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Maja Molin  
  

Psykiatrisjuksköterska 
  

maja.molin@ptj.se  

Ätstörningar 

 

Vad är en ätstörning? 

                            

           Historik, diagnoser och förekomst 

            Upptäckt  

            Uppkomst och vidmakthållande 

            Bemötande och behandling 

 

 

Även om du bara skulle ligga utsträckt i en hängmatta en hel dag  

så får kroppen jobba. Varje dygn slår nämligen ditt hjärta över 130 000 slag, 

du drar efter andan 23 000 gånger, andas in ca 12 000 liter luft, 

ditt blod färdas mer än 6 varv runt jorden och du motionerar  

flera miljarder hjärnceller. Tänk då hur mycket energi du behöver  

om du dessutom ska orka träna och röra på dig…… 

 

Fyll på ”bränsleförråden” regelbundet och med vettig 

mat så orkar du mer!!! 
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Vad är en ätstörning? 

 En diagnos  

 Ett personligt lidande 

 Allvarliga 

 Ofta förekommande 

  

Men inte hopplösa! 

S:t Katarina av Siena 

1347-1380 

Är ätstörningar nya 
problem? 

1873 

1994 
 DSM-IV 

Anorexia 

Nervosa 

1980 
 DSM-III 

Anorexia Nervosa Bulimia Nervosa Atypisk ätstörning 

  

2013 
DSM5 

Pica Idisslande Undvikande/restriktiv 

Anorexia Nervosa Bulimia Nervosa Ätstörning UNS 

  
Hetsätningsstörning 5 exempel 2 subtyper 2 subtyper 

Anorexia Nervosa Bulimia Nervosa Hetsätningsstörning 

  Andra specificerade 5 subtyper 2 subtyper 

Ospecificerade 
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Hur vanligt är 

ätstörningar? 

 

Vanligast unga tjejer 13-30 år 

 

 

ca 100 000 personer i Sverige 

 

 

ca 10% män 

 

“Har jag en  

 ätstörning?”  

      
1.  Gör du så att du kräks för att du  

 känner dig obehagligt mätt? 

2. Oroar du dig för att du har förlorat  

  kontrollen över hur mycket du äter? 

3. Har du nyligen gått ner mer än 6 kg  

  inom loppet av 3 månader? 

4. Tycker du att du är fet även när  

  andra säger att du är för smal? 

5. Skulle du säga att mat dominerar ditt 

  liv? 

 

 Två eller flera “ja” = trolig ätstörning 

 
       Morgan, m.fl. (1999) 

   5 frågor: SCOFF 

 

• ”Jag har redan ätit” 

 

• Ökat intresse för matlagning/bakning 

 

• Vill äta nyttigt 

 

• Utesluter vissa näringsämnen t.ex. 

kolhydrater eller fett 

 

• Störd nattsömn 

 

• Frusen 

 

• Magont 

 

• Mindre social än tidigare 

 

 

 

 

Tidiga tecken vid 

ätstörning 
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 När är det en ätstörning? 

  
 

• Ångest 

 

• När allt handlar om mat 

 

• Begränsande 

 

• Diagnoskriterier 

 

 

 

 

Frisk eller sjuk?  

Sänkt kroppstemperatur 

Minskad längdtillväxt 

Yrsel / svimning 

Viktnedgång 

Hjärnatrofi 

 Risigt hår / håravfall 

Torr, fnasig hud       

Acne 

Lanugobehåring: 

dunig hårväxt i ansikte 

och på kroppen 

Låg puls 

Lågt blodtryck 

Mensrubbning   

Magtarmbesvär 

Ödem - svullnad   

Muskelsvaghet Benskörhet 

Minskad perifer cirkulation 

blå och kalla händer och fötter 

Hur påverkas 

kroppen?  
 

- självsvält 

Hur påverkas 

kroppen?  
  

- hetsätning och 

kompensations- 

beteende 

Munvinkelragader 

Esophagit 

skador i matstrupen 

Svullna 

spottkörtlar 

Rytmrubbningar på 

hjärtat 

Tandskador 

Tarmproblem:  

diarré, förstoppning 

Magsmärtor 

Sår på händerna 

(Russells tecken) 

Vätskabalansen  
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Hur blev det såhär? 

Föräldrar? 

Samhället? 

Själv? 

Psykologi 

Kultur 

Biologi 
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Många faktorer 

samverkar över tid 

Sårbarhet Utlösande 

Det som håller allt igång 

Ekorrhjulet 
Viktfobi 

Kontrollbehov 

  Hetsätning 

Bantning Svält 

Kompensation 

Kräkning 

Inte bara matproblem 
 

•  Nedstämdhet & depression 

•  Ångest 

• Koncentrationssvårigheter 

•  Ensamhet  

• Tvångsmässighet 

• Missbruk 

• Impulsivitet 

•    Självskadande & 

 självmordsförsök 
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Vad händer i familjen?  
• Oro 

•   Konflikt kring måltider: 

 innan, under och efter 

•  Lögner och 

 misstänksamhet    

•   Isolering 

•   Skuldkänslor 

“Vad kan vi säga?  

 Vad kan vi göra?” 
  

• Våga fråga! Säg att du är 

orolig 

• Fråga “Hur mår du?” 

• Äta tillsammans 

• Ta över inhandling av mat 

• Ta över matlagningen 

Vad bör man göra 

mindre av? 

Framhäva synsättet att;  

smal = Lycka & lycklig 

 

Kritisera andras sätt att vara/se 

ut 

 

Förstärka stereotyper om att 

den bästa är den som är smal 

och presterar högsta betyg 

 

Ignorera och normalisera 

ätstörningssymtom  
 

👎 
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www.atstorning.se 

Vad bör man göra mer 

av? Vara medveten om kulturens och 

samhällets smalhetspress 

Framhäva hälsa framför 

prestation 

Undersöka och utmana konstiga 

föreställningar  

Våga uttrycka misstankar och 

oro! 

Prata 

Kunskap 

Tidig upptäckt 

Specialistvård 

Samtal som bryter 

tystnaden 

Prevention 

Vad behövs?  

 

 
 

Tidig upptäckt –  

God prognos  
 

 • Vid misstanke om ätstörning – 

prata om det! 

• Har det pågått länge?        

Prata om det! Det är aldrig 

“kört” 

http://www.kunskapscentrum.com
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Olika sorters behandling 
 

Stöd för att normalisera ätandet,  bryta ev. 

hetsätning och kräkning. 

 

Olika former av individual- psykoterapi. 

 

Gruppterapi med fokus på 

beteendeförändring och självutveckling. 

 

Familjeterapi. 

 

Ev antidepressiva vid BN och UNS. 

Friskt ätande 
  

• Livsmedelverkets hemsida 

www.slv.se 

• Rek. 6 mål mat/dag på 

regelbundna tider 

• Alla näringsämnen 

 

Hjälp finns! 
 

Ungdomsmottagningar 
 

BUP (Barn- och 

ungdomspsykiatriska 

 mottagningar) 
 

Vårdcentral 
 

Specialistenheter för ätstörningar i 

 Stockholm: 

• SCÄ (Stockholms Centrum för 

Ätstörningar) 

• Mandometerkliniken 

• Capio Ätstörningscenter Center 
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Hemsidor  

www.atstorning.se 

www.utbildning.atstorning.se 
➤ WINST 

➤ STÄRKA 

➤ BÄST 
 

www.friskfri.se 
 

www.shedo.se 
 

www.tjejzonen.com 

 

 

 

 

maja.molin@ptj.se 

 

 

 

    Tack för visad uppmärksamhet 
 
 

http://www.abkontakt.se

