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”Med ätstörningar avses en ihållande störning i ätbeteende eller viktkontrollerande 

beteende, som påtagligt försämrar fysisk hälsa eller psykosocialt fungerande 

Störningen ska inte vara sekundär till någon känd allmänmedicinsk åkomma” (Om 

ätstörningar, 2010; Fairburn & Walsh, 2002). Ätstörningar har funnits mer eller 

mindre i alla tider, 1684 beskrevs Anorexia Nervosa för första gången. Det finns 

tecken från ännu tidigare år, Saint Catherine av Siena som föddes redan år 1347 har 

misstänkts lida av sjukdomen (Anorexi historia, 2010). Idag finns det en 

multifaktoriell förklaringsmodell till uppkomsten av ätstörningar där genetik, biologi, 

individuella faktorer, familjefaktorer och samhällsfaktorer samverkar (Steinhausen, 

2002). Samhällets skönhetsideal har en stor påverkan på hur vi vill se ut. Samhället 

sätter idag ett stort tryck via reklam, internet och annan media på att man bör vara 

smal och snygg. I den mest extrema formen av negativ media finns det idag till och 

med webbplatser som är proanorektiska, dessa hemsidor har med största sannolikhet 

en mycket negativ effekt på de personer som besöker dem och ger en helt orealistisk 

bild av hur man bör se ut (Bardone, Cass, 2007). Andra riskfaktorer i samhället är 

mobbing, kommentarer och grupptryck. Ätstörning är en mycket allvarlig sjukdom 

som ska tas på största allvar, detta är några beskrivande citat från personer med 

Få studier har undersökt behandlingsutfall efter lång behandling av 

ätstörning (Remainers), eller de patienter som avbrutit behandling 

(Dropouts). Vanligen undersöker man bara de som svarar snabbt 

på behandling (Completers). Det är därför betydelsefullt att 

identifiera vad som kännetecknar andra patientgrupper. Studien 

jämför tre patientgrupper; Remainers (n=285), Completers (n=835) 

och Dropouts (n=473). Syfte: Att beskriva de typiska dragen i de 

tre olika grupperna. Ett andra syfte är att undersöka viktiga 

prediktorer för grupptillhörighet avseende prognos och 

behandlingsutfall.   Metod: En kvantitativ longitudinell databas 

har använts för att göra en kontraststudie mellan de tre valda 

grupperna. Värdet av olika statistiska prediktionsmodeller har 

också undersökts. Resultat/Konklusion: Grupperna skiljde sig åt 

avseende diagnos, AN var mest vanligt i Remainers, BN var mest 

vanligt i Dropouts och UNS var mest vanligt i Completers. Ålder 

vid första symtom var likartade mellan grupperna men medianen 

var lägre än vad dagens forskning antyder. Det fanns ett samband 

mellan att inleda ny relation vid ett års uppföljning och att bli 

diagnosfri under det första året i behandling. Patienter utan 

komplicerande faktorer associerades till att vara diagnosfria ett år 

efter behandlingsstart.  Socialt komplicerande faktorer förekom 

oftare hos Dropouts. Det fanns ett samband mellan att ju fler 

samtal man gick i ju mer ökade chansen att bli diagnosfri inom ett 

år, men även risken att man hoppade av behandlingen innan utsatt 

slutdatum. 
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ätstörning: ”I ögonblicket där man mår så dåligt så bryr man sig inte om vad som 

händer med kroppen”, ”Man har dåligt självförtroende, man duger inte och vill 

förändra sig”, ”Ett symtom på att man innerst inne mår väldigt dåligt” (RAMP: Om 

att svälta äta och kräkas, 2010) I en självbiografisk skönlitterär bok beskrivs 

ätstörning som ett språk i brist på ord (Jörgensdotter, 2002). 

Det finns flera ätstörningsdiagnoser men alla har det gemensamt att det finns en 

allvarlig störning i sättet att förhålla sig till mat. Anorexia Nervosa (AN) definieras i 

korthet av att man vägrar hålla en minimal normal kroppsvikt. Bulimia Nervosa (BN) 

definieras i korthet av att man ägnar sig åt överätande för att sedan försöka 

kompensera detta genom framkallad kräkning, laxerande medel, vätskedrivande 

medel/annan medicinering eller fastande/överdrivet tränande. Gemensamt för de två 

är att det finns en störning i uppfattningen kring sin egen kroppsfigur och vikt. De 

som inte uppfyller kriterierna för någon av dessa två diagnoser går in under en 

kategori som kallas för ”ätstörning utan närmare specifikation” (UNS) enligt 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 4th ed. (DSM-IV, 2000).  

Obesitas (fetma) är något som blir ett allt större problem i samhället men denna typ 

av ätstörning kommer inte att behandlas i denna studie. Hetsätningsstörning är likt 

BN men man använder inget kompensatoriskt beteende för överätandet, 

hetsätningsstörning kommer inte att undersökas i denna studie. Det finns även andra 

typer av ätstörningar som inte är antagna som diagnoser bl.a. Ortorexi där man har en 

tvångsmässig strävan efter att vara hälsosam men att den blir så överdriven att den 

istället blir ohälsosam. Ätstörningar har ökat de senaste 30-40 åren. Det kommer nya 

kombinationer av ätstörningar, fler män söker allt oftare vård och yngre personer 

söker behandling allt oftare (Ätstörningar, föreläsning av Karin Nilsson, 22 feb 

2010). 

Det är svårt att få tillförlitliga resultat inom ätstörningsforskning på grund av att 

personer med ätstörning har en tendens att vilja dölja sjukdomen och inte söka hjälp 

vilket innebär svårigheter att få en korrekt uppfattning om prevalens. Detta medför 

även ett mörkertal (Hoek & van Hoeken, 2003). Man bör alltså anta att man 

underskattar antalet personer med ätstörningar. Vid långtidsstudier kan även 

tidstrender ge olika resultat (Berkman, Lohr & Bulik, 2007). Resultatskillnader 

mellan olika studier kan bero på metoden man använt där långtidsstudier är extra 

känsliga för förändringar som t.ex. hur man matar in data, hur man registrerar, 

demografiska skillnader i populationen och den specifika metod som används för att 

samla in data (Hoek & van Hoeken, 2003). 

Det är svårare att tala om trender vid forskningen kring BN eftersom diagnosen inte 

funnits så länge. Den kom först 1980 (Ibid.). 

 

Anorexia Nervosa (AN) 
AN definieras i stora drag av att man vägrar hålla en minimal normal kroppsvikt 

(mindre än 85 % av förväntad vikt för ålder är riktvärdet). I förslagen för den 

kommande diagnosmanualen DSM-V har man funderat på att ta bort ordet ”vägrar” i 

beskrivningen då detta kan uppfattas kränkande. Personer med denna diagnos är 

mycket rädda för att gå upp i vikt och har ofta en allvarlig störning i sin perceptuella 
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upplevelse av sin kroppsfigur och vikt (DSM-IV, 2000). Anorexia som betyder 

aptitlöshet är en mycket missvisande beteckning, dessa personer är allt annat än 

aptitlösa, de för en ständig kamp emot sin hunger under sitt självsvältande beteende 

(Psykologilexikon, 2005). För en person som lider av AN kretsar mycket i vardagen 

kring mat.  

Vid AN kan man ha depressiva symtom som t.ex. nedstämdhet. Detta är något som 

man också kan se hos personer som inte lider av anorexi men som svälter vilket tyder 

på att depression också kan ha ett fysiologiskt samband med svält. Symtom inom 

gruppen förstämningssyndrom måste därför bedömas först efter att personen återfått 

en normal vikt. Vid AN kan man även lida av social tillbakadragenhet, irritabilitet, 

insomni och ett minskat intresse för sex. Något som är vanligt bland personer med 

AN är tvångsproblematik i olika matrelaterade situationer och ett stort kontrollbehov. 

Mer än 90 % av alla AN fall förekommer hos kvinnor (DSM-IV, 2000). Vid 

uppföljningar av patienter med AN har man funnit att dessa var mer benägna än 

normalpopulationen att få depression, Asperger, Autismspektrumstörningar samt lida 

av ångestsyndrom inkluderat tvångsstörningar (Berkman, Lohr & Bulik, 2007).  

Bland kvinnor i sen adolescens med fullständig AN diagnos har man funnit 

prevalenstal mellan 0.5–1.0 %. Det finns mycket begränsad information om prevalens 

hos män. Antalet nyinsjuknande av AN verkar de senaste decennierna ha ökat. 

Medelålder för att få AN är 17 år men vissa modeller föreslår bimodala toppar vid 14 

och 18 års ålder. Starten av sjukdomen är ofta förknippad med någon typ av 

livsförändring som upplevs som stressande t.ex. att flytta hemifrån eller att börja på 

gymnasiet. Prognosen för AN är mycket varierande beroende på vilka studier man 

läser. Vissa återhämtar sig fullständigt efter en enda episod av sjukdomen medan 

andra lider av återfall under en längre period. Vissa blir aldrig friska utan får en 

kronisk AN (DSM-IV, 2000). Vid en review gjord av Steinhausen (2002) var 

prognosen inte särskilt god. Bland de patienter som överlevt hade i genomsnitt ca 50 

% fått en liten förbättring, 20 % har fått en stor förbättring och 20 % hade en kronisk 

form AN (Steinhausen, 2002).  

Förslag på viktiga vändpunkter vid tillfrisknande från AN är enligt följande 

hierarkiska ordningsföljd: vänner, egen kraft och vilja, aktiviteter, behandling, 

ursprungsfamilj och pojkvän/egen familj. (Nilsson & Hägglöf, 2006). Risken för 

dödsfall är hög, på lång sikt är den över 10 % och beror oftast på svält, självmord 

eller elektrolytobalans (DSM-IV, 2000). Risken för dödsfall är dock omdiskuterad 

och vissa studier visar till och med på 0 % (Herpertz-Dahlmann, 2001). 

 

Bulimia Nervosa (BN) 
Det mest framträdande hos en person med BN är att överäta och att sedan på något 

sätt försöka kompensera för överätandet för att undvika viktuppgång. Vid BN är man 

i hög grad påverkad av sin syn på sin egen kroppsform och vikt. För att få diagnosen 

BN skall man uppfylla kriteriet att man överäter och sedan använder sig av ett 

olämpligt kompensatoriskt beteende minst två gånger per vecka under en tremånaders 

period. Att överäta definieras av att man under en kort tidperiod (oftast under två 

timmar) äter en betydligt större mängd mat än de flesta människor skulle äta under 
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samma tidsperiod. Ofta handlar det om högkalorimat som kakor eller glass, men det 

kan även vara andra typer av livsmedel. Mellan dessa perioder av överätande föredrar 

ofta personer med BN att ha en mycket strikt diet med lågkalorimat och undviker 

sådan föda som kan trigga igång en period av överätande. Det förekommer en ökad 

frekvens av förstämningssyndrom hos denna grupp, speciellt dystymi och depression. 

Ofta beskriver patienterna att de depressiva symtomen debuterat i samband med att 

sjukdomen brutit ut, men i vissa fall beskriver patienter att symtomen kommit innan 

sjukdomen brutit ut. Det finns även en ökad risk för ångestsymtom (DSM-IV, 2000). 

Omkring en tredjedel av alla med diagnosen BN har någon form av substansmissbruk 

i form av t.ex. alkohol eller stimulantia för att kunna kontrollera sin aptit och vikt. 

Mer än 90 % av alla fall med BN är kvinnor. Prevalensen för kvinnor i sen adolescens 

är mellan 1.0–3.0 % medan prevalensen för män är ungefär en tiondel av kvinnornas. 

BN startar ofta i sen adolescens eller i tidiga vuxenåren. I många fall startar 

överätandet efter en period av diet (Ibid.). 

Utgången kan vara att man får kroniska problem men även att sjukdomen fluktuerar 

och vissa blir även helt friska. Personer med BN får ofta en störd relation till mat 

under flera år framöver. Den långsiktiga prognosen för sjukdomen är inte känd 

(Ibid.). Nyare forskning har visat att vid fem och tio års uppföljningar har ca 50 % 

tillfrisknat helt, 30 % lider av återfall och ca 20 % uppfyller fortfarande kriterierna för 

BN (Keel, Mitchell, 1997).  

I en metastudie som har undersökt resultaten från 27 olika studier hade frekvensen av 

tillfrisknande varit mycket varierande. De tre kriterierna som undersöktes var ”helt 

tillfrisknad”, ”förbättring” och ”ihållande kronicitet” av BN. Av de patienter som 

ingick i den sammanlagda studien blev 45 % helt friska, 27 % hade en stor förbättring 

och 23 % led av en kronisk form av BN (Steinhausen, Weber, 2009). Vid 

missbruksproblematik samtidigt med BN är prognosen för tillfrisknande sämre (Keel, 

Mitchell, Miller, Davis, Crow, 1999).  

 

Ätstörning utan närmare specifikation (UNS, Atypisk ätstörning) 

UNS är en diagnos som omfattar alla de personer med ätstörningar som inte kan 

kategoriseras in under de två andra huvuddiagnoserna AN och BN. UNS är en 

heterogen grupp med många olika typer av problematik. Exempel på fall med UNS är 

följande (DSM-IV, 2000, MINI-D-IV-TR, 2002):  

 När en person möter alla kriterier för AN förutom kriteriet amenorrhea. 

 När alla kriterier för AN är mött inklusive en signifikant viktnedgång men 

personen hamnar ändå inom normalvikten. 

 När en person som möter alla kriterier för BN förutom att beteendet inte är 

frekvent nog utan personen kompenserar färre gånger per vecka än vad diagnosen 

har som krav.  

 När en person har upprepade perioder av hetsätning men inte uppvisar något av de 

kompensatoriska beteendena som finns vid BN eller när en person har ett stört 

ätbeteende som att t.ex. tugga maten och sedan spotta ut den upprepade gånger 

utan att svälja maten. 
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UNS är ett ganska nytt område inom forskningen och DSM-IV har en mycket 

begränsad mängd information om UNS trots att UNS är den vanligaste formen av 

ätstörningsdiagnos idag (Agras, Crow, Mitchell, Halmi, Bryson, 2009). I en 

undersökning (Schmidt, 2008) hade UNS patienterna mer komorbiditet än t.ex. BN 

patienterna men med mildare symtom. Det har inte heller gått att visa att 

behandlingstiden eller den totala kostnaden för behandling har skiljt sig mellan UNS 

och BN (Schmidt, et al, 2008). DSM-IV har inga prognoser eller prevalens för UNS 

men det finns dock nyare forskning som försöker att ta reda på dessa siffror där 

mycket tyder på att UNS är minst tre till fyra gånger vanligare än Anorexi och Bulimi 

(Andra ätstörningar, 2010). En jämförande studie med 90 deltagare med UNS visade 

att 78 % var friska vid en 5 års uppföljning medan 20 % hade någon annan typ av 

ätstörningsdiagnos under tiden från första mätning till uppföljning, resterande 2 % var 

ej uppföljda (Agras, et al, 2009).  

En studie som följde 33 kvinnor med UNS över en tidsperiod på 41 månader har visat 

att 46 % av dessa kvinnor under någon tidsperiod uppvisat alla kriterier för BN eller 

AN. Vid slutet av den undersökningen hade 12 % diagnosen AN eller BN, endast 18 

% var helt friska. Detta tyder på att UNS patienter dras både till BN och AN 

diagnoserna samt mot att bli helt friska. Personer med diagnosen UNS tillfrisknar 

fortare än de med diagnosen AN och BN (Ibid.). 

Retrospektiva undersökningar har visat att majoriteten av personer med UNS ofta har 

haft antingen AN eller BN i sitt förflutna vilket indikerar att det finns väldigt få 

renodlade fall av diagnosen UNS (Ibid.).  

 

Behandling av ätstörningar  
Det finns inte så mycket forskning om just behandlingen vid AN. Den som finns är 

mest inriktad mot ungdomar. Det finns mer forskning kring behandling av BN. Den 

är dock i huvudsak inriktad mot vuxna. (Commission on Adolescent Eating 

Disorders, 2005). Behandling av AN hos gruppen ungdomar fungerar ganska bra 

jämfört med behandling av AN hos gruppen vuxna (Deter, Schellberg, Köpp, 

Friederich & Herzog, 2005). Detta beror antagligen inte på skillnad i behandlingen 

utan skillnaden i behandlingstid kan bero på att sjukdomen har olika styrka i olika 

åldrar och att det finns en skillnad kring ihållande faktorer i de två ålderskategorierna 

vid AN. Detta skulle kunna vara anledningen till att ungdomar svarar bättre på 

behandlingen. Detsamma verkar stämma även vid BN och vid UNS. Det blir därför 

viktigt att hitta tidiga prediktorer hos ungdomar så att man snabbt kan sätta in 

behandling. Ungdomar brukar vara i behandling ungefär ett år medan vuxna tenderar 

att vara i behandling ca fem år (Fairburn, & Gowers, 2008).  

Olika behandlingar som förekommer i ätstörningsvården är, familjesamtal, 

gruppsamtal, kostrådgivning, ät/måltidsträning, sjukgymnastik, internetbehandling-

självhjälp, psykopedagogisk behandling, kognitiv psykoterapi, kognitiv 

beteendeterapi, psykodynamisk psykoterapi, interpersonell psykoterapi och dialektisk 

beteendeterapi. 

För AN finns det en mängd olika behandlingar men till största del är det behandling 

inom öppenvård, dagvård, och slutenvård. Inom dessa områden sker olika typer av 
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interventioner med psykofarmaka, psykologiska metoder eller med båda delarna.  

Ofta förekommer det att patienter vandrar mellan olika behandlingsmetoder. Det 

finns inga empiriska bevis att någon behandling är bättre än den andra. Det har 

förekommit försök där man testat att randomisera patienter till olika behandlingar 

men det har t.ex. funnits problem att få patienter att gå med på att bli inlagda 

(Fairburn, & Gowers, 2008). Den vanligaste behandlingen sker inom öppenvården. 

Det finns inga bevis för att mediciner har en signifikant effekt för att förbättra 

sjukdomstillståndet. Man har länge trott att familjeterapi är den mest effektiva 

metoden men så är inte fallet (Ibid.). Det är möjligt att familjeterapi är bättre för barn 

och ungdomar och att mer individinriktad terapi passar bättre för vuxna (som tex 

KBT) men att även involvera anhöriga för vuxna kan vara bättre (Ibid.). Detta beror 

på att personer med AN har lätt för att förneka sina problem och sin sjukdomshistoria. 

Det blir då extra viktigt att ta in information från familjemedlemmar eller andra 

utomstående källor (DSM-IV, 2000). 

För BN finns det inga studier som undersöker ungdomar men för vuxna finns det 

ungefär 50 studier som jämfört olika behandlingar och fynden är rimligt konsistenta 

(Fairburn, & Gowers, 2008). Det är i huvudsak tre fynd som gjorts kring behandling 

av BN. Det första fyndet är att de flesta patienter kan behandlas i öppenvård. Det 

andra fyndet är att den mest effektiva behandlingen är en specifik typ av kognitiv 

beteendeterapi (KBT) som fokuserar på att modifiera beteendet och sättet att tänka 

på. Behandlingen sker vanligtvis under ca fem månader och vid 20 

behandlingstillfällen (Ibid.). Det tredje fyndet är att antidepressiv medicin har en 

”antibulimisk” effekt. Det resulterar ofta i en snabb återgång av överätandet. Dock 

visade en metastudie att det inte ger en lika stor effekt som KBT (Ibid.) samt att 

effekten ofta inte är ihållande över tid (Walsh, Hadigan, Devlin, Gladis, & Roose, 

1991). 

För UNS finns det oerhört lite forskning kring vilka behandlingar som fungerar. 

Problemet ligger bland annat i att det är svårt att rekommendera en specifik typ av 

behandling då det ofta är en mix av problemområden. Antingen drar UNS patienten åt 

AN eller åt BN. Utifrån den problematiken har man mer och mer börjat titta på 

transdiagnostisk behandling där man jobbar med KBT som ska täcka av hela spektret 

av ätstörningar inklusive UNS. Det finns resultat som tyder på att den form av KBT 

som används vid BN är lika effektiv vid UNS (Fairburn, Cooper & Shafran, 2003). 

 

Transdiagnostiskt perspektiv 
En av de stora frågorna kring ätstörningsdiagnostik är vad man ska göra med alla de 

fall som inte passar in i de gängse ätstörningsdiagnoserna (Fairburn & Harrisson, 

2003; Turner & Bryant-Waugh, 2004). Dessa är de ospecificerade diagnoserna 

(UNS), som idag antagligen svarar för nästan hälften av alla som söker vård för 

ätstörningsproblematik. Det finns förslag på att förändra diagnostiken så att det ska 

finnas ännu fler kategorier av ätstörningar, men det finns också motargument som 

anser att det bör vara bara en enda kategori av ätstörningar. (Waller, 2008) 

Debatten idag om huruvida ätstörningar ska ses som en enda överlappande kategori 

eller flera kategorier indelade mellan olika diagnoser är ganska ny. Ända fram tills i 
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början på 2000–talet har forskningen dominerats av en kategorisk indelning av 

ätstörningar och mycket lite uppmärksamhet har riktats mot det överlappande 

perspektivet (Wade, 2006).  

Det finns idag få empiriska bevis för att en mer precis indelning skulle hjälpa till att 

reducera antalet atypiska fall av ätstörning (Waller, 2008). Det finns dock de som 

anser att man bör precisera fler diagnoser för att kunna sortera in de fall som idag inte 

går in under någon av de kategoriska diagnoserna i DSM-IV. Ett exempel på en sådan 

ny kategorisering skulle kunna vara tvångsmässigt överdrivet tränande i samband 

med ätstörning. Överdrivet tränande kan ses som en typ av copingstrategi för att 

hantera negativa affekter, ett ätstörningsbeteende eller som en helt renodlad 

ätstörningsdiagnos (De Young, 2010). 

Huruvida frågan om man skall göra fler diagnoser eller om man skall ha en enda mer 

överlappande kategori är ännu ej löst och frågan ger heller inte någon snabb lösning 

på den stora gruppen av atypiska fall (UNS) inom ätstörning. Få av dessa personer 

skulle falla in under nya diagnoser. Waller (2008) hävdade att den kliniska 

erfarenheten avslöjar att dessa patienter med atypisk diagnoskaraktär (UNS) skiftar 

mellan olika diagnoser över tid.  

Den överlappande tankegången som ovan presenterats har föreslagit att man bör ha 

bara en enda diagnos av ätstörningar. Detta transdiagnostiska perspektiv pekar på att 

det gemensamma för ätstörningspatienterna är framförallt en för stor värdering vid 

ätande, vikt och figur (Fairburn, Cooper & Shaffran, 2003). Detta betyder dock inte 

att andra parametrar saknar betydelse men att de spelar mindre roll för själva 

kategoriseringen. Om det funnits ett enkelt svar på hur man skulle gruppera 

diagnoserna idag så hade kliniker, forskare och teoretiker varit överens om det men 

det finns inte något entydigt svar i nuläget (Waller, 2008).  

I denna studie avses att jämföra grupperna som homogena grupper mellan varandra. 

Det är dock intressant att se hur de enskilda diagnoserna inom grupperna kan skilja 

sig åt men fokus kommer inte att ligga på att visa inomgruppsskillnader. 

 

Bakgrund om RIKSÄT 
RIKSÄT startade 1999 och idag är nästan alla svenska behandlingsenheter som är 

specialiserade på ätstörningsvård med i RIKSÄT.  

RIKSÄT har flera syften, dessa är (RIKSÄT, 2008):  

 Beskriva de patienter som behandlas för ätstörning.  

 Dokumentera patienternas väg genom vårdsystemet inkluderat väntetider.  

 Dokumentera typ och omfattning av behandlingsinsatser bl.a. för beräkning av 

kostnader. 

 Dokumentera utfall av behandlingen och behandlingsavbrott samt relatera dessa 

till patient‐ och behandlingskaraktäristika. 

 Beskriva de av patienterna upplevda behandlingseffekterna och relatera dessa till 

de "objektiva" effekterna. 

 Beskriva patienternas uppfattning om den erhållna behandlingen och relatera 

denna till behandlingskaraktäristika och utfall. 
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 Longitudinellt följa den svenska ätstörningsbehandlingen med avseende på 

förändringar i t.ex. behandlingsincidens, "casemix", typ och omfattning av 

behandlingsinsatser, kostnader, behandlingsutfall och tillfredsställelse. 

Genom att undersöka insamlade data i RIKSÄT är det möjligt att få en ökad kunskap 

om ätstörningar, möjlighet för utveckling av nya metoder och beräkning av kostnader 

inom ätstörningsvården. Det ger även en möjlighet för respektive vårdenhet som är 

med i registret en chans till att utvärdera sig själva gentemot andra enheter. Detta kan 

i sin tur påverka ätstörningsvården, ge en bättre diagnostik samt att undersöka i vilken 

form samsjuklighet förekommer (Ibid.). 

 

Viktiga faktorer avseende prognos och behandlingsförlopp 
Det är svårt att få en överblick av faktorer som påverkar prognos och 

behandlingsförlopp. Detta beror på olika sample i olika studier. Det är många faktorer 

som påverkar sjukdomsförloppet, t.ex. behandling och socialt skyddsnät och det blir 

därför svårt att isolera enskilda prediktiva faktorer. Intressanta faktorer för denna 

studie skall röra sig kring frågor som berör varför man hamnar i behandling under en 

längre tid, varför man blir frisk eller varför man hoppar av behandling. Litteraturen 

har inget konkret och samstämmigt svar på dessa frågor kring någon av grupperna 

och det blir därför essentiellt att försöka hitta faktorer som är generellt viktiga för 

många olika typer av grupper inom ätstörning. Det är få studier som inriktat sig på 

hela gruppen ätstörning. Många forskare väljer ofta att undersöka antingen AN eller 

BN. Litteraturen är även bristfällig vad gäller UNS (Berkman, Lohr & Bulik, 2007). 

Några viktiga faktorer som litteraturen åskådliggjort följer härefter.  

Flera studier under 90-talet har visat på en hög frekvens av komorbiditet bland 

ätstörningspatienter, speciellt med förstämningssyndrom eller personlighetsstörning 

som komplicerande faktorer. Komorbiditet är en komplicerande faktor som skulle 

kunna ha inverkan på grupptillhörighet i denna studie.  

Vid en studie utförd av Richards (2005) fann man att längden av behandling var en 

viktig faktor. Längre behandling gav mindre risk för återfall vilket berör samtliga 

grupper i studien (Ibid.). 

Berkman et al, (2007) fann vid sin metareview av litteraturen inom ätstörning att 

ålder vid första symtom var en viktig faktor vid AN (Ibid.). AN börjar sällan före 

puberteten. Det finns idéer om att prepubertala fall av AN är av en allvarligare 

karaktär. Om sjukdomen utvecklas under föradolescens mellan åldrarna 13 till 18 så 

är prognosen bättre (DSM-IV, 2000). Det finns även tidigare forskning som visar att 

om man får sjukdomen när man är yngre så är chansen mindre för återfall och 

självmord. Vid BN har tidigare forskning visat att yngre ålder vid sjukdomens start 

har en negativ inverkan på sjukdomsförloppet (Berkman et al, 2007). Olika studier 

har därmed visat olika resultat beroende på faktorn ålder, detta väcker frågor om hur 

ålder kan ha påverkat grupptillhörighet i denna studie. 

Forskning har visat att låg funktionsnivå (GAF), alkoholmissbruk eller annat 

substansmissbruk samt social missanpassning kan påverka risken för dödsfall bland 

ätstörningspatienter. Prediktorer för förkortat liv är sjukdomens duration innan 

behandlingsstart, slutenvård, risk för självmord som är förknippad med annan psykisk 
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störning än ätstörning samt ökat missbruk av alkohol under sjukdomen (Ibid). Det 

finns även forskning där det framkommit att sjukdomens duration innan behandling 

inte är en variabel som är extra viktig. Detta stödjer då inte att ett tidigare ingripande 

med behandling skulle ge ett bättre resultat på lång sikt (Reas, Schoemaker, Zipfe & 

Williamsson, 2001). Det är alltså inte ett entydigt svar på vilken inverkan duration har 

för sjukdomsförloppet. Litteraturen har heller inte gjort några specifika 

undersökningar avseende durationens påverkan, GAF eller slutenvård för de grupper 

som denna studie avser att undersöka. 

Vid AN är social problematik en komplicerande faktor som iakttagits vid 

undersökningar med formuläret EDI (Eating Disorder Inventory), där personer med 

AN fått en högre poäng på skalorna perfektionism och interpersonell misstro vilket är 

negativt (Lowe, Zipfel, Buchnol et al, 2001). Interpersonella faktorer har på senare år 

hamnat mer och mer i fokus inom ätstörningsforskningen. Något som är 

återkommande i studier är faktorerna negativ självbild, problematiska relationer och 

familjemönster. Inom ramen självbild som prediktor finns förslag på att patienter med 

AN dras mer åt självkontrollerande faktorer och att patienter med BN dras mer åt 

faktorerna självhat/självkärlek (Birgegård, Björck, Norring, Sohlberg & Clinton, 

2009). I formulären som används i denna studie mäts vissa interpersonella faktorer, 

t.ex. boendeform, om man varit med om en separation nyligen eller om man har 

partner m.m. Dessa knyter an till ovan nämna faktorer inom familjemönster och 

interpersonell problematik. 

Olika studier har funnit skillnad i prognos beroende på diagnos. Forskare och kliniker 

har använt en stor bredd av olika mätmetoder för att avgöra diagnos vid olika studier. 

Detta kan ge problem med att få ett konsekvent mått av diagnoserna (Berkman et al, 

2007). Detta väcker frågan om det finns någon skillnad mellan de olika grupperna i 

denna studie med avseende på diagnos. 

 

Flera studier har visat att kombinationer av olika faktorer har betydelse vilket denna 

studie också har för avsikt att studera. Hypotesen är att en kombination av olika 

faktorer har en inverkan på sjukdomsförloppet. 

Vid BN har man visat att kombinationen av antalet hetsätningsattacker, ålder och 

psykologisk stress ger ett negativt samband. Medan goda familjerelationer visade på 

en positiv effekt vid uppföljning. Vid AN var sambanden mellan önskat BMI (body 

mass index) och yngre ålder en viktig faktor. Värden mellan 16–18 i önskat BMI gav 

positiva behandlingsresultat, värden under eller över 16–18 gav ingen signifikant 

skillnad för behandlingen. Högre önskat BMI och en yngre ålder gav generellt sett de 

mest positiva behandlingsresultaten (Richard, 2005). För patienter med BN har man 

funnit att faktorerna depression, substansmissbruk och dålig kontroll av impulsivitet 

är viktiga prediktorer för sjukdomsförlopp (Berkman et al, 2007). 

Det finns även andra faktorer som är viktiga vid ätstörning såsom i vilket land man 

fått behandling, sen första menstruation, familjeproblematik, barnfetma och låg vikt 

vid början av behandling (Fichter, 2003; Richard, 2005).  

Dessa är dock svårare att mäta med de formulär som innefattas i denna studie. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att forskare och kliniker inte har en entydig bild 

över vilka faktorer som är viktigast för prognos och behandlingsförlopp. Det är 

uppenbart att det finns en mängd olika faktorer som anses viktiga att undersöka. Det 

är inte ovanligt att man kan se kombinationer mellan olika faktorer som påverkar 

sjukdomen. En högre grad av konsensus verkar gälla för komorbiditet, ålder, tid med 

sjukdomen (duration), interpersonell problematik och symtomens styrka vid 

behandlingens start som viktiga faktorer för prognos och behandlingsförlopp. 

 

Tre olika behandlingsförlopp vid ätstörning 
Behandlingstidens längd (Richard, 2005) och om behandlingen avslutas i samförstånd 

mellan behandlare och patient eller genom att patienter avbryter behandlingen (Björk, 

Björck, Clinton, Norring, Sohlberg, 2009) är viktiga faktorer som kan påverka utfallet 

av behandlingen. Det är inte självklart att en kort behandlingstid är enbart positiv. 

Tidigare forskning tyder på att längre behandling kan minska risken för återfall 

(Richard, 2005). Både längden och typen av terapeutiska behandlingar är svåra 

utvärdera. Vid studier där man jämfört två eller flera terapeutiska behandlingar har 

man generellt funnit mycket små skillnader i utfall (Lambert, 2003). Att personer 

med ätstörning själva avbryter behandling är ett vanligt fenomen, och har associerats 

med missnöje med behandlingen, och sämre allians till terapeuten. Dessa samband är 

dock inte entydiga. Studier visar att vid BN är det så många som 30 % som avbryter 

sin behandling. Vid slutenvård av AN är det så många som 50 % som avslutar 

behandlingen i förtid. De grupper som gått färdigt sin behandling hade ett signifikant 

bättre resultat på graden av ätstörningsproblematik, psykologiska problem och 

självbild jämfört med den grupp som hoppat av behandlingen innan behandlingens 

slut (Björk et al, 2009). En tidigare studie visade på att patienter som valde att avbryta 

sin behandling i förtid hade en mer positiv initial självbild och att patienterna valde 

att avbryta sin behandling först sedan de uppnått förbättringar avseende sina 

ätstörningssymtom (Björck, Björk, Clinton, Norring & Sohlberg, 2007).  

 

Gustafsson, S-A (personlig kommunikation, 26 april, 2010) menar att 

behandlingsstudier som undersöker utfall efter behandlingsforskning erbjuder ofta en 

i förväg fastställd behandlingslängd, med ett i förväg fastställt antal terapisessioner. 

För såväl KBT som familjebaserade behandlingar är 20 sessioner under loppet av ca 6 

månader, och därefter två till tre boostersessioner ett vanligt behandlingsformat. För 

lågviktiga patienter erbjuds ofta längre behandlingstid (i KBT oftast 40 sessioner). 

Endast ett fåtal studier har undersökt behandlingsutfall efter långa behandlingar och 

få studier har följt upp de patienter som avbrutit behandling. I forskning om utfall av 

ätstörningsbehandling riskerar man således att dra slutsatser om vilken behandling 

som patienter svarar bäst mot, utifrån studier som är baserade på en grupp patienter 

som fullföljer uppgjord behandlingsplanering och som svarar snabbt på behandling. 

Det finns då en risk att man inte tar hänsyn till vad som kännetecknar den grupp 

patienter som svarar långsamt på behandling, eller den grupp patienter som själva 

väljer att avbryta sin behandling. För att hitta behandlingsinsatser som ger god effekt 
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och hög motivation att fullfölja behandling för olika patientgrupper är det 

betydelsefullt att identifiera vad som kännetecknar olika patientgrupper.  

Vid nyintag är det viktigt att försöka hitta viktiga faktorer som kan påverka 

behandlingsförloppet. Predicerande modeller ger ökad möjlighet att förstå sjukdomars 

etiologi. Att kunna predicera behandlingsutfall för enskilda patienter utifrån olika 

faktorer som till exempel ålder, duration, funktionsförmåga etc. ger möjligheten att 

anpassa patientens behandling så att rätt typ av insats och rätt mängd insats sätts in 

(Fichter, 2003).  

För att få en bred bild av prognos och behandlingsförlopp så kommer därför tre olika 

behandlingsförlopp undersökas. 

 

Studien kommer att jämföra tre patientgrupper avseende ett antal variabler. 

 

 en grupp patienter som fortfarande var i behandling och hade en 

ätstörningsdiagnos tre år efter behandlingsstart (Remainers) 

 en grupp patienter som svarade snabbt på insatt behandling, och som inom ett 

år efter behandlingsstart var diagnosfria och hade avslutat behandling 

(Completers) 

 en grupp patienter som själva avbröt behandling inom ett år från 

behandlingsstart utan att ha blivit diagnosfria (Dropouts) 
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Syfte och frågeställning 
 

Syfte 
Syftet är att beskriva de typiska dragen i de tre olika grupperna. Ett andra syfte är att 

undersöka viktiga prediktorer för grupptillhörighet avseende prognos och 

behandlingsutfall. 

 

Frågeställningar  
1. Vad är karakteristiskt för de tre olika grupperna? 

- Vilka är de demografiskt särskiljande dragen för respektive grupp? 

- Finns det faktorer som komplicerar behandlingen? 

- Finns det gemensamma sociala faktorer? 

- Hur ser fördelningen av behandling ut? 

 

2. Går det att vid behandlingsstart predicera grupptillhörighet? 

- Vilka är viktiga faktorer. 

 

3. Kan man se samband mellan behandlingen och grupptillhörighet vid 

ettårsuppföljning? 

- Finns det utmärkande faktorer?  
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Metod 
 

Deltagare 
Den grupp ur vilka deltagarna rekryterats bestod av 6712 personer, några personer har 

startat flera behandlingar och det totala antalet behandlingar är därför 7167. Urvalet 

skedde från RIKSÄTS databas och insamlingen har skett mellan 2003‐01‐01 och 

2008‐12‐31. Endast 241 (3,4 %) av behandlingarna under perioden 2003–2008 avsåg 

män. Patienternas åldrar varierade vid nybesöket från 8 till 65 år (medelvärde = 22,3 

år, SD = 7,8). Medelålder vid första besök har legat stabilt på ca 22 år sedan 2001. 

Patientgruppen består främst av patienter som är 18 år eller äldre (ca 70 %) 

(RIKSÄT, 2008). 

 

Urval  

Inklusionskriterier: 

 Remainers: ”Patienter med kvarvarande behandling vid treårsuppföljning som 

fortfarande har en ätstörningsdiagnos” (n=285) 

 Completers: ”Patienter som hade avslutat enligt överenskommelse vid 

ettårsuppföljning och då var diagnosfria” (n=835) 

 Dropouts: ”Patienter som avbrutit behandling på eget initiativ innan 

ettårsuppföljning och som fortfarande hade diagnos vid behandlingsslut” 

(n=473) 

Urvalet genomfördes genom sortering på frågorna i formulären som berörde 

inklusionskriterierna, se bilaga 1 och 2. Det totala antalet deltagare i de tre grupperna 

var 1596 personer. 

 

Resterande personer från totalpopulationen i registret deltog således ej i denna studie 

(n=5119). Bland dessa fanns:  

 Ej följts upp efter ett år  

 Följdes upp efter ett år och då fortfarande gick i behandling, men hade 

avslutat behandling innan treårsuppföljning  

 Ej följdes upp efter tre år 

 Avbrutit vid ettårsuppföljning och då var diagnosfria 

 

Demografiska data på urvalet:  

I hela urvalet var medelåldern 22.48 år vid behandlingsstart. Diagnosfördelningen i 

Remainers var 51.6 % AN, 20.8 % BN och 27.6 % UNS. Fördelningen i Completers 

var 20.6 % AN, 20.8 % BN och 58.6 % UNS. Fördelningen i Dropouts var 23.6 % 

AN, 33.0 % BN och 43.3 % UNS. Könsindelning har ej gjorts då antalet män ej är 

känt i urvalet. 

 

Avlägsning av data och omkodning 

Deltagare där felinmatning gjorts och det framkommit orimliga värden som t.ex. att 

man är minus tre år gammal eller att man startat behandlingen innan remiss har 
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inkommit har omkodats. Ett fall har tagits bort då det höga antalet felinmatningar 

gjorde att hela den inmatningen bedömdes för osäker, se bilaga 3 för syntaxprocedur. 

 

Instrument 
Inmatningen på hemsidan för RIKSÄT har gjorts i två olika formulär. Det första 

formuläret är ”nyregistrering”.  Detta består av 17 frågor med olika underkategorier. 

Formuläret avser undersöka de domäner som är aktuella inom ätstörningsforskningen 

vid nyintag, se bilaga 1. Det andra formuläret är ”uppföljning”. Det består av 15 

frågor med olika underkategorier. Formuläret avser undersöka de domäner som är 

aktuella inom ätstörningsforskningen vid uppföljning, se bilaga 2. 

För att säkerställa en hög klinisk validitet har forskare med stor erfarenhet av 

ätstörning sammanställt formulären. Datainmatningen via internet ger även möjlighet 

till att kontrollera för felinmatning vilket höjer kvaliteten på data. Att mata in data via 

internet är även ett sätt att försöka uppnå en hög reliabilitet för insamlingen. 

Diagnostiska bedömningar och funktionsförmåga (GAF) skall vara gjorda enligt 

manualen DSM-IV.  

Idag pågår ytterligare validering av data genom att man undersöker samstämmighet 

mellan psykiatrisk problematik, kliniska faktorer, GAF och diagnos enligt DSM‐IV 

så att ett flerdimensionellt index kan skapas som bygger på en kombination av flera 

utfallsmått (RIKSÄT, 2008). 

 

Procedur 
Procedur RIKSÄT 

”Registreringen av data sker i anslutning till enhetens beslut att påbörja behandling 

och utförs av personal så snart patientens tillstånd inhämtats” (RIKSÄT, 2008). Data 

insamlas med två olika formulär, ett vid nyregistrering och ett vid uppföljning varje 

år. Två veckor innan årsdagen av en patients första besök aviseras per e‐post den 

personal som senast registrerat data för en patient om att det finns en uppföljning som 

bör göras (Ibid.). Inmatningen sker sedan via formulär på 

(https://nat1.uas.se/riksat/internal, inloggning krävs) och lagras i en databas. 

Formulären i pappersform finns på http://www.kcp.se/vara_kvalitetsregister/ 

riksat/arbetsmaterialdokument/, se även bilaga 1 och 2. 

 

Procedur Studie 

På hösten 2009 togs kontakt med registerhållare på RIKSÄT om eventuell möjlighet 

att få använda databasen. Ett första förslag på område att undersöka arbetades fram 

tillsammans med registerhållarna. RIKSÄT beviljade ett lån av avkodad data i 18 

mån. Databasen har sedan exporterats till SPSS. Därefter gjordes ytterligare 

kunskapsinhämtning i litteraturen om ätstörningar och om viktiga faktorer samt 

prediktorer vid ätstörningar. Utifrån dessa eventuella prediktorer har sedan en 

prediktionsmodell utarbetats med hjälp av multinominal och binär logistisk 

regressionsanalys samt att deskriptiva beräkningar gjorts på respektive urvalsgrupp. 

Vid de deskriptiva resultaten har frekvensanalyser genomförts på respektive grupp, 

samt χ² och Kruskall Wallis test för att påvisa skillnader.  
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För att besvara frågan om det att vid behandlingsstart går att predicera 

grupptillhörighet användes multinomial logistisk regresionsanalys. För dessa 

beräkningar gjordes grupperingar i data på typ av komplikation till undergrupperna 

psykiska, sociala, somatiska komplikationer.  

För att besvara frågan vilken effekt behandlingen hade vid ett års uppföljning 

användes binär logistisk regresionsanalys. Vid dessa beräkningar jämfördes endast 

två grupper åt gången varför tre olika kombinationer av grupperna genomfördes för 

att täcka av alla grupper.  

För mer detaljerad information om syntaxprocedur av varje beräkning se bilaga 3. 

 

Etiska riktlinjer  
Registreringen i RIKSÄT är frivillig och samtycke sker skriftligt för varje patient. 

Även om patienten sagt ja till registreringen av uppgifter i RIKSÄT har den ändå rätt 

att när som helst avbryta sin medverkan. De har också rätt att ta del av de uppgifter 

som finns om dem. De har också rätt att begära ändring eller borttagning av redan 

registrerade uppgifter. Uppgifterna i registret skyddas genom samma stränga 

sekretess som råder inom sjukvården och ingen obehörig kan läsa det som står 

(RIKSÄT, 2008). Vid RIKSÄT finns även personnummer registrerat men dessa var 

bortplockade vid lån av data från RIKSÄT. 

Uppgifter från RIKSÄT kommer endast att publiceras i ett sådant skick att det inte 

går att identifiera någon enskild individ. Informationen följs upp på gruppnivå och 

ingen information om enskilda patienter eller enskilda behandlingar lämnas ut. 
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Resultat 
 

Resultaten redovisas med en egen rubrik för varje frågeställning. Resultaten 

presenteras i samma ordning som frågeställningarna. 

 Remainers: ”Patienter med kvarvarande behandling vid treårsuppföljning som 

fortfarande har en ätstörningsdiagnos” (n=285) 

 Completers: ”Patienter som hade avslutat enligt överenskommelse vid 

ettårsuppföljning och då var diagnosfria” (n=835) 

 Dropouts: ”Patienter som avbrutit behandling på eget initiativ innan 

ettårsuppföljning och som fortfarande hade diagnos vid behandlingsslut” (n=473) 

 

Vad är karakteristiskt för respektive grupp?  
I denna del av resultatet presenteras karakteristika för grupperna avseende diagnos, 

ålderskritiska punkter och duration för sjukdomen med figurer samt förklarande text. 

Fyra separata områden följer sedan som beskriver ytterligare karakteristika för 

respektive grupp, dessa områden är funktionsnivå, komplicerande faktorer, sociala 

faktorer och behandlingsåtgärder.  

 

Det är övervägande AN diagnoser i Remainers, 51.6 % av gruppen. UNS är den 

diagnos som är vanligast i Completers, 58.6 % av gruppen. Det är en större del UNS i 

Dropouts men fler AN och BN diagnoser än i Completers, se figur 1. 
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Figur 1. Diagnosfördelning inom grupperna Remainers, Completers och Dropouts 

angett i procent. Observera att det är % fördelning inom respektive grupp, inte mellan 

grupperna. Antalet fall mellan grupperna blir missvisande pga. olika gruppstorlek. 
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Figur 2. Ålder vid 

behandlingsstart i respektive 

grupp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Ålder vid första 

symtom i respektive grupp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 4. Duration av sjukdom 

i respektive grupp. 

Figurhjälp lådagram: Data sammanfattas med hjälp av fem värden: medianvärdet, 

undre och övre kvartilen samt minimum och maximum. Eventuella extremvärden 

markeras med egna symboler.  Själva lådan innehåller alltså 50 % av värdena. 

 

Ålder vid behandlingsstart är likartad i alla grupper (Remainers M=22.83 SD=8.54, 

Completers M=22.01 SD=8.02 och Dropouts M=22.60 SD=6.96) Remainers har en 

något större spridning i ålder. Dropouts har en mindre spridning än de andra 

grupperna. Completers har en något lägre medianålder och har även flest 

extremvärden, se figur 2.  

 

Ålder vid första symtom är likartad i alla grupper (Remainers M=16.12 SD=4.186, 

Completers M=16.11 SD=4.952 och Dropouts M=15.81 SD=4.416) Spridningen i 

ålder är något större för Dropouts och Remainers, se figur 3.  

 

Tid (i antal år) från första symtom till behandlingsstart (duration) är likartad men 

Completers har en något kortare tid till behandling (Remainers M=6.81 SD=0.478, 

Completers M=5.93 SD=0.236 och Dropouts M=6.78 SD=0.305) Medianen för 

Dropouts är högst och det är många deltagare som ligger ovanför den fjärde kvartilen, 

se figur 4. Det är en signifikant skillnad mellan grupperna, Kruskall-Wallis 

(H=13.553, df=2, p<0.001). 

 

                

http://sv.wikipedia.org/wiki/Median
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvartil
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Figur 5. GAF vid nyregistrering i respektive 

grupp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Figur 6. GAF vid ett års uppföljning i 

respektive grupp. 

Medelvärdet för GAF vid nyregistrering är någorlunda jämn mellan grupperna 

(Remainers M=52.77 SD=12.58, Completers M=55.60 SD=11.69 och Dropouts 

M=53.65 SD=11.42). Spridningen i grupperna är ganska jämnt fördelad och det är få 

värden utanför första och fjärde kvartilerna, se figur 5.  

Gruppen Dropouts har flest antal fall där man inte kunnat uppskatta ett GAF värde 

vid nyregistrering (ca 24st). Det finns en signifikant skillnad mellan grupperna vid 

nyregistrering med en liten andel förklarad varians (F=19.256, p <.001, η2=0.023).  

 

Vid uppföljningen av GAF efter ett år har Completers ett högre GAF värde än de 

andra grupperna (Remainers M=57.51 SD=14.51, Completers M=74.75 SD=11.32 

och Dropouts M=52.21 SD=11.72). Completers har mindre spridning av GAF värdet 

medan Remainers har störst spridning av alla grupper. Remainers och Dropouts har 

ett liknande medianvärde, se figur 6.  

Det finns en signifikant skillnad mellan grupperna vid ett års uppföljning med en stor 

andel förklarad varians (F=412.764, p <.001, η2=0.360).  

GAF vid två års uppföljning för Remainers var M=59.56 och vid tre års uppföljning 

M=59.42. Completers och Dropouts är ej uppföljda efter år ett. 
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Både Remainers och Dropouts har mer komplicerande faktorer vid behandlingsstart 

jämfört med Completers. Skillnaden mellan grupperna var signifikant på 

komplicerande faktorer (χ²=56.995, p<0.001), det var totalt 28 missing cases.  

Det är fler antal fall med komplicerande faktorer än förväntat i grupperna Dropouts 

och Remainers. Det är färre antal fall med komplicerande faktorer än förväntat i 

Completers.  

Den vanligaste typen av komplicerande faktor är ”annan psykisk åkomma” i samtliga 

grupper. Dropouts har fler sociala komplicerande faktorer än de andra grupperna. 

Remainers har något fler somatiskt komplicerande faktorer. Både Remainers och 

Dropouts har fler multifaktoriella komplicerande fall än Completers, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Komplicerande faktorer för  Remainers, Completers och Dropouts 

 Grupp 1  
”Remainers” 

Grupp 2  
”Completers” 

Grupp 3  
”Dropouts” 

Har komplicerande faktorer 

vid behandlingsstart 

52.7 %  31.1 %  47.6 %  

Typ av komplicerande 

faktorer vid 

behandlingsstart 

Psykisk 25.4% 

Social 6.0% 

Somatisk 5.7% 

Psy+Soc 7.1% 

Psy+Som  6.7% 

Soc+Som 1.8% 

Psykisk 15.0% 

Social 9.4% 

Somatisk 3.8% 

Psy+Soc 1.5% 

Psy+Som 1.0% 

Soc+Som 0.4% 

Psykisk 22.3% 

Social 12.2% 

Somatisk 3.9% 

Psy+Soc 6.2% 

Psy+Som 2.6% 

Soc+Som 0.4% 
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För variablerna ”Har egna biologiska barn vid behandlingsstart”, Fått barn under det 

första året i behandling”, ”Har nyligen separerat vid behandlingsstart” och ”Har 

nyligen separerat vid uppföljning år 1” var det inga signifikanta skillnader vid 

testning med χ². Det är svårt att få ett rättvisande värde av ”Har nyligen separerat vid 

uppföljning år 1” för Remainers då 44 % av fallen saknar uppgift. 

 

Ca 25 % av alla deltagare i studien hade en relation sedan mer än ett år tillbaka vid 

behandlingsstart. Det var flest personer i Dropouts som hade inlett en relation som 

varat kortare än ett år vid behandlingsstart. Skillnaden mellan grupperna var 

signifikant på ”Har en relation innan behandlingsstart” (χ²=7.333, p<0.05) 

 

Det är flest antal personer som inlett relation vid ett års uppföljning i gruppen 

Completers. Det är svårt att få ett rättvisande värde för denna variabel i Remainers då 

44 % av fallen saknar uppgift. Dropouts hade ca ½ så många nya relationer vid 

ettårsuppföljningen som Completers, se tabell 2. Skillnaden mellan grupperna var 

signifikant (χ²=18.433, p<0.005). Det är färre antal som inlett en ny relation vid ett 

års uppföljning än förväntat i grupperna Dropouts och Remainers. Det är fler antal än 

förväntat i Completers. 

 

Tabell 2. Sammanställning av sociala faktorer för Remainers, Completers och 

Dropouts 

 Grupp 1  
”Remainers” 

Grupp 2  
”Completers” 

Grupp 3  
”Dropouts” 

Har en relation innan 

behandlingsstart, n=575 
Ja, sedan mer än ett år tillbaka 

Ja, sedan mindre än ett år tillbaka 

 

 
25.3 % 

8.2 % 

 

 
24.0 % 

11.8 % 

 

 
23.6 % 

18.6 % 

Har inlett en relation vid 

ettårsuppföljning, n=238 

11.9 % 
44 % missing 

21.3 % 

 

12.5 % 

 

Har egna biologiska barn vid 

behandlingsstart, n=161 

10.2 % 

 

8.9 % 

 

12.7 % 

 

Fått barn under det första 

året i behandling, n=23 

1.8 % 1.7 % 1.3 % 

Har nyligen separerat vid 

behandlingsstart, n=419 

25.3 % 

 

26.3 % 

 

30.3 % 

 

Har nyligen separerat vid 

ettårsuppföljning, n=102 

5.0 % 
44 % missing 

8.3 % 

 

7.0 % 
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Slutenvård är vanligast bland grupperna Remainers och Dropouts, se tabell 3. Det är 

en signifikant skillnad mellan alla grupper (χ²=50.216, p<0.001). Det var fler fall av 

slutenvård än förväntat för både Remainers och Dropouts. Det var färre fall än 

förväntat av slutenvård i Completers. 

 

Vid åtgärder inom dagvård är den vanligaste gruppen Completers och Remainers, se 

tabell 3. Skillnaden mellan grupperna var signifikant på Dagvård (χ²=17.526, 

p<0.001). Samtliga grupper hade fler fall än förväntat av dagvård. 

 

Åtgärder med psykofarmaka är vanligast bland Remainers följt av Dropouts, se tabell 

3. Skillnaden mellan grupperna var signifikant (χ²=40.925, p<0.001) Det var fler fall 

med psykofarmaka än förväntat för både Remainers och Dropouts. Det var färre fall 

än förväntat med psykofarmaka i Completers. 

 

Det är många missing cases i Remainers i samtliga typer av behandlingsåtgärder, ca 

45 % vilket gör det svårt att få fram rättvisande värden vid beräkningar, se tabell 3. 

De vanligaste behandlingsformerna för alla grupper generellt sett är individualsamtal 

därefter kommer familjesamtal, kostrådgivning och somatisk uppföljning, se tabell 3. 

 

Tabell 3. Sammanställning av behandlingsåtgärder för Remainers, Completers och 

Dropouts 

 Grupp 1  
”Remainers” 

Grupp 2 
”Completers” 

Grupp 3 
”Dropouts” 

Åtgärd inom slutenvård under år 1 22.8 % 
44.6% missing 

6.8 % 

 

17.2 % 

 

Åtgärd inom dagvård under år 1 25.3 % 
44.6% missing 

21.0 % 12.9 % 

Åtgärd med psykofarmaka under 

år 1 

55.3 % 
44.2% missing 

29.7 % 

 

38.5 % 

 

Hur stor andel av gruppen som 

fått en specifik behandling under 

år 1 
0 = Individualsamtal 

1 = Familjesamtal 

2 = Gruppsamtal 

3 = Kostrådgivning 

4 = Ät-/måltidsträning 

5 = Sjukgymnastik/ Kroppskännedom 

6 = Somatisk uppföljning 

7 = Annan behandling 

 

 

 
0 – 50.9 % 

1 – 33.7 % 

2 – 14.7 % 

3 – 16.8 % 

4 – 15.8 % 

5 – 23.9 % 

6 – 35.1 % 

7 – 13.7 % 

 

 

 
0 – 78.8 % 

1 – 38.0 % 

2 – 14.6 % 

3 – 24.1 % 

4 – 12.5 % 

5 – 16.3 % 

6 – 35.9 % 

7 – 20.5 % 

 

 

 
0 – 77.2 % 

1 – 22.2 % 

2 – 9.7 % 

3 – 21.8 % 

4 – 6.6 % 

5 – 14.4 % 

6 – 31.5 % 

7 – 14.4 % 

Varje enskild patient kan ha haft olika kombinationer av behandlingar. 
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Går det att vid behandlingsstart predicera grupptillhörighet? 
I denna del av resultatet presenteras ett sätt att försöka identifiera faktorer som kan 

predicera grupptillhörighet redan vid behandlingsstart. 

Ett flertal modeller har testats och flera av dem har haft intressanta resultat. Bland 

annat har duration av sjukdom och GAF visat påverkan för predicering vid 

behandlingsstart, men denna studie väljer att endast visa den starkaste modellen som 

framkommit mellan komplicerande faktorer och diagnos. 

 

Kan kombinationseffekten av diagnos samt psykiska, sociala eller somatiska 

komplikationer vid behandlingsstart predicera grupptillhörighet 

En multinomial logistisk regression utfördes där samtliga tre grupper utgjorde 

beroendevariabeln. De oberoende variabler som ingick i modellen var ”psykiska”, 

”sociala”, ”somatiska” och ”diagnos vid behandlingsstart”. Det totala antalet fall 

som analyserades var 1565 st. 

 

Resultatet visade att samtliga oberoende variabler var signifikanta bidragande 

faktorer till att predicera grupptillhörighet vid behandlingsstart (Naglekerke 

R²=0.161, p<0.002). Modellen passar data eftersom Goodness of fit var icke 

signifikant (χ²=30.229 df=30, p<0.454).   

 

Tabell 4.  Observerade och predicerade frekvenser för Remainers, Completers och 

Dropouts avseende diagnos och komplicerande faktorer. 

Grupper  Predicerade fall 

Remainers Dropouts Completers Totalt % rätt 

Remainers 70 37 176 283 24.7 % 

Dropouts 23 76 347 446 16.3 % 

Completers 48 55 733 836 89.8 % 

Total  141 168 1256 1565 56.2 % 
 

Prediktion till Remainers var 24.7 % korrekt, Dropouts 16.3 % korrekt och till 

Completers 89.8 % korrekt. Totalt predicerade modellen 56.2 % rätt. Vid 

nollhypotesen predicerar den reducerade modellen 53.4 % rätt. Alltså ger det en 

bättre prediktion när man tar hänsyn till de undersökta variablerna. Modellen 

förklarar mellan 14.0 % och 16.1 % av variansen. 
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Resultaten i tabell 5 visar följande: 

Om man inte har en socialt komplicerande faktor så ökar oddset med 44.1% att man 

inte hoppar av behandlingen. 

Om man inte har en psykiskt komplicerande faktor så ökar oddset med att man blir 

frisk inom ett år med 51.6 % – 69.5%. 

Om man inte har en somatiskt komplicerande faktor så ökar oddset med 72.2% att 

man inte är kvar i behandling efter tre år. 

Har man fått diagnosen AN så ökar oddset att man hamnar i en lång behandling med 

506.6 % det ökar även oddset att hoppa av behandlingen med 58 %. 

Har man fått diagnosen BN så ökar oddset att man hamnar i en lång behandling med 

96.3 % det ökar även oddset att hoppa av behandlingen med 102 %. 

 

Tabell 5. Oddratio för signifikanta prediktorer vid behandlingsstart. 

Komplicerande faktorer och diagnos 

vid behandlingsstart  

Exp(B) - 

Oddratio 

Förändring av Oddratio i % 

Sociala komplikationer    Dropouts 0.559 -44.1 % 

Psykiska komplikationer   Remainers 

Psykiska komplikationer    Dropouts 

0.305 

0.485 

-69.5 % 

-51.5 % 

Somatiska komplikationer   Remainers 0.278 -72.2 % 

Diagnos AN    Remainers 

Diagnos BN    Remainers 

6.066 

1.963 

506.6 % 

96.3 % 

Diagnos AN    Dropouts 

Diagnos BN    Dropouts 

1.580 

2.020 

58 % 

102 % 

 

Sammanfattningsvis tyder resultaten för oddratio på att när man inte har en 

komplicerande faktor, eller en renodlad ätstörningsdiagnos (AN eller BN), så minskar 

risken för att hamna i gruppen Dropouts eller gruppen Remainers.  
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Kan man se samband för typ och längd av behandling vid 

ettårsuppföljning? 
Studien har inriktat sig på att undersöka behandlingsformerna individualsamtal samt 

familjesamtal. Dessa två typer av behandlingsformer genererade flest fall. På grund 

av att det blir så få antal fall att jämföra vid de resterande behandlingsformerna (<75 

st) presenteras ej de resultaten.   

 

Kan någon av behandlingsformerna vara en prediktor för att man blir diagnosfri 

inom ett år gentemot att man är kvar i behandling efter tre år? 

En binär logistisk regression utfördes där gruppen Completers och gruppen 

Remainers var beroendevariabel. De oberoende variabler som ingick i modellen var 

”Antalet individualsamtal under det första året” och ”Familjesamtal under det första 

året”. Det totala antalet fall som analyserades var 306 st, detta antal är de som hade 

denna kombination av behandling i de två grupperna. Resultatet visade att ”Antalet 

individualsamtal under det första året” och ”Familjesamtal under det första året” var 

signifikanta bidragande faktorer till att predicera grupptillhörighet (χ²=62.144 df=2, 

Naglekerke R²=0.271, p<0.0005). Hosmer & Lemeshow var icke signifikant och 

Omnibus test var signifikant.   

Prediktion till grupp ”kvar i behandling efter tre år” var 34.6 % korrekt och till 

gruppen ”diagnosfri inom ett år” var 95.2 % korrekt. Totalt predicerade modellen 

79.7 % rätt. Vid nollhypotesen predicerar den reducerade modellen 68.4 % rätt. Alltså 

ger det en bättre prediktion när man tar hänsyn till de undersökta variablerna.  

Modellen förklarar mellan 18.4 % och 27.1 % av variansen.   

 

Oddratio tyder på att varje gång man går i individualsamtal så minskar risken att 

hamna i Remainers med faktorn Exp(B)=0.938. Varje gång man går i familjesamtal 

minskar risken att hamna i Remainers med faktorn Exp(B)=0.900.  

Sammanfattningsvis tyder oddsets förändring på att chansen för att bli frisk inom ett 

år ökar med 6.2 % för individualsamtal och med 10 % för familjesamtal. 

 

Kan någon av behandlingsformerna vara en prediktor för att man blir diagnosfri 

inom ett år gentemot att man hoppar av behandlingen inom ett år?  

En binär logistisk regression utfördes där gruppen Completers och gruppen Dropouts 

var beroende variabel. De oberoende variabler som ingick i modellen var ”Antalet 

individualsamtal under det första året” och ”Familjesamtal under det första året”. Det 

totala antalet fall som analyserades var 310 st, detta antal är de som hade denna 

kombination av behandling i de två grupperna. Resultatet visade att ”Antalet 

individualsamtal under det första året” och ”Familjesamtal under det första året” inte 

var signifikanta bidragande faktorer till att predicera grupptillhörighet p=0.068.  

 

Kan någon av behandlingsformerna vara en prediktor för att man hoppar av inom 

ett år eller att man fortfarande är i behandling efter tre år? 

En binär logistisk regression utfördes där gruppen Dropouts och gruppen Remainers 

var beroendevariabel. De oberoende variabler som ingick i modellen var ”Antalet 
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individualsamtal under det första året” och ”Familjesamtal under det första året”. Det 

totala antalet fall som analyserades var 160 st, detta antal är de som hade denna 

kombination av behandling i de två grupperna. Resultatet visade att ”Antalet 

individualsamtal under det första året” och ”Familjesamtal under det första året” var 

signifikanta bidragande faktorer till att predicera grupptillhörighet (χ²=62.034 df=2, 

Naglekerke R²=0.429, p=0.0001). Hosmer & Lemeshow var icke signifikant och 

Omnibus test var signifikant. 

Prediktion till grupp ”kvar i behandling efter tre år” var 82.9 % korrekt och till 

gruppen ”hoppat av inom ett år” var 67.9 % korrekt. Totalt predicerade modellen 

75.6 % rätt. Vid nollhypotesen predicerar den reducerade modellen 51.3 % rätt. Alltså 

ger det en bättre prediktion när man tar hänsyn till de undersökta variablerna. 

Modellen förklarar mellan 32.1 % och 42.9 % av variansen.   

 

Oddratio tyder på att varje gång man går i individualsamtal så minskar risken att man 

hamnar i Remainers med faktorn Exp(B)=0.911. Varje gång man går i familjesamtal 

minskar risken att hamna i Remainers med faktorn Exp(B)=0.872. 

Sammanfattningsvis så tyder oddset på att om man får mycket samtalsterapi ökar 

risken att hoppa av behandling jämfört med att bli kvar i behandling under en lång tid 

(3år<) med 8.9 % för individualsamtal och med 12.8 % för familjesamtal. 

 

Sammanfattning av alla modeller för frågeställningen: Kan man se samband för 

typ och längd av behandling vid ett års uppföljning? 

Resultaten tyder på att främst vid individualsamtal men även vid familjesamtal 

minskar risken för att man skall bli kvar i behandling under en längre tid.  

En paradox uppstår då resultaten tyder på att det inte går att påvisa att det även 

minskar risken för att hoppa av behandlingen. Ju fler samtal man går i ökar chansen 

för att blir diagnosfri inom ett år, men det ökar även risken att man hoppar av 

behandlingen innan behandlingens utsatta slutdatum. 
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Diskussion 
Svar på frågeställningar 
Frågeställning 1: Sammanfattning och tolkning av karakteristiska drag hos de tre 

grupperna 

Grupperna har karakteristiska drag, de skiljer sig inom vissa områden men är även 

lika inom andra områden. Därför diskuteras varje område var för sig för att ge en så 

tydlig bild som möjligt av gruppernas karakteristika. 

 

Resultaten visade att det fanns en signifikant skillnad avseende diagnos mellan 

grupperna. Utmärkande var att diagnosen AN var vanligare i gruppen Remainers 

medan BN var överrepresenterat bland de som avbröt behandling (Dropouts). Bland 

patienter som var färdigbehandlade och inte längre hade ätstörningsdiagnos ett år 

efter behandlingsstart (Completers) var UNS den vanligaste initiala diagnosen. En del 

forskare anser att det bör finnas bara en enda kategori av ätstörning (Waller, 2008). 

Vid en tidigare studie av Björck (2007) där man undersökte tre grupper som liknar de 

i denna studie fanns inga signifikanta skillnader avseende diagnos. Resultaten i denna 

studie talar dock emot tankegången om endast en överlappande diagnos som 

föreslagits inom transdiagnostik bl.a. genom att AN dominerar gruppen som hade 

extra lång behandlingstid. Studien kan inte svara på om patienter med diagnosen UNS 

skiftar mellan olika ätstörningsdiagnoser över tid. Denna skiftning mellan olika 

diagnoser skulle kunna påverka värdet för diagnostik (Waller, 2008). Resultatet i 

denna studie tyder även på att UNS patienter har en kortare behandlingstid. Tidigare 

studier har funnit skillnad i prognos beroende på diagnos (Berkman et al, 2007) vilket 

även denna studie gjort. Resultatet i denna studie antyder att det kan finnas värde i att 

ge extra resurser till de patienter som lider av AN för att minimera risken för en 

längre behandlingstid. 

 

Ålder vid behandlingsstart var jämnt fördelad vilket antydde att man sökte hjälp vid 

ungefär samma tidpunkt oavsett vilken av de tre grupperna man tillhörde. 

Medelåldern för första symtom (ca 16 år) var något lägre i denna studie än vad 

litteraturen visar för samtliga diagnoser. Medelvärdet i ålder för behandlingsstart var 

ca 22.5 år vilket även påvisade att man sökte hjälp ganska lång tid efter första 

symtom. De som var diagnosfria efter ett år hade en något kortare tid från första 

symtom till behandlingsstart än de andra grupperna hade. Detta resultat får stöd från 

tidigare forskning som anser att kortare duration av sjukdomen ger en större chans att 

snabbare bli frisk (Berkman et al, 2007). Om huruvida ålder vid första symtom var en 

avgörande faktor (Ibid.) går inte att besvara i denna studie.  

 

Medelvärdet för GAF vid nyregistrering var jämn mellan grupperna vilket visar att de 

som söker har ungefär samma funktionsförmåga vid behandlingsstart. Det fanns en 

signifikant skillnad mellan grupperna vid ett års uppföljning på GAF vilket visar att 

de som blivit diagnosfria efter ett års behandling, även fick en högre skattad GAF 

jämfört med de som var kvar i behandling eller hade avbrutit behandlingen i förtid. 
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Dessa resultat väcker frågor om hur symtomens styrka och vilken typ av symtom som 

starkast hänger samman med GAF. Dessa två frågor kan inte de formulär som finns 

idag på RIKSÄT svara på.  

 

Inom det interpersonella området fanns både likheter och skillnader mellan 

grupperna. De hade likartade resultat avseende de variabler som berörde områdena 

egna barn och separation.  

Det fanns en skillnad mellan grupperna för variabeln ”inlett ny relation vid ett års 

uppföljning”. Det var allra flest personer som inlett en ny relation vid 

ettårsuppföljning från Completers. Resultatet indikerar att dessa personer lättare 

skapar nya relationer. Detta skulle kunna antyda vikten av interpersonella möten. 

Problematiska relationer är ofta förknippade med problematiken inom ätstörning 

(Birgegård, Björck, Norring, Sohlberg & Clinton, 2009). Detta resultat svarar inte för 

de som hade en fast relation sedan tidigare, en fast relation visar på en god 

interpersonell förmåga. Relation i sig blir kanske inte ett mått som egentligen mäter 

interpersonell förmåga, det vore mer intressant att i framtida enkäter bedöma om 

relationen är positiv eller negativ för klienten. Alla relationer är ju inte konstruktiva. 

Av resultatet uppstod nya frågor som inte studien kunde besvara. Har Completers 

något initialt drag som gör det lättare för dem att skapa nya relationer? Underlättar 

detta då behandlingen? Eller är det så att de lättare skapar nya relationer först efter att 

de blivit diagnosfria? 

 

Frågeställning 2: Sammanfattning och tolkning av prediktorer för 

grupptillhörighet vid behandlingsstart 

Både Remainers och Dropouts hade fler komplicerande faktorer vid behandlingsstart 

jämfört med Completers vilket antyder att komplicerande faktorer hade ett samband 

till behandlingens prognos. Den vanligaste typen av komplicerande faktor var ”annan 

psykisk åkomma” i samtliga grupper. Detta är vanligt vid komorbiditet inom 

ätstörning (Berkman, Lohr & Bulik, 2007).  

Dropouts hade fler socialt komplicerande faktorer än de andra grupperna.  Inom KBT 

har det föreslagits att patienter med komplicerande sociala faktorer har svårt att 

avsätta den tid och det engagemang som krävs för ett framgångsrikt 

behandlingsarbete och att patienten bör uppmanas att först ta itu med de aktuella 

problemen och återkomma för behandling när de sociala omständigheterna är mer 

stabila. Det finns en logik i detta resonemang och en omsorg om att inte kräva för 

mycket av patienten som hon kanske just då inte har resurser till. En svaghet med 

resonemanget är dock att många patienter har en socialt betungande situation under 

lång tid. För dessa patienter är det kanske mer rimligt att ta hänsyn till de socialt 

komplicerande faktorerna i behandlingen och se arbetet med den sociala situationen 

som ett viktigt fokus i behandlingen.  

Det fanns inte någon interaktionseffekt mellan de komplicerande faktorerna. Vid 

modelleringen spelar alltså varje komplicerande faktor en roll, men inte 

kombinationen av flera komplicerade faktorer tillsammans. Detta är intressant 

eftersom man lätt antar att en kombination av komplicerande faktorer är sämre. Det är 
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viktigt att ta hänsyn till att studien inte kan svara exakt vad det innebär att ha en 

psykisk eller socialt komplicerande faktor som påverkar behandlingen när man tolkar 

resultaten. Enkätundersökningen gav inte svar på denna fråga. 

 

Sammanfattningsvis indikerar resultaten att patienter utan komplicerande faktorer 

tycks svara snabbare på behandling och är oftare framgångsrikt färdigbehandlade ett 

år efter behandlingsstart.  Komplicerande faktorer var alltså associerat med lång 

behandlingstid (främst för patienter med AN-diagnos) och behandlingsavbrott (främst 

för patienter med BN). En prediktiv modell kan inte påvisa några kausala slutsatser 

men den kan antyda områden av intresse. För att undvika eventuella avhopp eller 

extra långa behandlingstider kan det finnas värde i att ge extra uppmärksamhet till de 

patienter som uppfyller kriterierna för diagnos och komplicerande faktorer. Studien 

svarar dock inte på om Completers får återfall, det är alltså inte självklart att en kort 

behandlingstid är enbart positiv. Tidigare forskning tyder på att längre behandling 

kan minska risken för återfall (Richard, 2005). 

 

Frågeställning 3: Sammanfattning och tolkning av samband mellan behandling 

och grupptillhörighet vid ettårsuppföljning 

Sammanfattningsvis antydde resultaten att fler individual/familjesamtal var associerat 

med att bli diagnosfri inom ett år, men det ökade även risken att man hoppade av 

behandlingen innan utsatt slutdatum.  

Att man hoppar av behandlingen trots många samtal väcker en del funderingar. Inom 

tidigare forskning finns det förslag på att avhopp kan bero på en dålig allians. Det 

finns även förslag på att avhopp kan bero på en bra allians och att patienten väljer att 

lämna terapeuten för att skydda sig mot separationsångesten när behandlingen är på 

väg att avslutas. Det kan även bero på att patienten inte var så sjuk från början som 

man trodde eller att förväntningarna på behandlingen inte uppfylldes (Björck, 2007). 

En annan hypotes är att man börjar bli friskare och själv väljer att avbryta 

behandlingen innan utsatt slutdatum. Det är dock underligt att man då inte kommit 

överens med sin behandlare om detta.  

Det är flera behandlingar i data som inte har så mycket data inmatat, detta väcker 

frågor kring inrapporteringen av behandling. Kan det vara så att behandlarna väljer att 

inte inrapportera de andra typerna av behandling lika ofta eller är de andra 

behandlingarna mer ovanliga (t.ex. sjukgymnastik)? En annan fråga som väcks är 

varför gruppen Remainers har så många missing cases vid variablerna behandling? 

Kan det verkligen vara så, att man som behandlare väljer att inte inrapportera 

behandlingen när den inte har önskad effekt?  

Resultaten i denna studie indikerar att det bör vara en mer intensiv behandling i 

början av behandlingen med många samtal. Det går inte att i denna studie svara på 

hur resultaten kan generaliseras för andra ätstörningsgrupper (t.ex. medellång 

behandlingstid), andra grupper kan svara annorlunda på behandling. Resultaten kan 

inte heller besvara vilken effekt själva behandlingen har och studien kan inte heller 

besvara vilken effekt de andra behandlingsformerna har. Sådana frågställningar 

kräver en annorlunda forskningsdesign med andra typer av data. En brist är att det 
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inte framkommer vilken specifik typ av behandling inom individual eller 

familjeterapi som individerna haft (KBT, PDT etc.), detta efterfrågas ej i enkäterna 

från RIKSÄT. 

 

Metoddiskussion 
Studien består av ett stort material från ett kvalitetsregister med relativt god 

täckningsgrad, ca 24 % av alla ätstörningspatienter som är registrerade vid RIKSÄT 

ingår i studien (n=1596). Materialet är insamlat av kliniker med erfarenhet av 

patientgruppen och det finns därmed stöd för att respektive undersökt grupp är 

representativ för sin grupp. Dessa grupper täcker dock inte av alla typer av grupper i 

behandling inom ätstörning, detta var heller inte studiens syfte. Det går därför inte att 

generalisera resultaten till ätstörningsbehandling generellt. 

En begränsning vad gäller diagnos är att det kan vara svårt att sätta rätt diagnos för 

kliniker bland annat därför att UNS patienter enligt litteraturen har en tendens att 

skifta diagnos vilket gör att man inte med säkerhet kan säga att diagnos är en 

avgörande faktor (Agras, et al, 2009). Jämförelsen mellan grupperna kan lätt tolkas 

som att Completers har en enbart positiv utveckling, studien kan dock inte säkerställa 

att dessa personer inte får fler återfall än de andra grupperna. För framtida 

undersökningar rekommenderas att man gör lika stora grupper för att underlätta 

statistiska beräkningar. En annan begränsning är att det finns många missing cases i 

Remainers vid samtliga typer av behandlingsåtgärder, ca 45 %. Detta gör att det är 

svårt att få fram rättvisande värden vid beräkningar kring behandling. 

Vid prediktion av sjukdomsförlopp är det många faktorer man behöver ta hänsyn till. 

Ibland kan samma faktorer vara både vidmakthållande och utlösande. I litteraturen 

kan man se stora skillnader mellan olika typer av sample samt typer av prediktorer 

man valt att undersöka. För att dra kausala slutsatser av prediktiva modeller krävs nya 

resultat från ett nytt dataset med en ny prediktiv modell som ger liknande resultat som 

den första (Sheskin, 2007). En prediktionsmodell försöker att visa något som i 

verkligheten oftast är mycket mer komplext vilket man måste ta hänsyn till vid 

analys. Detta betyder dock inte att dessa resultat är meningslösa. Även om studien har 

sina brister vid prediktion för prognos och behandling kan den ändå ge en idé kring 

eventuell prognos och om patienter som kräver extra uppmärksamhet vid 

behandlingens start. 

 

Framtida forskning  
Ätstörning är ett ganska nytt forskningsområde inom psykologin och mycket arbete 

finns att göra. För framtida forskning vore det intressant att undersöka fler typer av 

grupper i behandling inom ätstörning, t.ex. medellång behandling. Det vore intressant 

att försöka identifiera vad som kännetecknar alla patientgrupper som finns så att en 

mer komplett bild av problematiken framkommer. Man skulle då kanske få en 

möjlighet att se vilka faktorer som är av betydelse vid behandlingsplanering. Exempel 

på sådana grupper utanför min studie är ”de som hade avbrutit vid ettårsuppföljning 

men var diagnosfria” samt ”de som har en medellång behandlingstid”.  



30 

 

Denna studie öppnar upp för fördjupningar inom olika områden. Genom att databasen 

har en longitudinell design så finns bl.a. möjligheten att försöka identifiera fler 

grupper inom gruppen Dropouts, är det flest personer inom Dropouts som hoppar av 

tidigt i behandlingen eller sent i behandlingen? Det vore intressant att försöka 

identifiera om det finns någon skillnad mellan olika behandlingstyper så som KBT 

eller PDT för olika diagnoser och behandlingsutfall. Forskningen är ju ganska entydig 

gällande att KBT fungerar bäst för BN (Fairburn, & Gowers, 2008). Men vilka 

terapeutiska individualbehandlingar är vanligast för de olika patientgrupperna i 

Sverige? Skiljer sig resultatet åt på något sätt mellan grupperna? Vilka initiala 

faktorer i samtliga grupper kan man hitta som ger bäst prognos? Vad är egentligen en 

social, psykisk eller somatiskt komplicerande faktor? Kan dessa faktorer beskrivas 

ytterligare?   
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Bilaga 1 – Nyregistrering 
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Bilaga 2 – Uppföljning 
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Bilaga 3 – Syntax för databearbetning 
 

För att göra en ny körning av syntax var först noga med att kontrollera 

variabelnamnen då vissa av dessa har fått nya namn för att underlätta bearbetning. 

Vid körning utifrån RIKSÄT orginalfil var även noga med att kontrollera variabeltyp 

då vissa av dessa är felkodade i orginalfilen.  

 

Procedur för omkodning av variabler med orimliga data (två variabler) 

Variabel: Tidmellanförstasymtomochbehandlingsstart 

RECODE Tidmellanförstasymtomochbehandlingsstart (LO THRU -1=-1). 

MISSING VALUES Tidmellanförstasymtomochbehandlingsstart (-1). 

VALUE LABELS Tidmellanförstasymtomochbehandlingsstart -1 'Orimligt värde'. 

EXECUTE. (n=8) 

 

Variabel: TidmellanRemissochStart 

RECODE TidmellanRemissochStart (LO THRU -1=-1). 

MISSING VALUES TidmellanRemissochStart (-1). 

VALUE LABELS TidmellanRemissochStart -1 'Orimligt värde'. 

EXECUTE (n=23) 

 

Procedur för borttagning av deltagare från data 

En deltagare (nr2521) togs bort helt då flera variabler var inkodade på fel sätt.(n=1) 

 

Procedur för χ² 

CROSSTABS 

  /TABLES=AktuellEDdiagnos Komplicerande KomplicerandeSpec InlettRelation 

Egnabiobarn Separerat InlettRelation1år Separerat1år fåttegnabarn1år BY 

Gruppindelning 

  /STATISTICS=CHISQ 

 

CROSSTABS  

  /TABLES=medicin_Klass Dagvårdår1 Slutenvård_klass BY Gruppindelning  

  /STATISTICS=CHISQ  

  /CELLS=COUNT EXPECTED ROW COLUMN. 

 

Procedur för multinomial logistisk regresion 

NOMREG Gruooindelning (BASE=3) BY AktuellEDdiagnos KomplicerandePsykisk 

KomplicerandeSocial KomplicerandeSomatisk 

  /MODEL AktuellEDdiagnos KomplicerandePsykisk KomplicerandeSocial 

KomplicerandeSomatisk | 

    BACKWARD KomplicerandePsykisk*KomplicerandeSocial 

KomplicerandePsykisk*KomplicerandeSomatisk 

    KomplicerandeSocial*KomplicerandeSomatisk 

KomplicerandePsykisk*KomplicerandeSocial*KomplicerandeSomatisk 
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    AktuellEDdiagnos*KomplicerandePsykisk 

AktuellEDdiagnos*KomplicerandeSocial 

AktuellEDdiagnos*KomplicerandeSomatisk 

  /PRINT=SUMMARY LRT PARAMETER CLASSTABLE CPS STEP FIT. 
 

Procedur för ANOVA - ålder 

UNIANOVA Ålderbehstart_Klass BY Gruppindelning 

  /METHOD=SSTYPE(3) 

  /INTERCEPT=INCLUDE 

  /POSTHOC=Gruppindelning(SCHEFFE BONFERRONI) 

  /PRINT=ETASQ HOMOGENEITY PARAMETER OPOWER 

  /CRITERIA=ALPHA(.05) 

  /DESIGN=Gruppindelning. *används ej 

 

Procedur för binär logistisk regresion 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES LyckadBehandling 

  /METHOD=FSTEP(COND) Antaltillfällen1år Antaltillfällen_A1år 

  /CLASSPLOT 

  /PRINT=GOODFIT CORR ITER(1) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES FortfarandeBehandling 

  /METHOD=ENTER Antaltillfällen_A1år Antaltillfällen1år 

  /CLASSPLOT 

  /PRINT=GOODFIT CORR ITER(1) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES FullföljtBehandling 

  /METHOD=ENTER Antaltillfällen_A1år Antaltillfällen1år 

  /CLASSPLOT 

  /PRINT=GOODFIT CORR ITER(1) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

Procedur för omkodning till olika typer av grupperingar 

COMPUTE KomplicerandePsykisk=0. 

IF Vilkakomplicerandefaktorer=1 OR Vilkakomplicerandefaktorer=4 OR 

Vilkakomplicerandefaktorer=5 KomplicerandePsykisk=1. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE KomplicerandeSomatisk=0. 

IF Vilkakomplicerandefaktorer=3 OR Vilkakomplicerandefaktorer=5 OR 

Vilkakomplicerandefaktorer=6  KomplicerandeSomatisk=1. 

EXECUTE. 
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COMPUTE KomplicerandeSocial=0. 

IF Vilkakomplicerandefaktorer=2 OR Vilkakomplicerandefaktorer=4 OR 

Vilkakomplicerandefaktorer=6  KomplicerandeSocial=1. 

EXECUTE. 

 

 

RECODE GAF (1 THRU 40=1) (41 THRU 50=2) 

  (51 THRU 70=3) (71 THRU 100=4) INTO GAF_Klass. 

FORMATS GAF_Klass (F2.0). 

VARIABLE LEVEL GAF_Klass (ORDINAL). 

EXECUTE. *används ej 

 

RECODE  Tidmellanförstasymtomochbehandlingsstart (MISSING=COPY) (LO 

THRU 1.0=1) (LO THRU 3.0=2) (LO THRU HI=3) (ELSE=SYSMIS) INTO 

Duration.  

VARIABLE LABELS  Duration 'Duration'.  

FORMATS  Duration (F5.0).  

VALUE LABELS  Duration 1 '<= 1' 2 '1 - 3' 3 '3+'.  

MISSING VALUES Duration (-1).  

VARIABLE LEVEL  Duration (ORDINAL).  

EXECUTE . *används ej 

 

VALUE LABELS Gruppindelning 1 'I behandling efter 3 år' 2 'Avbrutit med diagnos 

efter 1 år' 3 'Planerat avslut och symptomfri  efter 1 år'. 

 

IF Gruppindelning=1 LyckadBehandling=0. 

IF Gruppindelning=3 LyckadBehandling=1. 

IF Gruppindelning=2 FullföljtBehandling=0. 

IF Gruppindelning=3 FullföljtBehandling=1. 

IF Gruppindelning=1 FortfarandeBehandling=0.  

IF Gruppindelning=2 FortfarandeBehandling=1. 

FORMATS LyckadBehandling FullföljtBehandling FortfarandeBehandling (F1.0). 

VALUE LABELS LyckadBehandling 0 'Ej diagnosfri efter 3 år' 1 'Diagnosfri efter 

behandling'  

  /FullföljtBehandling 0 'Avbrutit behandling' 1 'Fullföljt behandling och är diagnosfri' 

  /FortfarandeBehandling 0 'Avbrutit behandling' 1 'Fortfarande i behandling, ej 

diagnosfri'. 

VARIABLE LEVEL LyckadBehandling FullföljtBehandling FortfarandeBehandling 

(NOMINAL). 

EXECUTE. 

 



 


