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Abstract 
Introduction: Anorexia nervosa is characterized by a strong focus on body weight and a 

strong desire to lose weight. The disease leads to extreme anxiety and constant thoughts about 

diet and body weight. Currently, there are still no clear guidelines and scientific evidence for 

the treatment of Anorexia Nervosa with a special method. The evidence for the effectiveness 

of different treatments is weak and lacks empirical support. Therefore, there is a need to 

document and study the effectiveness of existing treatment methods for Anorexia Nervosa. 

Aim: The study aims to study the efficacy of CBT in the treatment of Anorexia nervosa. 

Method: A literature study was conducted where five studies about CBT as treatment and it’s 

efficacy for Anorexia nervosa was studied. Result: CBT as a single treatment at Anorexia 

Nervosa leads to an increase in BMI and a decrease in the eating disorder's psychopathology. 

Conclusion: CBT is a potent treatment that can be used advantageously in the treatment of 

Anorexia nervosa, but further research is needed in the field with, among other things, several 

studies comparing CBT with other treatment methods. 
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Sammanfattning 
Introduktion: Anorexia nervosa är en ätstörning som karaktäriseras av stark fokus på 

kroppsvikten samt stark vilja att gå ner i vikt. Sjukdomen medför extrem ångest och oro kring 

kosten och kroppsvikten. Det är viktigt att använda rätt behandling så tidigt som möjligt i 

sjukdomsförloppet. I dagens läge saknas tydliga riktlinjer och vetenskaplig evidens för 

behandlingen av Anorexia Nervosa med en speciell behandlingsmetod. Bevisen för olika 

behandlingars effektivitet är svaga samt saknar empiriskt stöd. Därför finns det ett behov av 

att dokumentera samt studera effektiviteten av existerande behandlingsmetoder för Anorexia 

Nervosa. Syfte: Studien syftar till att studera effektiviteten av KBT vid behandling av 

Anorexia nervosa. Metod: En litteraturstudie utfördes där fem studier som behandlar ämnet 

KBT vid behandling av Anorexia nervosa studerades. Resultat: KBT som enskild behandling 

vid Anorexia Nervosa leder till ökning av BMI och minskning av ätstörningens 

psykopatologi. Slutsats: KBT är en potent behandlingsmetod som med fördel kan användas 

vid behandling av Anorexia nervosa men vidare forskning behövs på området med bland 

annat flera studier som jämför KBT med andra behandlingsmetoder. 
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1. Introduktion 

Anorexia nervosa (AN) drabbar både kvinnor och män. I Sverige är cirka 10 000 personer 

drabbade av sjukdomen (SBU, 2011). AN förekommer företrädesvis hos flickor i 

adolescensen. Ungefär 90% som drabbas är kvinnor, resterande 10% är män. Hos 0,5% av 

flickor i 14–24 års ålder förekommer en allvarligare form av AN (Socialstyrelsen, 2017).   

 

AN karaktäriseras av stark fokus på kroppsvikten samt stark vilja att gå ner i vikt. Sjukdomen 

leder till extrem ångest och oro kring kosten och kroppsvikten. Sjukdomen påverkar inte bara 

kroppens fysiologiska hälsotillstånd utan även kroppens psykiska hälsa samt patientens 

psykosociala funktioner på ett negativt sätt (Grave et al. 2013). Patienter med AN behandlas 

beroende på sjukdomens svårighetsgrad, på slutenvård, dagvård eller öppen vård på 

psykiatriska kliniker (läkemedelsboken, 2015).  

 

Idag används flera typer av behandlingsmetoder vid AN beroende på patientens ålder, 

sjukdomens svårighetsgrad, vart patienten bor etc. Behandlingsmetoder som används är 

familjeterapi, psykoterapi, samtalsterapi. Närings- och nutritionsbehandling, kognitiv 

beteendeterapi etc. (Läkemedelsboken, 2015). Dock saknas det än idag tydliga riktlinjer och 

vetenskaplig evidens för behandling av AN med en enskild behandlingsmetod (Grave et al. 

2016). Studier visar att kognitiv beteendeterapi, KBT, har en preliminär evidens när det gäller 

minskandet av återfall (Grave et al. 2013). Bevisen för olika behandlingsmetoders effektivitet 

är svaga samt saknar empiriskt stöd (Grave et al. 2016). Därför finns det ett behov av att 

dokumentera samt studera effektiviteten av existerande behandlingsmetoder för AN. 

 

1.1 Vad är AN? 

AN är den svåraste formen av ätstörningar och börjar med en önskan att gå ner i vikt.   

Oftast startar en viljemässig bantning i samband med en stressande händelse eller en 

stressande period. Så småningom får personen med AN en intensiv rädsla att gå upp i vikt. 

Dessutom känner sig personen tjock och får en skev kroppsbild (Wallin et al. 2015). 

 

Tillståndet börjar i en långsam takt med minskade matportioner, reduktion av fett och 

kolhydrater samt ökad fysisk aktivitet (Läkemedelsboken, 2015). Många personer med 

Anorexia övergår till vegetarisk kost. Reducerad kost, ökad fysisk aktivitet och mindre andel 

fett och kolhydrater leder till viktnedgång och till slut till undervikt, många gånger grav 

undervikt (Socialstyrelsen, 2017).  

 

AN är ett tillstånd med flera olika samverkande orsaker. Orsakerna är biologiska, 

sociokulturella samt psykologiska. Genetiska faktorer anses spela en roll till en viss grad men 

det är än idag inte fastlagd på vilket sätt och i vilken omfattning de genetiska faktorerna leder 

till AN (Internmedicn, 2018). Sociokulturella faktorer anses däremot ha en stor roll för 

uppkomsten och sjukdomsutvecklingen av AN. Bantningen är en av de stora orsakerna till 

AN. Bantningen är dessutom ett vanligt fenomen i dagens samhälle, särskilt i det 

västerländska samhället. Puberteten är en kritisk period och ännu en orsak till AN där under 

puberteten ändras kroppsformerna markant med bland annat större andel fett. Skönhetsidealet 
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som innebär att man ska ha en smal kropp är också en orsak till AN. Psykologiska faktorer är 

också en av orsakerna till AN såsom perfektionism, tvångsmässighet, dålig självkänsla och 

skev självbild. Perfektionism ses ofta hos personer med AN där personen sätter en väldigt stor 

press på sig själv att vara helt perfekt (Gillbergscentrum, Sahlgrenska akademin, 2014). 

 

Det ätstörda beteendet och viktnedgången medför att all tid och energi går till tankar på 

vikten, maten och kroppsutseendet. Ju lägre kroppsvikt personen har desto mer blir personen 

fixerad över vikten och maten. Fixeringen blir så småningom tvångsmässig. Personer med AN 

kopplar varje måltid till viktuppgång vilket medför att personen får intensiv ångest och 

skamkänslor vid varje måltid. Det leder till att självkänslan kopplas till kontrollen av 

ätbeteendet. Avstår personen från mat trots betydande hunger känner sig personen stolt och 

självkänslan ökar. Det är svårt för anhöriga att inse att personen är sjuk i AN under första 

perioden av sjukdomsbilden. Efterhand blir den drabbade personen väldigt självupptagen, 

socialt isolerad, tvångsmässig, lättirriterad och överdrivet “hälsosam”. Personen undviker 

måltider med familjen, i skolan eller på jobbet och börjar övervaka matlagningen i köket. 

Dessa förändrade beteenden medför att personer med AN får sömnsvårigheter, 

koncentrationssvårigheter, ständiga tankar på mat och i många fall depression och andra 

psykiska sjukdomar (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Vid somatisk utredning kan vårdpersonalen finna att personen med AN uppvisar anemi, 

leukopeni, trombocytopeni, granulocytopeni, hypoglykemi, elektrolytrubbningar, EKG-

förändringar (ST-sänkningar, avflackad T-våg, förlängt QT-intervall), tyroideapåverkan, 

leverpåverkan (förhöjda värden av ALAT), låga värden av LH och FSH (vid amenorré) samt 

osteoporos (Läkemedelsboken, 2015). 

 

Personer med AN visar vanligtvis försämring av kognitiv flexibilitet och beslutfattande. 

Försämringen medför att personer med AN styr sitt ätbeteende utifrån förbestämda regler och 

inte utifrån hunger eller belöning. Sjukdomsförloppet förvärras allt eftersom personens 

kognitiva förmåga förvärras. För att den drabbade personen skall tillfriskna måste de 

destruktiva beteendena samt de kognitiva funktionerna saneras vilket kan uppnås med bland 

annat KBT (Grave et al. 2016).  

 

Behandlingen av AN syftar till att återställa vikten till normalvikt och BMI > 18,5, reducera 

ätstörningens psykopatologi samt till att få patienten att återgå till ett normalt vardagsliv 

(Wallin et al. 2015). 

 

1.2 DSM-V diagnoskriterier för AN 

Diagnoskriterierna för ätstörningar heter DSM-V. För ätstörningen AN gäller 

diagnoskriterierna nedan (Internmedicin, 2018): 

1. Otillräckligt energiintag i förhållande till behoven vilket medför en signifikant låg 

kroppsvikt med beaktande av ålder, kön, tillväxtkurva och kroppslig hälsa. Med 

signifikant låg kroppsvikt avses en vikt som understiger lägsta normalnivå, eller, för 

barn och ungdomar, understiger den lägsta normalt förväntade kroppsvikten.  
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2. Intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, eller ett ihållande beteende som 

motverkar viktökning, trots att personen är klart underviktig. 

3. Störd kroppsupplevelse med avseende på vikt eller form, självkänslan överdrivet 

påverkad av kroppsvikt eller form, eller förnekar ihärdigt allvaret i den låga 

kroppsvikten. 

 

1.3 Behandlingsmetoder vid AN 

● MANTRA, Maudsley Anorexia Treatment for Adults är en av de senaste 

behandlingsmetoderna vid Anorexia Nervosa. Behandlingsmetoden utvecklades av 

den ledande kliniska forskningsenheten för ätstörningar på Maudsley-sjukhuset i 

London. MANTRA,s behandlingsmodell går ut på att uppmärksamma faktorer som får 

Anorexia Nervosa att utvecklas samt förvärras hos den enskilde individen. Dessa 

faktorer är kopplade till underliggande personlighetsdrag som får Anorexian att 

utvecklas och förvärras. Terapeuten tar tillsammans med patienten reda på styrkor, 

resurser, mål, samt värden hos patienten för att sedan utveckla en formulering av hur 

underliggande destruktiva personlighetsdrag möjligtvis utvecklar samt förvärrar AN 

hos den enskilde patienten. Formuleringen fungerar sedan som bas för behandlingen 

där patienten får en individuell behandling för att kunna förändra destruktiva 

personlighetsdrag och utveckla nya, hälsosamma drag (New Zealand Eating Disorders 

Clinic, 2019). 

 

● SSCM, Specialist Supportive Clinical Management och som på svenska heter 

specialiserad stödjande klinisk behandling, är en psykoterapeutisk behandling och 

behandlingsmetod som ursprungligen skapades i syfte att vara en standardiserad 

jämförelsebehandling (”treatment as usual”) för den psykoterapeutiska forskningen 

inom området ätstörningar. SSCM visade sig senare vara en effektiv 

behandlingsmetod vid behandling av ätstörningar. I SSCM är läggs fokus på 

ätstörningens kärnsymtom, information om vad ätstörningen i fråga är samt hur det 

påverkar kroppsfunktionerna och kostrådgivning genom en stödjande och supportande 

terapeutisk hållning.  Vid SSCM som behandlingsmetod inkluderas även 

psykoedukation vilket innebär att terapeuten ger patienten kunskap om patientens 

diagnos och dess svårigheter samt vad det innebär att ha den (Psykiatristöd, 2017).  

 

● FBT, Family Based Treatment eller familjeterapi är en behandlingsmetod och en 

psykoterapeutisk behandling. Behandlingen används i Sverige framförallt vid 

behandling av barn och ungdomar med ätstörningar men kan i vissa fall användas till 

personer upp till 25 år. Terapeutens expertis kombineras med föräldrarnas erfarenhet 

om sina barns beteenden för att sedan kunna utveckla en behandlingsplan till 

patienten. Föräldrarna får befogenhet att återskapa ett normalt ätbeteende hos 

patienten och kontrollera att patienten inte går ner i vikt. Dessutom får föräldrarna råd 

att kunna peppa och hjälpa sitt barn genom ångesten och svårigheterna som uppstår 

vid viktuppgången (Sahlgrenska universitetssjukhus, 2018). 
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● Psykodynamisk terapi för AN: Kallas även för Fokuserad (fokal) psykodynamisk 

terapi. Behandlingsmetoden har utvecklats och utvärderats på Heidelbergs 

Universitetssjukhus i Tyskland. Utifrån patientens behov sker behandlingen med 

varierande intensitet över en period på 10-12 månader. Behandlingen består av tre 

faser. Första fasen är en förberedande fas som fokuserar på information om ätande och 

näringsbehov samtidigt som att vikten stabiliseras. Fas två handlar om fokus på viktiga 

relationer där familjesamtal inkluderas för att kunna utforska affektiva upplevelser. 

Fas tre fokuserar på återgång såsom ingång till ett normalt vardagligt liv utan AN 

(Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2018).  

 

● Farmakologisk behandling för AN: En specifik farmakologisk behandling för 

behandling av AN finns inte. Eftersom depression är en komorbid sjukdom vid AN 

kan behandling med antidepressiva läkemedel användas. Depressionen som kan 

uppstå vid AN behandlas med SSRI-preparat där framför allt fluoxetin administreras.  

Ångest och sömnsvårigheter är vanliga symtom vid AN, när dessa symtom är svåra 

kan de behandlas farmakologiskt med anxiolytika och sömnläkemedel 

(Läkemedelsboken, 2015). 

 

1.4 Kognitiv beteendeterapi 

Kognitiv beteendeterapi, KBT är en manualbaserad samt tidsbegränsad psykoterapeutisk 

behandling. KBT syftar till att förändra inte bara beteende utan även kognition och 

tankemönster (Wallin et al. 2015). 

 

Med hjälp av KBT kan patientens tankar, antaganden samt attityder angående kroppsvikt, kost 

och smalhetsideal kartläggas. Behandlingen fokuserar huvudsakligen på faktorer som 

underhåller patientens destruktiva tankar och beteenden. Genom KBT som behandling får 

patienten möjlighet att ifrågasätta sitt tankesätt samt vägledning till nya, hälsosamma 

tankesätt och beteenden (SBU, 2011). 

Under behandlingen med KBT får patienten ifrågasätta sitt tankesätt samt pröva nya tankesätt 

och beteenden både under terapisessionerna och mellan terapisessionerna genom ”hemläxor” 

och övningar som patienten får pröva i sitt vardagliga liv (Wallin et al, 2019).  

 

Behandlingen med KBT för patienter med består av tre faser. Den första fasen bygger på att 

hjälpa patienten tänka på ett nytt sätt kring sin sjukdom samt processer som underhåller 

sjukdomen. Den andra fasen bygger på en detaljerad analys av fördelar samt nackdelar med 

hanteringen av sjukdomen. Om patienten är frivillig fortsätter behandlingen med en tredje fas 

som bygger på att återfå en normal kroppsvikt och samtidigt behandla anorexins 

patofysiologi. Under fas tre läggs störst vikt på ångest samt oro över kroppsvikten och 

utseendet samtidigt som patienten får hjälp med att bevara förändringar som införts under 

behandlingens gång (Grave et al. 2013).  

 

1.5 Hur mäts AN:s psykopatologi?                                                      

Psykopatologin för AN mäts med en skala som kallas för Eating Disorder Examination 
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Interview och förkortas i studier vanligen med global EDE. Den sjuttonde upplagan av EDE 

är den senaste versionen och heter 17,0D. EDE är direkt baserad på ätstörningars 

diagnoskriterier, DSM-V. EDE är en strukturerad intervju som syftar till att mäta hur ofta 

under de senaste fyra veckorna patienten har varit upptagen av eller påverkats negativt av 

olika symtom kopplade till sin ätstörning. Skalan består av fyra delskalor (KÄTS, 2017): 

1. Återhållsamhet  

2. Ätbekymmer 

3. Figurbekymmer  

4. Viktbekymmer  

 

Under återhållsamhet mäts graden av restrikt beteende vad gäller mängden mat samt 

näringsinnehåll med frågor som studerar om patienten till exempel avstått från att äta för att 

gå ner i vikt eller undvikit viss typ av mat på grund av kaloriinnehållet eller fettmängden m.m.  

Under ätbekymmer mäts om patienten har varit upptagen av tankar och orolighetskänslor 

kring mat och ätande samt om patienten har haft ångest och skuldkänslor kring sitt ätbeteende. 

Under figurbekymmer mäts om patienten varit upptagen av tankar om sin kroppsfigur och 

varit missnöjd med sin kropp med frågor om till exempel hur ofta patienten har känt sig tjock. 

Under viktbekymmer mäts om patienten varit upptagen av tankar kring kroppsvikten såsom 

om patienten haft en önskan att gå ner i vikt samt hur ofta patienten har haft svårt att 

koncentrera sig på andra saker på grund av ständiga tankar och ständig ångest kring sin vikt. 

När en totalpoäng beräknas, det vill säga när global EDE beräknas ges en indikation på 

svårighetsgraden av ätstörningen ifråga. Poängskalan består av en 7-siffrig skala, från 0 till 6 

där 0=ingen ätstörning och 6=allvarlig ätstörning. En frisk person som inte är drabbad av en 

ätstörning befinner sig inom värdet 0 (fbanken, 2019). 

 

1.6 Syfte och frågeställning 

Studien syftar till att studera om KBT som behandlingsmetod vid AN är effektivare än andra 

behandlingsmetoder såsom MANTRA, SSCM, familjeterapi och psykodynamisk terapi 

genom att studera om KBT kan leda till ökning av BMI och minskning av ätstörningens 

psykopatologi. Primära frågor är:  

 

1. Ökar BMI:t hos personer med AN när de får KBT som behandlingsmetod? 

2. Minskar AN:s psykopatologi om personer med AN får KBT som behandlingsmetod? 

2. Metod 

För att kunna besvara studiens frågeställning utfördes en litteraturstudie där en detaljerad 

sökning utfördes på två databaser, Pubmed samt psycINFO.  

 

2.1 Sökning på PubMed 

En elektronisk sökning utfördes på PubMed med sökningen (“Anorexia nervosa” and 

“Cognitive behavioral therapy”). Sökningen gav 442 träffar. Sökningen filtrerades sedan i de 

olika filter-kategorierna. I kategorin för artikeltyp valdes “Clinical trial” vilket resulterade i 88 
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träffar. I kategorin för publikationsdatum valdes “2013-2019” för att endast få med artiklar 

från de senaste sju åren. Det resulterade i 33 träffar.  

 

Eftersom syftet med studien är att utvärdera KBT som behandlingsmetod vid AN valdes 

endast artiklar som är randomiserade kontrollerade studier. Enligt psykologiguiden är syftet 

med randomiserade kontrollerade studier att utvärdera en behandlingsform eller ett läkemedel 

enligt den kliniska experimentella metoden där fördelningen av deltagarna mellan grupperna 

sker randomiserat.  

 

För att kunna besvara studiens frågeställningar valdes artiklar som studerar KBT:s effektivitet 

där KBT:s effekt på BMI och på AN:s psykopatologi studeras. 

 

För att kunna förstå om KBT är effektivare än en annan behandlingsmetod samt om KBT 

verkligen är en effektiv behandlingsmetod vid AN valdes artiklar som jämför KBT:s effekt på 

BMI och på AN:s psykopatologi med andra behandlingsmetoder som används vid AN.  

 

Slutligen, för att kunna studera om KBT har en kortsiktig eller en långsiktig effekt på BMI vid 

AN valdes artiklar som har en uppföljning efter avslutad behandlingsperiod.  

 

Sammanfattningsvis valdes de artiklar som är randomiserade kontrollerade studier där KBT 

jämförs med andra behandlingsmetoder vid AN. Artiklarna som valdes studerar 

behandlingsmetodernas effekt på BMI och EDE-värden som primära utfall. Dessutom har 

artiklarna en uppföljning för att kunna studera de långsiktiga effekterna av KBT.  

 

Av de 33 träffarna hittades 4 artiklar som inkluderar ovan nämnda urvalskriterier.  

 

2.2 Sökning på psycINFO 

En ytterligare sökning utfördes på databasen psycINFO vilken är en databas som innehåller 

artiklar inom området psykologi med bland annat artiklar om psykiska sjukdomar (psycINFO, 

2019). Eftersom AN är en psykisk sjukdom ansågs denna databas vara relevant för ytterligare 

sökning av artiklar. Avancerad sökning valdes på psycINFO för att söka efter artiklar som 

studerar både KBT och AN i en och samma artikel.  

Även här användes sökningen (“anorexia nervosa” and “cognitive behavioral therapy”). 

publikationsdatum valdes till de senaste sju åren, det vill säga mellan 2013-2016. Sökningen 

gav 13 träffar. Engelska valdes i kategorin för språk vilket också gav 13 träffar. Sökningen 

filtrerades sedan ytterligare till Kliniska studier i kategorin för studietyp vilket gav 10 träffar.  

 

Av de 10 artiklarna hittades två artiklar som inkluderade tidigare nämnda urvalskriterier. En 

av dessa artiklar hittades dock redan vid den tidigare sökningen på PubMed så endast en 

artikel tillkom via psycINFO-sökningen. 
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3. Resultat 
Nedan följer en sammanfattning av varje studie med avseende på syfte, metod, resultat och 

diskussion.  

 

3.1 Studie 1 

A randomised controlled trial of three psychological treatments for anorexia nervosa (Byrne 

et al. 2018)  

 

Syfte 

Studien syftar till att jämföra tre psykoterapeutiska behandlingar för AN; Specialiserad 

stödjande klinisk behandling (SSCM), Maudsley-modellen för AN (MANTRA) samt kognitiv 

beteendeterapi (KBT). 

 

Metod 

120 deltagare från fem städer i Australien med diagnosen AN enligt diagnoskriterierna i 

DSM-V fick 25-40 behandlingssessioner där varje behandlingssession bestod av 50 minuters 

behandling. Studiens 120 deltagare delades in i 3 grupper där varje grupp fick en 

behandlingsmetod; MANTRA; SSCM eller KBT. Grupperna skilde sig inte signifikant med 

avseende på kön, ålder, BMI, samt sjukdomslängd m.m. Deltagarna fick behandling över 10 

månader. Antalet sessioner tilldelades utifrån deltagarnas ursprungliga BMI. Deltagare med 

BMI under 16 fick 40 sessioner, deltagare med BMI 16-17,4 fick 30 sessioner, deltagare med 

BMI 17,5-18,5 fick 25 sessioner. Inklusionskriterier var att deltagarna skulle 17+ år, med 

BMI 14-18,4 och med AN-diagnos. Exklusionskriterier var BMI under 14, andra psykiska 

sjukdomar alternativt svåra fysiska sjukdomar, psykofarmakaanvändning samt ålder <17.  

Åtta terapeuter deltog i studien där alla var legitimerade psykologer med minst 2 års 

erfarenhet av behandling av ätstörningar. Bedömning utfördes vid behandlingens start, i 

mitten av behandlingen samt i slutet av behandlingen. En uppföljning utfördes efter 6 

månader samt efter 12 månader. Bedömningen inkluderade BMI, AN:s funktioner samt 

allmän psykopatologi. Bedömningarna utfördes med hjälp av strukturerade kliniska intervjuer 

samt frågeformulär. Ätstörningens psykopatologi mättes med hjälp av den globala skalan för 

examinationen av ätstörningar (EDE). BMI:t mättes genom vägning av deltagarna. 

 

Resultat 

72 deltagare av de ursprungliga 120 deltagare genomförde hela studien. Orsaker till avhopp 

var att deltagarna flyttade, hade fått förlängda arbetstider eller inte kunde närvara vid 

behandlingens sessioner. 75% av avhoppen skedde under första halvan av studien.  

Medel BMI vid start hos gruppen som fick MANTRA var 16,91, hos gruppen som fick SSCM 

16,58 och hos gruppen som fick KBT 16,59.  

40 av deltagarna fick SSCM men 23 kunde genomföra hela behandlingen. 39 deltagare fick 

MANTRA där 23 deltagare kunde genomföra hela behandlingen. 41 deltagare fick KBT där 

26 deltagare kunde genomföra hela behandlingen. Beräkningarna utfördes endast på de 

patienter som kunde genomföra hela behandlingen.  
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De 23 deltagare som fick SSCM hade vid behandlingens start medel-BMI 16,58, vid mitten 

av behandlingen 17,7 och efter 10 månaders behandling 18,12. Vid uppföljningen 6 månader 

efter behandlingens slut hade de medel-BMI 18,25 och 12 månader efter behandlingens slut 

18,5. Vid månad 12 av uppföljningen hade 47,5% av de 23 deltagarna uppnått BMI > 18,5. 

 

De 23 deltagarna som fick MANTRA hade vid behandlingens start medel-BMI 16,91, vid 

mitten av behandlingen 17,58 och efter 10 månaders behandling 18,25. Vid uppföljningen 6 

månader efter behandlingens slut hade de medel-BMI 18,15 och 12 månader efter 

behandlingens slut 18,35. Vid månad 12 av uppföljningen hade 44% av de 23 deltagarna 

uppnått BMI > 18,5. 

 

De 26 deltagarna som fick KBT hade vid behandlingens start medel-BMI 16,59, vid mitten av 

behandlingen 17,75 och efter 10 månaders behandling 18,75. Vid uppföljningen 6 månader 

efter behandlingens slut hade de medel-BMI 18,80 och 12 månader efter behandlingens slut 

18,89. Vid månad 12 av uppföljningen hade 59% av de 26 deltagarna uppnått BMI > 18,5. 

 

Det globala EDE hos gruppen som fick SSCM var vid start 3,32, vid mitten av behandlingen 

2,28 och efter 10 månaders behandling 1,79. Vid uppföljningen 6 månader efter 

behandlingens slut var den 1,92 och 12 månader efter behandlingens slut 1,59. 

 

Det globala EDE hos gruppen som fick MANTRA var vid start 3,32, vid mitten av 

behandlingen 2,32 och efter 10 månaders behandling 1,89. Vid uppföljningen 6 månader efter 

behandlingens slut var den 1,85 och 12 månader efter behandlingens slut 1,78. 

 

Det globala EDE hos gruppen som fick KBT var vid start medel EDE 3,32, vid mitten av 

behandlingen 2,70 och efter 10 månaders behandling 2,13. Vid uppföljningen 6 månader efter 

behandlingens slut var den 2,06 och 12 månader efter behandlingens slut 1,93. 

 

Diskussion 

Alla tre behandlingsmetoder minskade AN:s psykopatologi signifikant. Dessa tre 

behandlingsmetoder, trots deras fokus på olika förändringsmekanismer, skiljer sig inte 

avsevärt i fråga om resultatet. Detta tyder på att samtliga tre behandlingar kan betraktas som 

värdefulla första linjära insatser för vuxna med AN. Det fanns inga stora skillnader mellan de 

tre behandlingsmetoder med avseende på BMI där alla tre behandlingsmetoder ledde till 

viktuppgång och normalisering av BMI. Dessutom ledde alla tre behandlingsmetoderna till 

minskning av AN:s psykopatologi. KBT ledde dock till snabbare normalisering av BMI där 

vikten hos deltagarna som fick KBT ökade mer jämfört med SSCM och MANTRA. 

En svaghet hos studien var de stora avhoppen vilket inte är ovanligt i klinisk forskning inom 

ätstörningar.  En annan svaghet är att studien saknar en kontrollgrupp där man studerar om 

BMI-ökningen och EDE minskningen kan uppnås även utan en speciell behandlingsmetod.  
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3.2 Studie 2 

Treating severe and enduring anorexia nervosa: a randomized controlled trial (Touyz et al. 

2013)  

 

Syfte 

Studien syftar till att jämföra två behandlingsmetoder för behandling av AN; Specialiserad 

stödjande klinisk behandling (SSCM) samt kognitiv beteendeterapi (KBT). 

 

Metod 

63 deltagare med diagnosen AN enligt diagnoskriterierna DSM-V deltog där de 

randomiserades till två grupper. Ena gruppen bestod av 32 deltagare och fick SSCM, andra 

gruppen bestod av 31 deltagare och fick KBT.  Behandlingen bestod av 30 sessioner av 

antingen SSCM eller KBT där behandlingen pågick i 8 månader. Bedömningar utfördes vid 

behandlingens start, vid månad 6 av behandlingen samt slutligen vid månad 12 av 

behandlingen. Vägning utfördes för att bedöma BMI förändringar. Psykopatologi för AN 

bedömdes med hjälp av den globala skalan för examinationen av ätstörningar (EDE). En 

utvärdering av livskvaliteten för personer med ätstörningar utfördes med hjälp av EDQOL-

skalan. Eating Disorder Quality of Life Instrument, EDQOL är en skala som är ett 

standardiserat och validerat mätinstrument och består av fyra delskalor; fysiologiska, 

psykologiska och kognitiva, finansiella samt jobb eller skola.  

 

Resultat 

Av de 63 som deltog kunde 55 deltagare genomföra hela studien. 26 av 31 deltagare (83,9%) 

hos gruppen som fick KBT genomförde hela studien. 29 av 32 deltagare (90,6) hos gruppen 

som fick SSCM genomförde hela studien.  

 

Hos de 26 deltagare som fick KBT var medel-BMI vid start 16,3, vid månad 8 och slutet av 

behandlingen 16,8. Vid uppföljningen 6 månader efter behandlingens slut var medel-BMI 

16,6 och 12 månader efter behandlingen 17,0. 

 

Hos de 29 deltagare som fick SSCM var medel-BMI vid start 16,1, vid månad 8 och slutet av 

behandlingen 16,8. vid uppföljningen 6 månader efter behandlingen var medel-BMI 16,8 och 

12 månader efter behandlingen var medel-BMI fortfarande 16,8. 

 

Globala EDE hos gruppen som fick KBT vid start var 3,0, vid månad 8 och slutet av 

behandlingen 1,7. Vid uppföljningen 6 månader efter behandlingens slut var den 1,7 och vid 

månad 12 efter behandlingens slut 1,5. 

 

Globala EDE hos gruppen som fick SSCM vid start var 3,0, vid månad 8 och slutet av 

behandlingen 2,2. Vid uppföljningen 6 månader efter behandlingens slut var den 2,2 och vid 

månad 12 efter behandlingens slut 2,2.  

 



13 
 

EDQOL hos gruppen som fick KBT vid start var 1,7, vid månad 8 och slutet av behandlingen 

1,2. Vid uppföljningen 6 månader efter behandlingens slut var den 1,1 och vid månad 12 efter 

behandlingens slut 1,2. 

 

EDQOL hos gruppen som fick SSCM vid start var 1,9, vid månad 8 och slutet av 

behandlingen 1,4. Vid uppföljningen 6 månader efter behandlingens slut var den 1,4 och vid 

månad 12 efter behandlingens slut 1,3. 

 

Diskussion 

skillnaderna i EDQOL för bedömning av livskvaliteten hos personer med ätstörningar var 

stora i båda grupperna. BMI skillnaderna mellan den gruppen som fick KBT och den gruppen 

som fick SSCM var små. KBT visar större minskning på AN:s psykopatologi jämfört med 

SSCM. En svaghet enligt studien är att uppföljningen skedde efter 12 månader och inte efter 

en längre period eftersom det tar lång till att tillfriskna och återhämta sig helt från en sådan 

psykisk sjukdom som AN. 

 

3.3 Studie 3  

A randomized controlled trial of the compuLsive Exercise Activity TheraPy (LEAP): A new 

approach to compulsive exercise in anorexia nervosa (Hay et al. 2018)  

 

Syfte 

Studien syftar till att studera effektiviteten av två behandlingsmetoder, KBT samt 

kombinationsprogram av KBT+LEAP (compulsive exercise activity therapy). 

Metod 

78 individer randomiserades till två grupper där ena gruppen fick endast KBT medan andra 

gruppen fick en kombinationsbehandling av KBT+LEAP. LEAP syftar till att behandla 

tvångsmässiga beteenden hos anorektiker, framför allt tvångsmässig motion. 

Inklusionskriterer var diagnosen AN enligt DSM-V, ålder över 18 år, BMI 14-18,5. 

Exklusionskriterier var samtidig förekomst andra psykiska diagnoser än AN, BMI lägre än 14, 

förekomst av andra typer av ätstörningar än AN samt användning av psykofarmaka.  

 

Gruppen som fick kombinationsprogram bestående av KBT+LEAP fick 8 sessioner av LEAP 

tillsammans med 34 sessioner av KBT. Gruppen som fick KBT fick endast 34 sessioner KBT 

behandling. Varje session bestod av 50 minuters individuella möten med en psykolog med 

erfarenhet inom ätstörningar.  

För att bedöma behandlingens effektivitet studerades vikt förändringarna genom beräkning av 

BMI samt AN:s psykopatologi genom beräkning av EDE. Bedömningarna av BMI samt 

globala EDE utfördes vid behandlingens start samt vid session 34 av behandlingen. En 

uppföljning utfördes 6 månader efter behandlingens slut. 

 

Resultat 

Gruppen som fick kombinationsbehandling av KBT+LEAP bestod av 39 individer. Vid 

behandlingens start var medel-BMI 16,58 hos gruppen, vid behandlingens slut efter 34 
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sessioner av KBT plus 8 sessioner LEAP var medel-BMI 16,99. Vid uppföljningen 6 månader 

efter behandlingens slut var medel-BMI 19,04 där 52,6% av 39 hade uppnått ett BMI över 

18,5.  

 

Gruppen som fick endast KBT bestod av 39 individer. Vid behandlingens start var medel-

BMI 16,47 och vid behandlingens slut efter 34 sessioner av KBT var medel-BMI 18,49. Vid 

uppföljningen 6 månader efter behandlingens slut var medel-BMI 18,12 där 37,5% av 39 hade 

uppnått ett BMI över 18,5.  

 

Gruppen som fick KBT+LEAP hade vid behandlingens start medel EDE 3,54, vid 

behandlingens slut efter 34 sessioner av KBT plus 8 sessioner LEAP var medel EDE 2,28. 

Vid uppföljningen 6 månader efter behandlingens slut var medel EDE 2,08.  

 

Gruppen som fick endast KBT hade vid behandlingens start medel EDE 3,18, vid 

behandlingens slut efter 34 sessioner av KBT var medel EDE 2,16. Vid uppföljningen 6 

månader efter behandlingens slut var medel EDE 1,99.  

 

Diskussion 

Stora förbättringar uppnåddes i både grupperna i form av BMI ökning och EDE minskning. 

Båda behandlingsmetoderna ledde till viktuppgång och normalisering av BMI. Emellertid var 

förändringsmönstret svårt att tolka, eftersom BMI ökade snabbare hos gruppen som fick KBT 

jämfört med hos gruppen som fick LEAP+KBT, men vid uppföljning efter 6 månader var 

BMI högre hos gruppen som LEAP+KBT jämfört med gruppen som endast fick KBT. 

behandlingen med KBT anses vara effektiv vid behandling av AN både med eller utan 

LEAP.  

 

3.4 Studie 4 

Focal psychodynamic therapy, cognitive behavioral therapy, and optimised treatment as 

usual in outpatients with anorexia nervosa (ANTOP study): randomised controlled trial 

(Zipfel et al. 2014)  

 

Syfte 

Studien syftar till att jämföra tre behandlingsmetoder för AN; psykodynamisk terapi, kognitiv 

beteendeterapi samt standardiserad jämförelsebehandling (”treatment as usual”) som används 

som en kontrollgrupp.  

 

Metod 

I studien deltog 242 individer från 10 universitetssjukhus i Tyskland. Inklusionskriterier var 

diagnosen AN, individer som inte behandlas med psykofarmaka för sin AN, BMI 15-18,5. 

Exklusionskriterier var samtidig förekomst av psykiska sjukdomar, BMI under 15, 

psykofarmaka medicinering samt förekomst av andra typer av ätstörningar.  

De 242 deltagarna delades in i tre signifikant lika grupper sett från ålder, sjukdomsperiod, kön 

och BMI. 80 deltagare fick psykodynamisk terapi, 80 deltagare fick kognitiv beteendeterapi 

och 82 deltagare fick “treatment as usual”. Deltagare som fick standardiserad jämförelse 
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(“treatment as usual”) fick behandla sin AN delvis på egen hand samtidigt som att de fick en 

lista med kontaktuppgifter till 10 psykoterapeuter de kunde vända sig till vid behov eller så 

kunde dessa deltagare vända sig till sin familjeläkare. Alla deltagare fick behandling över en 

10-månadersperiod.   

Mätningar utfördes vid fem tillfällen. Första mätningen utfördes vid behandlingens start, 

andra mätningen utfördes vid 4 månader efter behandlingens start, tredje mätningen utfördes 

vid 10 månader efter behandlingens start. En uppföljning utfördes 3 månader efter 

behandlingens slut samt 12 månader efter behandlingens slut. Bedömningarna baserades på 

mätningar av BMI för att kunna studera om behandlingarna kunde återställa vikten till 

normalkroppsvikt. 

 

 

Resultat 

Medel-BMI hos de 242 deltagare vid behandlingens start var 16,7 och medel kroppsvikten var 

46,5 kg.  

 

Gruppen som fick endast psykodynamisk terapi bestod av 80 individer men 53 individer 

genomförde hela behandlingen. Vid behandlingens start hade dessa 53 individer medel-BMI 

16,7, efter 4 månader var medel medel-BMI och vid behandlingens slut vid månad 10 medel-

BMI 17,30. Vid uppföljningen 3 månader efter behandlingens slut var medel-BMI 17,63 och 

12 månader efter behandlingens slut var medel-BMI 18,20. 

 

Gruppen som fick endast KBT bestod av 80 individer men 65 individer genomförde hela 

behandlingen. Vid behandlingens start hade dessa 65 individer medel-BMI 16,7, efter 4 

månader var medel-BMI 17,08 och vid behandlingens slut vid månad 10 medel-BMI 17,75. 

Vid uppföljningen 3 månader efter behandlingens slut var medel BMI 17,74 och 12 månader 

efter behandlingens slut var medel-BMI 18,10. 

 

Gruppen som fick endast “treatment as usual” bestod av 82 individer men 46 individer 

genomförde hela behandlingen. Vid behandlingens start hade dessa 46 individer medel-BMI 

16,7, efter 4 månader var medel-BMI 16,96 och vid behandlingens slut vid månad 10 medel-

BMI 17,44. Vid uppföljningen 3 månader efter behandlingens slut var medel-BMI 17,74 och 

12 månader efter behandlingens slut var medel-BMI 17,95. 

 

Diskussion 

Alla tre behandlingsmetoder leder till viktuppgång som fortsätter till uppföljningen 12 

månader efter behandlingens slut.  

Patienterna som tilldelades “treatment as usual” behövde dock ytterligare behandling med 

öppenvård där 41% av de 46 patienter som jämförde hela studien valde att vända sig till 

psykiatrisk öppenvårdsbehandling. KBT samt psykodynamisk terapi ses därför som effektiva 

samt relevanta behandlingar vid AN eftersom de behandlar kognition, beteende samt 

interpersonella aspekter. Inga stora skillnader hittades mellan KBT och psykodynamisk terapi 

sett från ett BMI perspektiv. 
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3.5 Studie 5 

Inpatient Cognitive Behaviour Therapy for Anorexia Nervosa: A Randomized Controlled 

Trial (Grave et al. 2013) 

 

Syfte 

I den här studien studeras effektiviteten av två KBT-program för AN. 

Både långsiktiga och kortsiktiga effekter studeras för att kunna undersöka effekten av KBT 

som behandlingsmetod vid AN samt studera om olika KBT-program har olika effekt på AN.  

  

Metod 

I studien deltar 80 patienter som sedan randomiserats till två grupper. Deltagarna hade fått 

diagnosen AN samt blivit remitterade till ätstörningskliniken. Deltagarna var mellan 14–65 år. 

De 80 deltagare delades in i två signifikant lika grupper. Den ena gruppen bestod av 40 

deltagare som fick KBT som behandlar de anorektiska dragen hos patienten såsom rädsla för 

viktuppgång. Den andra gruppen bestod av 40 deltagare som fick KBT som fokuserar på 

självkänslan, perfektionism drag, självförtroende och interpersonella svårigheter. Deltagarna 

fick utföra en självrapportering enligt Eating Disorder Examination, EDE för att kunna 

beräkna den globaba EDE samt studera AN:s psykopatologi. Deltagarna fick även fylla i ett 

Global Severity Index (GSI) symtom-checklista som är AN anpassat. Global Severity Index 

(GSI) är en enkät om hur ofta den senaste tiden patienten haft olika psykiska symtom såsom 

ångest, rädsla, ilska etc.  

Inga kontrollgrupper användes. Resultat samlades och studerades. Alla 80 patienter 

genomgick 20 veckors behandling med KBT. Dessutom utfördes en uppföljning vid vecka 60. 

  

Resultat 

72 av 80 deltagare genomförde hela behandlingen.  

37 deltagare som fick KBT mot anorektiska drag och AN genomförde hela behandlingen. 

Dessa 37 deltagare hade vid behandlingens start medel-BMI 14,3 och vid behandlingens slut 

efter 20 veckors behandling hade medel-BMI ökat till 19,2. Vid uppföljningen 6 månader 

efter behandlingens slut hade dessa deltagare medel-BMI 17,6 och 12 månader efter 

behandlingens slut var medel-BMI 17,9. 

  

35 deltagare som fick KBT mot destruktiva personlighetsdrag som dålig självkänsla, 

perfektionism etc. genomförde hela behandlingen. Dessa 35 deltagare hade vid behandlingens 

start medel-BMI 14,3 och vid behandlingens slut efter 20 veckors behandling hade medel-

BMI ökat till 19,3. Vid uppföljningen 6 månader efter behandlingens slut hade dessa deltagare 

medel-BMI 18,3 och 12 månader efter behandlingens slut var medel-BMI 17,8. 

  

De 37 deltagare som fick KBT mot anorektiska drag och AN hade vid behandlingens start 

EDE 3,9 och vid behandlingens slut efter 20 veckors behandling hade EDE minskat till 1,7. 

Vid uppföljningen 6 månader efter behandlingens slut hade dessa deltagare EDE 2,0 och 12 

månader efter behandlingens slut var EDE 1,6. 
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De 35 deltagarna som fick KBT mot destruktiva personlighetsdrag som dålig självkänsla, 

perfektionism etc. hade vid behandlingens start EDE 3,4 och vid behandlingens slut efter 20 

veckors behandling hade EDE minskat till 1,7. Vid uppföljningen 6 månader efter 

behandlingens slut hade dessa deltagare EDE 1,4 och 12 månader efter behandlingens slut var 

EDE 1,6 

  

De 37 deltagare som fick KBT mot anorektiska drag och AN hade vid behandlingens start 

GSI 1,9 och vid behandlingens slut efter 20 veckors behandling hade GSI minskat till 0,9. Vid 

uppföljningen 6 månader efter behandlingens slut hade dessa deltagare GSI 1,2 och 12 

månader efter behandlingens slut var GSI 0,9 

  

De 37 deltagare som fick KBT mot destruktiva personlighetsdrag som dålig självkänsla, 

perfektionism etc. hade vid behandlingens start GSI 1,8 och vid behandlingens slut efter 20 

veckors behandling hade GSI minskat till 0,7. Vid uppföljningen 6 månader efter 

behandlingens slut hade dessa deltagare GSI 0,9 och 12 månader efter behandlingens slut var 

GSI 0,8. 

  

Diskussion 

Skillnaderna mellan de två KBT-programmen var inte så stora. Båda programmen ledde till 

ökat BMI och minskat EDE vilket tyder på minskning av AN:s psykopatologi, ändrad 

kognition samt hälsosammare kroppsvikt.  

Studien hade några svagheter. Den första är att uppföljningstiden var långt ifrån sista 

behandlingstillfället, flera och tätare uppföljningar hade kanske lett till bättre resultat. Den 

andra svagheten är att studien saknade en jämförelsegrupp som fick en annan 

behandlingsmetod en KBT. En sådan grupp saknades på grund av logistiska skäl eftersom det 

är extremt svårt att jämföra olika behandlingsmetoder vid just AN. Den tredje svagheten är att 

behandlingen pågick endast under 20 veckor, en längre behandlingsperiod hade kunnat leda 

till bättre resultat. Sammanfattningsvis är KBT väl accepterad av patienter med AN och leder 

till positiva effekter. KBT leder till signifikanta förbättringar på AN i form av ökad vikt och 

minskad AN psykopatologi. 

 

3.6 Studieresultat  

Studien syftade till att studera effektiviteten av KBT som behandlingsmetod vid AN genom 

att studera om det kan leda till ökning av BMI och minskning av AN:s psykopatologi. 

Följande frågor ställdes: 

 

• Ökar BMI:t hos personer med AN när de får KBT som behandlingsmetod? 

 

Alla 5 valda studier visar att KBT leder till ökning av BMI hos personer med AN. 2 av 5 

studier visar dessutom att KBT leder till normalisering av vikten och BMI > 18,5.  

 

Studie 1, Byrne et al, visade att KBT ledde till BMI ökning när det jämfördes med SSCM 

samt MANTRA där KBT ledde till högst BMI ökning. 26 deltagare fick KBT där medel-BMI 
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vid start var 16,59, vid mitten av behandlingen 17,75 och efter 10 månaders behandling 18,75. 

Vid uppföljningen 6 månader efter behandlingens slut hade de medel-BMI 18,80 och 12 

månader efter behandlingens slut 18,89. KBT ledde till störst BMI ökning när det jämfördes 

med SSCM och MANTRA där av de 23 deltagarna som fick MANTRA kunde 44% uppnå 

BMI > 18,5 vid uppföljningen 12 månader efter behandlingens slut. Av de 23 deltagarna som 

fick SSCM kunde 47,5% uppnå BMI > 18,5 vid uppföljningen 12 månader efter 

behandlingens slut. En svaghet hos studien var de stora avhoppen vilket inte är ovanligt i 

klinisk forskning inom ätstörningar enligt studien. 

 

Studie 2, Touyz et al, jämförde KBT med SSCM och visade att KBT ledde till BMI ökning 

där 26 deltagare fick KBT. Medel-BMI vid start var 16,3, vid månad 8 och slutet av 

behandlingen 16,8. Vid uppföljningen 6 månader efter behandlingens slut var medel BMI 

16,6 och 12 månader efter behandlingen 17,0. KBT visade dock inga stora skillnader i 

jämförelse med SSCM när det gäller BMI. De 29 deltagarna som fick SSCM hade vid 

behandlingens start medel-BMI 16,1 där vid uppföljningen 12 månader efter behandlingen 

hade de medel-BMI 16,8.  

 

Studie 3, Hay et al, visade att KBT leder till BMI ökning där 39 som fick KBT hade vid 

behandlingens start medel-BMI 16,47, vid behandlingens slut efter 34 sessioner av KBT var 

medel-BMI 18,49. Vid uppföljningen 6 månader efter behandlingens slut var medel-BMI 

18,12 där 37,5% av 39 hade uppnått ett BMI > 18,5. BMI ökningen var dock större hos den 

gruppen som fick en kombinationsbehandling i form av KBT+LEAP där de 39 deltagarna 

som fick kombinationsbehandlingen hade vid start medel-BMI 16,58 och vid uppföljningen 6 

månader efter behandlingens slut var medel-BMI 19,04 där 52,6% av 39 hade uppnått ett BMI 

över 18,5.  

 

Studie 4, Zipfel et al, jämförde KBT med psykodynamisk terapi samt “treatment as ususal”. 

Studien visade att KBT leder till BMI ökning. 65 personer fick KBT och hade vid 

behandlingens start medel-BMI 16,7, efter 4 månader var medel-BMI 17,08 och vid 

behandlingens slut vid månad 10 var medel-BMI 17,75. Vid uppföljningen 3 månader efter 

behandlingens slut var medel-BMI 17,74 och 12 månader efter behandlingens slut var medel-

BMI 18,10. De 53 deltagarna som fick psykodynamisk terapi fick ganska ungefärliga BMI 

resultat som de deltagarna som fick KBT. Enligt studien är KBT och psykodynamisk terapi 

potenta behandlingar vid AN med snarlika BMI resultat.  

 

Studie 5, Grave et al, jämförde två KBT program och visade att KBT ökar BMI i både KBT 

programmen. Det första KBT programmet behandlade AN och visade att 37 deltagare hade 

vid behandlingens start medel-BMI 14,3 och vid behandlingens slut efter 20 veckors 

behandling hade medel-BMI ökat till 19,2. Vid uppföljningen 6 månader efter behandlingens 

slut hade dessa deltagare medel-BMI 17,6 och 12 månader efter behandlingens slut var 

medel-BMI 17,9.  

Det andra KBT programmet behandlade destruktiva personlighetsdrag och visade att 35 

deltagare hade vid behandlingens start medel-BMI 14,3 och vid behandlingens slut efter 20 

veckors behandling hade medel-BMI ökat till 19,3. Vid uppföljningen 6 månader efter 
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behandlingens slut hade dessa deltagare medel-BMI 18,3 och 12 månader efter behandlingens 

slut var BMI 17,8. 

 

• Minskar AN:s psykopatologi om personer med AN får KBT som behandlingsmetod? 

 

4 av 5 studier visar att det globala EDE-värdet minskar när personer med AN får KBT som 

behandlingsmetod. Minskning av det globala EDE-värdet betyder att AN psykopatologi 

minskar vid behandling av AN med KBT.  

 

Studie 1, Byrne et al, visade att KBT minskade AN:s psykopatologi där de 26 deltagarna som 

fick KBT hade vid start medel EDE 3,32, vid mitten av behandlingen 2,70 och efter 10 

månaders behandling 2,13. Vid uppföljningen 6 månader efter behandlingens slut var den 

2,06 och 12 månader efter behandlingens slut 1,93. Studien visade dock små skillnader mellan 

EDE värdena när KBT jämfördes med SSCM och MANTRA där en aning bättre effekt på 

psykopatologin.  

 

Studie 2, Touyz et al, visade också minskning av AN:s psykopatologi när KBT användes som 

behandlingsmetod. Globala EDE hos de 26 deltagarna som fick KBT vid start var 3,0, vid 

månad 8 och slutet av behandlingen 1,7. Vid uppföljningen 6 månader efter behandlingens 

slut var den 1,7 och vid månad 12 efter behandlingens slut 1,5. minskningen av det globala 

EDE värdet var större hos gruppen som fick KBT jämfört med gruppen som fick SSCM vilket 

tyder på större minskning av AN:s psykopatologi hos gruppen som fick KBT enligt studien. 

 

Studie 3, Hay et al, visade en minskning av AN:s psykopatologi hos både gruppen som fick 

KBT och gruppen som fick KBT+LEAP. Skillnaderna mellan de två grupperna var väldigt 

små. De 39 deltagarna som fick endast KBT hade vid behandlingens start medel EDE 3,18, 

vid behandlingens slut efter 34 sessioner av KBT var medel EDE 2,16. Vid uppföljningen 6 

månader efter behandlingens slut var medel EDE 1,99.  

 

Studie 5, Grave et al, visade en minskning av AN:s psykopatologi i både KBT grupperna där 

de 37 deltagare som fick KBT för anorektiska drag hade vid behandlingens start EDE 3,9 och 

vid behandlingens slut efter 20 veckors behandling hade EDE minskat till 1,7. Vid 

uppföljningen 6 månader efter behandlingens slut hade dessa deltagare EDE 2,0 och 12 

månader efter behandlingens slut var EDE 1,6. Även de 35 deltagare som fick KBT för 

destruktiva personlighetsdrag hade vid uppföljningen 12 månader efter behandlingens slut 

medel EDE 1,6. Enligt studien var skillnaderna mellan de två KBT programmen väldigt små 

där KBT oavsett form leder till positiva effekter vid behandling av AN.  

 

4. Diskussion  
Fem randomiserade kontrollerade studier studerades för att kunna besvara studiens 

frågeställning. Alla fem studier är kliniska studier från de senaste 7 årens forskning. 

Behandlingsmetoden KBT jämfördes med olika behandlingsmetoder i de fem valda studierna 

där vissa studier jämfördes KBT med två andra behandlingsmetoder medan andra studier 
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jämfördes KBT med en behandlingsmetod. Studie 1 jämförde KBT med SSCM och 

MANTRA, studie 2 jämförde KBT med SSCM, studie 3 jämförde KBT med en 

kombinationsbehandling bestående av KBT+LEAP, studie 4 jämförde KBT med 

psykodynamisk terapi och “treatment as usual” och studie 5 jämförde två KBT program. De 

olika behandlingsmetoder som används i de fem studierna medför att resultatet blir svårtolkat. 

För att säkerställa resultatet och höja resultatets kvalité bör studier som jämför KBT med en 

och samma behandlingsmetod samlas och studeras. Ett exempel kan vara att jämföra KBT 

med FBT. För att ytterligare höja kvalitén på studierna kan en kontrollgrupp läggas till.  

 

Studierna pågår under en kort period där deltagarna får behandling över cirka 1 år men en 

sådan psykisk sjukdom som AN behöver enligt läkemedelsboken en lång behandlingsperiod 

för att kunna garantera att patienterna är helt friska samt minimera risken för återfall. För att 

höja kvalitén hos studierna och säkerställa resultatet bör vidare forskning ske på KBT och AN 

där deltagarna får behandling under en längre period än 1 år.  

 

Ytterligare svagheter i studierna är att endast medel BMI anges där redogörelser för om alla 

patienter får ett högre BMI vid behandling med KBT saknas. Spridningsmått på BMI 

förändringarna saknas. I 2 av 5 studier redovisas andel patienter i procent som når ett BMI > 

18,5 vid uppföljningen 12 månader efter behandlingens slut. För att förbättra resultaten av 

studierna i framtiden bör andelen patienter som får högre BMI anges i studierna, dessutom bör 

spridningsmått på BMI förändringarna anges. 

 

Alla fem studier har en kort uppföljningsperiod vilket flera av de valda studierna lyfter upp i 

sin diskussions del. För att kunna studera den långsiktiga effekten av KBT på AN samt om de 

positiva effekterna (ökat BMI) kan bibehållas under en längre period efter avslutad 

behandling bör uppföljningen ske efter en längre period än 12 månader. Möjligen bör 

uppföljningen ske upp till 24 månader efter avslutad behandling med flera och tätare 

uppföljningstillfällen till exempel ett uppföljningstillfälle vart 4:e månad under en 

tvåårsperiod efter avslutad behandling.  

 

5. Slutsats 

Alla 5 studier visar att KBT leder till ökning av BMI hos personer med AN. 2 av 5 studier 

visar dessutom att KBT leder till normalisering av vikten och BMI > 18,5.   

4 av 5 studier visar att AN psykopatologi minskar när patienter med AN får KBT som 

behandlingsmetod.  

En potent behandlingsmetod som KBT kan med fördel användas vid AN eftersom det 

behandlar inte bara det destruktiva ätbeteendet utan även den destruktiva kognitionen som 

ligger bakom det destruktiva ätbeteendet.  

 

Vidare forskning behövs på området med längre studieperiod än 1 år, längre 

uppföljningsperiod än 12 månader samt noggrannare BMI mätning med spridningsmått för att 

kunna dra tillförlitliga slutsatser angående effekten av KBT på BMI och AN psykopatologi 

vid behandling av AN.  



21 
 

Referenser  
 

1. Bang, L., Rø, Ø. & Endestad, T. (2016). Amygdala alterations during an emotional 

conflict task in women recovered from anorexia nervosa. Psychiatry Research: 

Neuroimaging, 248126-133.  

 

2. Byrne, S., Wade, T., Hay, P., Touyz, S., Fairburn, C. G., Treasure, J., Schmidt, U., 

McIntosh, V., Allen, K., Fursland, A., Crosby, R. D. (2017). A randomised controlled 

trial of three psychological treatments for anorexia nervosa. Psychological Medicine, 

47, 2823–2833. 

 

3. Fbanken. (2019). Eating Disorder Examination Questionnaire EDE. Hämtad 2019-07-

07 från https://www.fbanken.se/form/52/eating-disorder-examination-questionnaire 

 

4. Grave, D. R., Calugi, S., Doll, A. H., Fairburnc, G. C. (2013). Inpatient Cognitive 

Behaviour Therapy for Anorexia Nervosa: A Randomized Controlled Trial. 

Psychotherapy and Psychosomatics, 82(6): 390-398. doi: 10.1159/000350058 

 

5. Grave, D. R., Ghoch, M., Sartirana, M., Calugi, S. (2016). Cognitive Behavioral 

Therapy for Anorexia Nervosa: An Update. Current psychiatry reports,18(1):1-8. 

 

6. Gillbergscentrum, Sahlgrenska akademin. (2014). Anorexia Nervosa. Hämtad 2019-

07-09 från 

https://gillbergcentre.gu.se/forskningsomraden/Diagnosgrupper%2C+metoder+och+vi

ssa+p%C3%A5g%C3%A5ende+studier+vid+GNC/anorexia-nervosa 

 

7. Hay, P., Touyz, S., Arcelus, J., Pike, K., Attia, E., Crosby, R. D., Madden, S, Wales, J. 

(2018). A randomized controlled trial of the compuLsive Exercise Activity TheraPy 

(LEAP): A new approach to compulsive exercise in anorexia nervosa. International 

journal of eating disorder, 51(8): 999-1004. 

 

8. Internmedicin. (2018). Anorexia nervosa. Hämtad 2018-07-09 från 

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=980  

 

9. Karolinska Institutet. (2018). Sjukdom med många ansikten. Hämtad 2019-05-10 från 

https://ki.se/forskning/sjukdom-med-manga-ansikten 

 

10. KÄTS, kunskapscentrum för ätstörningar. (2017). Mätinstrument. Hämtad 2019-07-0 

från http://www.atstorning.se/behandling-2/annat-forskningsrelaterat/fragor-och-svar-

2/ 

 

11. Lamoureux, M. H. & Bottorff, J. L. (2005). 'Becoming the real me": Recovering from 

anorexia nervosa. Health Care For Women International, 26(2), 170-188.  

https://www.fbanken.se/form/52/eating-disorder-examination-questionnaire
https://gillbergcentre.gu.se/forskningsomraden/Diagnosgrupper%2C+metoder+och+vissa+p%C3%A5g%C3%A5ende+studier+vid+GNC/anorexia-nervosa
https://gillbergcentre.gu.se/forskningsomraden/Diagnosgrupper%2C+metoder+och+vissa+p%C3%A5g%C3%A5ende+studier+vid+GNC/anorexia-nervosa
https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=980
https://ki.se/forskning/sjukdom-med-manga-ansikten
http://www.atstorning.se/behandling-2/annat-forskningsrelaterat/fragor-och-svar-2/
http://www.atstorning.se/behandling-2/annat-forskningsrelaterat/fragor-och-svar-2/


22 
 

 

12. Linneuniversitetet. (2018). Källkritik. Hämtad 2019-05-12 från https://lnu.se/ub/soka-

och-vardera/kallkritik/ 

 

13. Läkemedelsboken. (2015). Ätstörningar. Hämtad 2019-02-27 från 

https://lakemedelsboken.se/kapitel/psykiatri/atstorningar.html#facts_1  

 

14. Psykiatristöd, Stockholms läns landstning. (2017). Ätstörningar. Hämtad 2019-07-07 

från http://www1.psykiatristod.se/Psykiatristod/Psykiatriprogram/Atstorningar/  

 

15. Sahlgrenska Universitetssjukhus. (2018). Fokuserad psykodynamisk terapi för 

ätstörningar. Hämtad 2019-7-08 från https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-

1/neurologi-psykiatri-habilitering/a-o/fokuserad-psykodynamisk-terapi-for-

atstorningar/ 

 

16. Sahlgrenska Universitetssjukhus. (2018). Familjebehandling vid ätstörningar. Hämtad 

2019-07-05 från https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-1/neurologi-psykiatri-

habilitering/a-o/familjebehandling-vid-atstorning/  

 

17. Socialstyrelsen (2017). Anorexia Nervosa - Symtom, prognos, behandling 2017. 

Hämtad 2019-03-01 från https://roi.socialstyrelsen.se/fmb/anorexia-nervosa/549  

 

18. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2011). Psykoterapeutisk 

behandling vid anorexia nervosa – Familjeterapi, KBT, IPT, CAT. Stockholm: Statens 

beredning för medicinsk utvärdering. Hämtad 2019-03-01 från 

https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/psykoterapeutisk-behandling-vid-

anorexia-nervosa/ 

 

19. Touyz, S., Le Grange, D., Lacey, H., Hay, P. (2013). Treating severe and enduring 

anorexia nervosa: a randomized controlled trial. Psychological Medicine, 43, 2501–

2511.  

 

20. New Zealand Eating Disorder Clinic. (u.å). Maudsley Anorexia Treatment for Adults 

(MANTRA). Hämtad 2019-04-30 från http://www.nzeatingdisordersclinic.co.nz/adult-

anorexia-treatment 

 

21. Wallin, U., Sandeberg, A. M., Nilsson, K., Linne, Y. (2015). Ätstörningar. Stockholm: 

Svenska psykiatriska föreningen. 

 

22. Zipfel, S., Wild, B., Grob, G., Friederich, H. C., Teufel, M., Schellberg, D., Giel, K., 

de Zwaan, M., Dinkel, A., Herpertz, S., Burgmer, M., Löwe, B., Tagay, S.,Von 

Wietersheim, J., Zeeck, A., Schade-Brittinger, C., Schauenburg, H., Herzog, W. 

(2014). Focal psychodynamic therapy, cognitive behaviour therapy, and optimised 

https://lnu.se/ub/soka-och-vardera/kallkritik/
https://lnu.se/ub/soka-och-vardera/kallkritik/
https://lakemedelsboken.se/kapitel/psykiatri/atstorningar.html#facts_1
http://www1.psykiatristod.se/Psykiatristod/Psykiatriprogram/Atstorningar/
https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-1/neurologi-psykiatri-habilitering/a-o/fokuserad-psykodynamisk-terapi-for-atstorningar/
https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-1/neurologi-psykiatri-habilitering/a-o/fokuserad-psykodynamisk-terapi-for-atstorningar/
https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-1/neurologi-psykiatri-habilitering/a-o/fokuserad-psykodynamisk-terapi-for-atstorningar/
https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-1/neurologi-psykiatri-habilitering/a-o/familjebehandling-vid-atstorning/
https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-1/neurologi-psykiatri-habilitering/a-o/familjebehandling-vid-atstorning/
https://roi.socialstyrelsen.se/fmb/anorexia-nervosa/549
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/psykoterapeutisk-behandling-vid-anorexia-nervosa/
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/psykoterapeutisk-behandling-vid-anorexia-nervosa/
http://www.nzeatingdisordersclinic.co.nz/adult-anorexia-treatment
http://www.nzeatingdisordersclinic.co.nz/adult-anorexia-treatment


23 
 

treatment as usual in outpatients with anorexia nervosa (ANTOP study): randomised 

controlled trial. The Lancet, 383(9912): 127-137.  

 


