Jag tycker att vi pratat om viktiga saker 3,88 (3-4)  

Färdighetsträningsgruppen har varit till god hjälp och nytta i min 

behandling 

3,68 (2-4) 

Jag tycker att jag har haft nytta av att lyssna till de andra 

gruppdeltagarna 

3,68 (2-4) 

 

De flesta ungdomar (n= 22) angav värde 4, därav det höga medelvärdet. 

 

”Jag tycker att det varit trevligt att vara här, dock även jobbigt vid vissa 

tillfällen. För mig så har det varit bra, då jag gjort framsteg i min 

behandling.”(Pia) 

 

Tabell 2 avser frågor om diskussioner runt hemuppgifter, lektionernas begriplighet och om 

man vågat ta plats i gruppen. 

 

Tabell 2. Uppfattning om olika delmoment i färdighetsträningen 

Fråga Medelvärde och spridning 

Jag tycker att diskussionerna runt hemuppgifterna varit bra 3,52 (2-4) 

Jag tycker att ”lektionerna” varit begripliga 3,52 (2-4) 

Jag vågar ta plats i gruppen 3,48 (2-4) 

 

Här förekommer en större spridning (2-4) i svarsalternativen, men över hälften svarar mycket 

bra, 4. 

 

”Jag tycker alltid att det är jobbigt att redovisa hemuppgiften, eftersom jag blir 

nervös. Men samtidigt är det bra träning.”(Sara) 
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Tabell 3 avser frågor om gruppledarnas insatser och gruppdeltagarnas motivation 

 

Tabell 3. Syn på gruppledarnas insats och gruppdeltagarnas motivation 

Fråga Medelvärde och 

spridning 

Jag tycker att ledarna lyssnat på mig 3,96 (3-4) 

Jag tycker att ledarna är tydliga och kan förmedla det dem lär ut 3,68 (3-4) 

Jag tycker att min motivation att arbeta för att minska mina 

problem är 

3,40 (2-4) 

 

Resultatet visar att en övervägande majoritet svarar ”mycket bra” gällande gruppledarnas 

insats. Något lägre resultat fick frågan om den egna motivationen med spridningen (2-4). 

 

”Jag tycker att ni har varit helt underbara och duktiga! Ni har hjälpt mig 

otroligt mycket. Utan er hade jag inte klarat mig. Har ingenting att klaga 

på.”(Maja) 

 

”Det var jobbigt i början men blev bättre och bättre för varje gång. Nu är det 

inte så jättejobbigt att komma hit” (Asta) 

 

På frågan ”jag ser mina framsteg i behandlingen” erhölls medelvärdet 3,8. Där har majoriteten 

(n= 15) av ungdomarna svarat 4. 

 

”Att få ha följt alla tjejerna under ett helt år har varit toppen. Tjejerna har 

tillfört mig massor! Tack för att jag har fått gå i grupp, utan den hade jag inte 

varit där jag är idag!”(Karin) 

 

Tabell 5 avser frågor om vad ungdomarna tycker om de olika kapitlen i färdighetsträningen 

med graderingen 1-5. 
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Tabell 5. Uppfattning om de olika kapitlen i färdighetsträningen 

Fråga Medelvärde och spridning 

Medveten närvaro 3,72 (2-5) 

Relationer 3,92 (2-5) 

Känslor 4,28 (2-5 

Stå ut, acceptans 4,42 (3-5) 

Självkänsla/ självförtroende 4,68 (3-5) 

Validering 4,57 (3-5) 

 

Samtliga kapitel får över medelpoäng. Högst betyg får avsnittet om självkänsla/ 

självförtroende. 

 

”Jag tycker att alla kapitel har känts viktiga och extremt hjälpsamma för mig. 

Jag gillar också att man mest fokuserar på det positiva och inte lägger så stor 

vikt vid negativa tankar.”(Stina) 

 

I tabell 6 redovisas vad ungdomarna tyckt om ”upplägget” (agendan) vid varje grupptillfälle 

med graderingen 1-5.  

 

Tabell 6. Värdering av upplägget 

Fråga Medelvärde och spridning 

Fika 4,52 (3-5) 

Medveten närvaroövning 4,28 (3-5) 

Hemuppgifter 4,00 (2-5) 

Våga Fråga 4,64 (3-5) 

Övningar i rummet 4,60 (3-5) 

Utvärdera dagens grupp 4,20 (3-5) 

Avslut 4,56 (3-5) 

 

Samtliga delar i agendan får över medelpoäng, men högst betygsatt är ”våga fråga” följt av 

”övningar i rummet”. Den största spridningen får ”hemuppgifter” (2-5). 

 

”Jag tycker att gruppen har involverat allt som varit viktigt till mitt 

tillfrisknande. Våga fråga och övningarna vi gör tillsammans har varit det klart 
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bästa! Man får alltid peppning och stöttning här och man går alltid härifrån 

med ett leende på läpparna!(Sofia) 

 

Slutligen har ungdomarna lämnat egna åsikter och reflektioner om färdighetsträningsgruppen. 

De flesta valde att lämna utförliga beskrivningar om upplevelsen av att gå i grupp. Likaså 

hyllade de gruppdeltagarna och tackade gruppledarna. Här följer några exempel i citatform. 

 

”Medvetet närvaroövningarna lyckas man antingen med, eller inte. Detta tycker 

jag är svårt ibland, att inse att man har bra eller dåliga dagar.”(Therese) 

 

”Jag tycker att ”våga fråga” har varit en mycket stor hjälp i motivationen till 

att bli frisk. Man kan inse att man inte är ensam om problemet.”(Annika) 

 

”Jag har fått väldigt många nya verktyg varje gång jag varit här. Det har alltid 

varit lärorikt och jag har ofta blivit förvånad över olika saker.”(Eva) 

 

Jag tycker att självkänsla/självförtroende kapitlet borde få större plats (fler 

tillfällen). Det har varit viktigt att kunna prata ut om saker och se att man inte 

är ensam eller konstig. Det finns fler som en själv!”(Lisa)  

 

Ungdomarnas reflektioner visar på att färdighetsträningen stärker motivationen till att bli 

frisk. Upplevelser av att inte vara ensam eller konstig samt att det finns fler som delar ens 

problematik. De skriver att det varit lärorikt och att de har fått nya verktyg vid varje 

grupptillfälle. Flera framhåller framför allt kapitlet självkänsla/självförtroende som varit 

särskilt viktigt och borde få större plats. Flertalet gruppdeltagare är även mycket nöjda med 

gruppledarnas insats. 

 

5. Diskussion 

På den enhet som undersökts ingår nu i DBT färdighetsträning som ordinarie behandling för 

ungdomar med anorexia nervosa och har fallit väl ut. Utifrån att systematiskt följt upp 

målgruppen via enkäter under åren 2010-2015 visar resultatet utifrån ungdomarnas syn 

entydigt på en nöjdhet och nytta med tilläggsbehandlingen till familjeterapi. Ungdomarna har 

uppskattat egen behandling som värnat om autonomi, identitetsutveckling och framhåller att 

de fått nya ”verktyg”/färdigheter vid varje grupptillfälle, och särskilt har de uppskattat 
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avsnittet om självkänsla/självförtroende som några önskade borde få ta större plats. 

Ungdomarna har också varit nöjda med gruppledarnas insats och upplevt sig lyssnade till 

vilket även tidigare studier visat (Salbach et al., 2007; Salbach-Andrae et al., 2008). Deras 

resultat visade också på minskade ätstörningssymtom (83% i remission hos anorexia nervosa 

gruppen) och minskning av övrig psykopatologi som exempelvis depressiva symtom. Det 

finns dock inte motsvarande data tillgänglig för aktuell studie. 

 

Maudsleys familjeterapi är en manualiserad och evidensbaserad metod för ungdomar och 

deras familjer i fas 1-2. Metoden är i huvudsak fokuserad på att häva svält, normaliserat 

ätande och stärka familjesystemets kompetens och resurser (Lock et al., 2013). 

Däremot så ges ingen vidare beskrivning om hur man kan arbeta i fas 2-3 gällande 

ungdomarnas övriga behov; att stimulera en avstannad tonårsutveckling, hitta en ny identitet 

bortom sjukdomen, bejaka frigörelse och självständighet, stärka självkänslan i relation till 

jämnåriga samt våga utmana prestations- och perfektionskraven som riskerar finnas kvar 

länge (Nilsson, Sundbom, & Hägglöf, 2008). Aktuell studie möter tydligt det behovet enligt 

ungdomarnas skattningar. 

 

Det finns få tidigare studier om vilka tilläggsbehandlingar som är att föredra när det gäller 

ungdomar med anorexia nervosa. Vanligast förekommande är att de erbjuds individualterapi i 

kombination med familjeterapi. Men det finns belägg för att DBT kvalitativt kan vara en bra 

metod. Dock är få studier gjorda på ungdomar med anorexia nervosa som tilläggsbehandling 

till familjeterapi i öppenvård (Salbach et al., 2007; Salbach-Andrae et al. 2008). Att undersökt 

ätstörningsenhet sedan 2010 erbjuder samtliga ungdomar DBT färdighetsträningsgrupp i fas 

2-3 är därför relativt unikt.  

 

Sjukdomstiden är ofta lång, ibland i flera år och fortfarande finns många obesvarade frågor 

om vad som skapar motivation hos patienter med anorexia nervosa. Det vill säga 

tillfredställelse med vården och rätt behandlingsinsatser i varje fas (1-3) över tid. En 

betydande andel av ungdomarna med anorexia nervosa har också annan samsjuklighet som 

depression, ångest och självskadeproblematik som också behöver behandlas. Generellt 

tillfrisknar 50% av anorektikerna, 30% blir förbättrade och 20% förblir sjuka (Nilsson & 

Hägglöf , 2006). Faktorer som försvårar tillfrisknande är att komma sent i behandling eller 

genomgå en ofullständig behandling som enbart fokuserar på en del av tillfrisknandet som 

exempelvis matintag och viktökning, utan att ta hänsyn till att minska underliggande faktorer 
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till anorexia nervosan, brist på eftervård samt frånvaro av återfallsprevention (Noordenbos, 

2013). Den här genomförda studien befäster att DBT färdighetsträning i grupp kan utgöra ett 

viktigt tillägg till familjeterapi för ungdomar med anorexia nervosa. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Studien har flera metodologiska begränsningar och brister framför allt vad gäller frånvaron av 

ingångs- och efterskattning för ungdomarna, d v s mått på symtomgrad och samsjuklighet, 

samt avsaknad av kontrollgrupp att jämföra med. Resultatet är också baserat på ett relativt 

litet antal ungdomar (25 st), vilket är ett generellt problem i kliniska interventionsstudier. En 

klar styrka i studien är dock att samtliga deltagare har deltagit i utvärderingen. 

 

Enkäten har sina brister och bör förfinas med ett mer exakt formulär och skattningsskalor, för 

att kunna utskilja utfall från annan behandling och erhålla större variation i svarsmönster. 

Trots begränsningar har dock enkäten ett kliniskt värde då Hälso- och sjukvården behöver 

patienternas åsikter och förslag. Brukarperspektivet är viktigt och ofta förbisett inom 

ätstörningsforskning med ungdomar, likaså är det viktigt av att få återkoppling som 

psykoterapeut/gruppledare.  

 

Frågan är också vilken betydelse det har att en av författarna var en av tre gruppledare då det 

kan ha påverkat ungdomarnas svar på enkäten. En styrka är dock att författaren genom sin 

förtrogenhet, kunskap och erfarenhet av DBT färdighetsträning kan analysera och förstå 

enkätsvaren på ett fördjupat sätt. Ett observandum är också att de fortlöpande muntliga 

utvärderingarna vid varje grupptillfälle väl stämmer överens med enkätsvaren. En av 

författarna har inte ingått i DBT färdighetsträning i grupp och har därmed varit mer 

fristående, vilket kan torde bidra till ett viktigt utifrånperspektiv i analysen.  

 

5.2 Fortsatt utvecklingsarbetet och forskning 

DBT färdighetsträning som tilläggsbehandling till familjeterapi, har utvecklats över tid och 

förfinats utifrån ungdomarnas önskemål. Sedan 2014 har enheten lagt större vikt vid avsnittet 

på självkänsla/självförtroende och från vårterminen 2015 ingår också ett avsnitt om perfektion 

och prestationskrav. Vidare pågår ett utvecklingsarbete gällande familjens d v s föräldrar, 

syskon och övriga närståendes betydelse, och på vilket sätt de kan integreras i behandlingen i 

fas 2-3. Enheten som undersökts har tankar om att ta in några DBT familjesessioner 
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alternativt föräldragrupp vid fem tillfällen som ofta ges i traditionell komplett DBT 

behandling för ungdomar. 

 

DBT-OC (dialektisk beteendeterapi- over control) har visat lovande resultat för vuxna 

personer med hög samsjuklighet vad gäller i synnerhet kontrollerande och rigida drag och där 

man har haft svårt att fullt ut tillgodogöra sig sedvanlig ätstörningsbehandling (Lynch, 

Hempel, Gray, Titley, Burford & Chen, in preparation; Lynch, Hempel & Clark, in press). I 

framtiden skulle också DBT-OC kunna vara ett behandlingsinslag inom BUP:s 

ätstörningsenhet där likartade problem finns. Enheten som undersökts anser att forskning 

kring DBT-OC är mycket intressant och kommer noggrant att följas. Kanske är det möjligt 

med ett samgående med Akademiska sjukhuset i Uppsala för att utveckla metoden för 

ungdomar med anorexia nervosa (Lynch, et al. 2013).  

 

Små utvärderingar och studier som denna är fortsatt viktig att göra, samtidigt som fortsatt 

behandlingsforskning behöver samordnas i Sverige och världen. En intressant forskningsfråga 

ur ett systemiskt perspektiv är vilken betydelse det har att ungdomarna får behandling i ett 

nytt system; ungdomssystem i slutfasen (2-3).  

 

5.3 Slutsatser 

Att familjeterapi enligt Maudsley-modellen är att föredra i fas 1-2, men vid ett långdraget 

behandlingsförlopp och/eller vid samsjuklighet bör tilläggsbehandling erbjudas. 
 

Att DBT färdighetsträningsgrupp kan vara en värdefull och hjälpsam tilläggsbehandling för 

ungdomar med anorexia nervosa i slutfasen (fas 2-3) i behandlingen. Dock bör 

utvärderingsinstrumentet förfinas och mer forskning behövs gällande tilläggsbehandlingar. 
 

Fortsatt utveckling i nationellt/internationellt samordnade behandlingsprojekt och studier, t ex 

DBT-OC. 

 

Författarna vill avsluta med ett citat från en av ungdomarna: 
 

”Jag tycker det varit bra att vi alla ”funnit” varandra och har sett hur lika vi känner 

om saker, även fast vi är olika som personer. Hur vi inte dömer utan försöker se saker 

från det positiva. Saker jag har lärt mig här är erfarenheter jag kommer ha med mig 

hela livet och det är något nästan alla behöver!”(Erika) 
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7. Tillkännagivanden 

Vi riktar vårt varma tack till alla motiverade, modiga och kämpande ungdomar som deltagit i 

färdighetsträningsgrupperna. 

Vi vill också tacka kollegorna vid SÄBU Västerbotten för intresse, engagemang och ett gott 

samarbete. 

Slutligen vill vi rikta ett särskilt tack till vår handledare Karin Nilsson för stöd, vägledning 

och uppmuntran i processen med utvärderingen och uppsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Bilaga: Enkätformulär 

Utvärdering Färdighetsträningsgruppen Liv, BUP Umeå 

 

Namn:______________________________________________________________________ 

 

Datum:_______________________ Terminer i gruppen:_____________________________ 

 

Vad tycker du om: Inte alls 

1 

Så där 

2 

Bra  

3 

Mycket bra  

4 

1. Jag har uppskattat färdighetsträningsgruppen 

 

    

2. Jag tycker att vi pratat om viktiga saker     

3. Färdighetsträningsgruppen har varit till god 

hjälp och nytta i min behandling 

 

    

4. Jag tycker att jag har haft nytta av att lyssna 

till de andra gruppdeltagarna 

    

5. Jag tycker att diskussionerna runt 

hemuppgifterna varit bra 

 

    

6. Jag tycker att ”lektionerna” varit begripliga 

 

    

7. Jag vågar ta plats i gruppen 

 

    

8. Jag tycker att ledarna lyssnat på mig 

 

    

9. Jag tycker att ledarna är tydliga och kan 

förmedla det dem lär ut 

 

    

10. Jag tycker att min motivation att arbeta för 

att minska mina problem är 

    

 



 

• Jag ser mina egna framsteg i behandlingen? 

 

1 2 3 4 5 

Inte alls    i högsta grad 

 

 

 

Vad tycker du om de olika kapitlen i färdighetsträningen? 

Gradera mellan 1 och 5 

 

• Medveten närvaro  ___________ 

• Relationer  ___________ 

• Känslor  ___________ 

• Stå ut, acceptans  __________ 

• Självkänsla, självförtroende __________ 

• Validering  __________ 

 

Vad tycker du om ”upplägget” vid varje grupptillfälle? 

Gradera mellan 1 och 5 

 

• Fika   __________ 

• Medveten närvaro övningar __________ 

• Hemuppgifter  __________ 

• Våga fråga  __________ 

• ”Övningar” i rummet __________ 

• Utvärdera dagens grupp __________ 

• Avslut  __________ 

 

 

 



 

Skriv några rader vad du tycker varit besvärligt, bra eller viktigt! Har du åsikter om oss 

behandlare, skriv gärna även detta. Vi vill bli bättre!_________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________TACK! 

 

Hälsningar från 

 

Lena, Åsa och Anna 

 

 

 

 


