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Abstract      
Jenny Isaksson 
 

Psychiatric co-morbidity in children and adults diagnosed with eating disorders 
 

Background: Co-morbidity is common among patients with eating disorders (ED) and some 
previous studies have reported a prevalence of over 80%.However, research in the area has 
been sparse and no previous studies include both children and adults, and both genders. 
 

Methods: Data from the Stepwise quality control database, a large-scale Internet based 
data collection system for specialized ED care in Sweden, were used. The database includes 
data from children and adults and both genders. Stepwise contains structured diagnostic 
interviews for ED-and other DSM-IV Axis I diagnostics (the Structured Eating Disorder 
Interview and the M.I.N.I.Kid and SCID-I interviews).Part one is performed by trained staff 
and contains SEDI and SCID-I. Part two is made up of self-rating questionnaires and contains 
EDE-Q, and CPRS. The system is used in 32 treatment units and comprises up to date 1971 
patients from all over Sweden. 
 

Results: 67,6% of the patients with ED were adults and 32,4 % were children. The most 
common type of co-morbidity was depression (32%) followed by generalized anxiety disorder 
(27%). 65,6% of the adults were diagnosed with at least one additional Axis I disorder and 
30, 1% of the children. No significant differences in the CPRS means were observed. 
  
Conclusion: This study confirms previous results showing that the prevalence in co-
morbidity is high among patients with ED. The level of diagnosed co-morbidity among 
children is low and reveals a need to change the approach in treating and diagnosing 
children.  
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Bakgrund ätstörningar  

Ätstörningar är allvarliga psykiatriska störningar (D.B. Herzog, 1992) med svåra 

psykosomatiska problem som kretsar kring en stark rädsla för viktuppgång, försök att 

begränsa ätandet och den centrala betydelsen av vikt och kroppsform för självkänslan 

(Clinton, D., Norring, C. 2002). Ätstörningar finns väldokumenterade i medicinska 

fallbeskrivningar så långt tillbaka som 1100-talet för anorexia nervosa och 1700-talet för 

bulimia nervosa. (Regionalt vårdprogram 2009).  

 

Prevalens 

Andelen sjuka vid en viss tidpunkt (prevalensen) av AN hos unga kvinnor förefaller ligga inom 

intervallet 0,2- 0,4 procent (Clinton, D., Norring, C. 2002) 

Det är svårt att jämföra vetenskapliga studier om ätstörningar över tid. Det beror dels på att 

det finns varierande definitioner av ätstörningar och dels har de kriterierna som är 

någorlunda accepterade som definitioner på ätstörningar (DSM IV) förändrats under åren. 

Som exempel kan nämnas kan nämnas att det i diagnoskriterierna för anorexia nervosa i 

DSM-III krävdes en viktförlust på 25 % och detta ändrades till 15 % i DSM-IV. I det senare 

tillkom dock ett nytt diagnostiskt kriterium, nämligen avsaknad av menstruation vid tre 

konsekutiva menstruationscykler. De studier som finns visar oftast att anorexia nervosa 

förekommer hos ca en procent av flickor och unga kvinnor i riskåldern 13 till 30 år. En studie 

från Göteborg av Råstam och Gillberg (1989) som använde tillväxtkurvor från 

skolhälsovården som utgångspunkt, gav en förekomst på 0,94 procent bland flickor i 17-

årsåldern och knappt 0,1 procent bland pojkar. När det gäller bulimia nervosa är förekomsten 

förmodligen något högre, cirka två procent av flickor och unga kvinnor i riskåldern 13 till 30 

år. Anorexia nervosa brukar vara vanligare än bulimia nervosa bland tonåringar, medan 

bulima nervosa är vanligare än anorexia nervosa efter tonårsperioden. Förekomsten av de 

s.k. UNS (utan närmre specifikation) ätstörningarna är förmodligen minst lika vanliga som 

anorexia nervosa och bulimia nervosa tillsammans. Om dessa siffror tillämpas i förhållande till 

befolkningsstatistiken för 2005 skulle detta betyda att det förmodligen finns i Sverige idag 

cirka 10 000 i riskåldern (13 till 30 år) som uppfyller diagnostiska kriterier för anorexia 

nervosa, 20 000 som uppfyller kriterier för bulimia nervosa, och 30 000 som skulle 

klassificeras som ätstörning UNS. Eller totalt 60 000 flickor och unga kvinnor som lider av en 

ätstörning. Om även män samt yngre flickor och äldre kvinnor läggs till hamnar siffran 



 4 

förmodligen runt 100 000 personer i Sverige. Denna senare siffra är dock att betrakta som 

osäker. (KÄTS information 6 oktober 2007) 

 

Ålder vid insjunkandet varierar betydligt mellan 7 års ålder till långt upp i medelåldern 

vanligast är dock i sena tonåren. (Clinton, D., Norring, C. 2002). Män utgör cirka 10 procent 

(Andersen, 1995) bland de allra yngsta som drabbas av ätstörning som debuterar innan 13–

14-års ålder kan dock omkring 25 procent av fallen noteras bland pojkar. Könsfördelningen 

vid hetsätningsstörning ser dock mycket annorlunda ut än den vid anorexia/bulimia nervosa, 

eftersom en så stor andel som omkring en tredjedel av dessa patienter är män. (Woodside et 

al., 2001). 

 

Incidens 

Antalet nya fall (incidensen) av Anorexia nervosa (AN) enligt DSM-IV- kriterierna hos unga 

kvinnor förefaller ligga inom intervallet 10-40 nya fall/ 100 000 kvinnor/år. 

För Bulimia nervosa (BN) rapporterades från Ontario, Canada (Garfinkel et al., 1995) en 

undersökning av drygt 8 000 personer i åldern 15-60 år som bedömts med personlig intervju. 

DSM-III-R kriterierna för bulimia nervosa uppfylldes av 1,1 % av kvinnorna och 0,1 % av 

männen. En liknande studie från Alachua County, Florida (Rand & Kuldau, 1992) undersökte 

drygt 2 000 personer i åldern 18-96 år. DSM-III-kriterierna uppfylldes av 1,1 % av kvinnorna 

även i denna population. (Clinton, D., Norring, C. 2002). Epidemiologiska studier är hittills 

ytterst sparsamt förekommande. I en norskstudie (Götestam & Agras 1995) finns en 

uppskattning av livsidsprevalensen till ca 3,2 %. (Clinton, D., Norring, C. 2002). 

Ätstörningar UNS är oerhört svårbedömda då det är svårt med gränsdragning mot normalitet. 

Bilden som framträder är generellt oklar men går i riktningen att ospecifika ätstörningar är 

klart vanligare än de specifika syndromen och utgår man ifrån resonemanget om sk partiella 

syndrom kan man påstå att dessa är 3-4 gånger så vanligt förekommande som de kompletta 

syndromen. (Clinton, D., Norring, C. 2002) 

 

 

 

 

Ätstörningsklassifikation 

Den mest kända ätstörningen är Anorexia Nervosa (AN) som betyder nervös aptitlöshet vilket 

är mycket missvisande då patienterna inte alls förlorat sin aptit utan istället lägger all sin kraft 
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på att bekämpa sin hunger. AN kan vara restriktiv dvs enbart med självsvält (ANR) eller med 

hetsätning/självrensnig (ANB). 

AN är en allvarlig störning som har den högsta dödligheten av alla psykiatriska diagnoser. 

Dödsfallen orsakas enligt en studie till 54 % av somatiska komplikationer, 27 % av suicid och 

19% av andra okända orsaker (siffrorna är osäkra pga. varierande obduktionspraxis) 

(Anna-Maria af Sandeberg, Läkemedelsboken 2009) 

Bulimia nervosa (BN) tror man härstammar från grekiskans bous (oxe) och limos (hunger) 

(Klein & Walsh, 2004) detta är en form av hetsätningsstörning där patienten ofta tar till 

kompensatoriska beteende för att undvika viktuppgång. BN kan förekomma med eller utan 

självrensning.  

Vidare finns en kategori ätstörningar man benämner ”utan närmre specifikation” (UNS) som 

är till för patienter som inte till fullo uppfyller diagnoskriterierna för en ätstörningsdiagnos. 

Patienter som hamnar i UNS den s.k. ”slaskdiagnosen” får då inte den hjälp de egentligen 

behöver. (Fairburn & Walsh, 2002) Man har även en fjärde typ av ätstörning 

”hetsätningsstörning” där man till dagsdato enbart tagit fram forskningskriterier. Siffror i 

studier pekar på att så många som från 30-50% (Andersen och Yager 2005) ända till 90,2 % 

(M. Zimmerman, 2006) av patienterna får en UNS diagnos.  

 

Diagnossystem 

Det finns två diagnossystem som används idag, som gäller sen 1994, ICD-10 (International 

classification of diseases, publiceras av WHO; samt DSM-IV (Diagnostic and statistical Manual 

of mental disorders, publiceras av American Psychiatric Association). 

 

Diagnos DSM IV ICD-10 

Anorexia Nervosa 307.1 F50.0 

Bulimia Nervosa 307.51 F50.2 

Ätstörning UNS 307.50 F50.9 

Atypisk anorexia nervosa  F50.1 

Atypisk bulimia nervosa  F50.3 

För diagnoskriterier DSM IV och ICD10 - se bilaga 1. 

 

Båda dessa är kriteriediagnoser vilket kan medföra att patienterna kanske inte uppfyller alla 

kraven. Ett problem som syns inom alla diagnoser i det psykiatriska diagnossystemet, är att 

de kategoriska diagnoser vi använder oss av bygger på den teoretiska förutsättningen att de 

olika diagnoserna motsvaras av relativt välavgränsade sjukdomstillstånd. (Clinton, D., 



 6 

Norring, C. 2002) så är dock sällan verkligheten, särskilt inte inom psykiatrin. Diagnoserna 

säger ingenting om sjukdomsorsaker och förlopp/prognos. Behandlingsimplikationerna är 

knutna till enskilda symtom. Det enda diagnoserna egentligen säger något om är skillnader i 

symtomatologi. (Clinton, D., Norring, C. 2002). 

 Diagnoskriterierna för ätstörningarna uppkom genom arbete hos specialkliniker för 

ätstörningar. Patienterna på dessa faciliteter uppvisar troligen en mer stereotypisk bild av 

sina symptom än övriga ätstörda patienter trots detta misslyckas många även i dessa 

program att uppfylla kraven för diagnos enligt DSM-IV och får då istället diagnosen ätstörning 

UNS. Andersen och Yager (2005) anser att så många som mellan 30 och 50 % av de som 

antas till specialkliniker för sin ätstörningsproblematik får UNS diagnosen.  En studie gjord i 

USA 1995-2006 (Zimmerman et Francione-Witt, 2008) tittade på 2500 patienter som 

behandlades i psykiatrisk öppenvård, dessa intervjuades med SCID (Structured Clinical 

Interview for DSM-IV). Resultaten var att 13 % (330) blev diagnostiserades med en 

livstidsförekomst av ätstörningsdiagnos. 307st av dessa fick 1 diagnos 23st fick 2 diagnoser.  

Hälften (164) hade en aktiv sjukdom; en sjättedel (60) var i partiell remission en tredjedel 

(129) hade inte längre någon diagnos. När hetsätningsdiagnosen kombinerades med de 

övriga diagnoserna (som det görs i DSM-IV) Visade det sig att 90,2% (148/164) av dem med 

aktivsjukdom fick UNS diagnosen. 

14 av de 17 patienterna som inte uppnådde kriterierna för anorexia diagnosen gjorde detta 

då de inte uppnådde kriteriet för amenorré (kriterie D) För dem som inte uppfyllde krav för 

BN uppfyllde inte 11 av 17st kriterierna för att frekvensen av deras hetsätning eller 

kompensatoriska beteende var färre än 2 gånger i veckan under en 3 månaders period. 

Nästa samtliga patienter med subthreshold hetsätning (88,9%) uppnådde inte kriterie D som 

innebär att hetsätning måste förekomma minst 2 ggr per vecka under en 6 månaders period. 

Resulatet som presenteras i studien verkar peka på att de uppställda diagnoskriterierna för 

ätstörningar har liten klinisk användbarhet när det gäller patienter i den öppna psykiatriska 

vården. Fynden att diagnoskoden Ätstörningar UNS dominerar verkar tyda på att det finns en 

problematik i nomenklaturen för ätstörningsdiagnoserna. Denna predominans av UNS 

diagnoser verkar dessutom vara unikt för just denna klass av diagnoser. 

 

För att ta reda på om det var kliniskt betydelsefullt för de patienter som inte når upp till 

tröskelvärdet att få en diagnos tittade man i Zimmermans studie på hur många patienter som 

önskade behandling av sin sjukdom. Studien rapporterade att trots att bara 10 (12 %) av de 

84 patienterna som hade en pågående UNS diagnos hade detta som primär diagnos, ville 

över hälften (53,6%) ha behandling för sina ätstörningar. För patienterna med BN var det 
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61.1% som önskade behandling och 81.3% av patienterna med hetsätningsproblematik 

önskade detsamma. Detta påvisar att ur ett patientperspektiv är UNS diagnosen kliniskt 

betydelsefull. 

 

Den vanligaste orsaken till att inte diagnostisera anorexia var att patienten rapporterade en 

avsaknad av amenorré. Vissa forskare har föreslagit att detta kriterie skall tas bort. När det 

gäller BN och hetsätningsdiagnoserna var den vanligaste orsaken till att patienterna inte fick 

diagnos att frekvensen på hetsätningstillfällena inte uppfylldes. 

 

 

Ätstörningar och samsjuklighet 

Psykiatrisk samsjuklighet hos patienter med ätstörningar är vanligt förekommande och 

forskningsstudier rapporterar en prevalens mellan 20-80% (Barton J. Blinder and Cumella, 

2006; David B. Herzog et al., 1992). Psykiatrisk komorbiditet kan öka ätstörningens 

svårighetsgrad, kronicitet och behandlingsbarhet egentligen terapiresistens (Barton J. Blinder 

and Cumella, 2006) Vissa diagnoser återkommer och studier pekar på att den vanligaste 

samsjuklighets diagnosen är förstämningssyndrom (egentlig depression) följt av 

ångestsjukdomar och substanstelaterade störningar och av dessa var tvångssyndrom 

vanligast hos AN och missbruk vanligare hos BN. Av vuxna patienter har ca 64 % en 

livstidsprevalens att drabbas av någon annan psykiatrisk diagnos främst ångest och 

depression, missbruk, bipolär störning och personlighetstörningar.(Kaye, Walter H., 2004)  

 

Hos barn och ungdomar är samjukligheten cirka 40 % också här är ångest och depression 

den vanligaste samjuklighetsdiagnosen men även olika typer av neuropsykiatriska tillstånd är 

vanligt (Regionalt vårdprogram, 2009) med detta avses tillstånd med debut i barnaåren där 

kognitiva, emotionella och beteendemässiga symtom dominerar i något skede av barnets 

utveckling och där biologiska faktorer har en avgörande eller bidragande orsak till att de 

uppkommit (Kadesjö, B, 2000). De vanligaste är ADHD, autismspektrumtillstånd och 

Tourettes syndrom. 

Hos ungdomar med ätstörning och med brister i copingstrategier och affektreglering ses 

självskada som följd av impulsiva drag, tvångsmässighet och stark självkritik. (Regionalt 

vårdprogram 2009) 
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Förstämningssyndrom/Depression 

Livstidsprevalensen för det mest frekvent diagnostiserade förstämningssyndromet, egentlig 

depression antas variera mellan 36 % (Toner et al., 1988) till 81 % (Hudson et al., 1983).hos 

patienter med AN och 47 % (Walsh el al.,,1982) till 73% (Hudson et al., 1983) hos patienter 

med BN. Normalpopulationens livstidsprevalens är ca 5-25% för kvinnor och ungefär 3-10% 

för män. (SBU, 2004) Vid depression ses sänkt stämningsläge, minskad energi och nedsatt 

aktivitetsnivå. Förmåga att glädja sig, uppleva intresse och koncentrera sig är nedsatt och det 

finns en uttalad trötthet även efter ett minimum av ansträngning. Sömnstörning och 

aptitförlust är vanligt. Självkänsla och självtillit är nästan alltid reducerad.(Socialstyrelsen) 

Nedstämdhet är en vanlig följd av svält, även hos personer utan ätstörning. Depression är 

vanligare hos patienter med hetsätningsstörning än hos självsvältande (Norring & Palmer, 

2005) En annan viktig anledning kan vara det starka självförakt som patienterna känner när 

de inte lyckas uppnå sina viktminskningmål eller när de inte orkar vidmakthålla sin 

självkontroll och börja hetsäta och kräkas. Vissa kan då även börja skada sig själva eller göra 

suicidförsök när dessa känslor blir för starka. (Cooper 1995) 

 

Studier pekar på att prevalensen för depression hos unga är mellan 3-5 %, hos barn är den 

något lägre (vårdguiden SLL) barnens symtom ter sig lite annorlunda än hos de vuxna. Barn 

kan inte uttrycka nedstämdhet verbalt utan depression ter sig som kroppsliga symtom t ex 

irritabilitet, aggressivitet, störd koncentration, passivitet och sömnstörningar (Dr Gunilla 

Olsson, föredrag) 

 

Ångestsjukdomar  

Symtombilden vid ätstörningar innehåller ofta stark oro för att gå upp i vikt, rädsla för vissa 

typer av mat och oro för hur andra uppfattar den egna kroppen. Livstidsprevalensen för 

ångeststörningar uppges till 33-72% hos patienter med AN och mellan 41-75 % hos patienter 

med BN (Godart et al., 2006). De vanligaste ångestsyndromen hos patienter med 

ätstörningsproblematik är tvångssyndrom, social fobi, specifik fobi. Andra ångestsyndrom 

diagnoser såsom generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom med eller utan agorafobi, 

posttraumatiskt stressyndrom förekommer men verkar vara mindre frekventa (Walter H 

Kayne et al., 2004).  
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Tvångsmässighet 

I likhet med depression är tvångsmässighet ett normalt symtom vid svält, detta har vanligtvis 

förknippats med anorexia nervosa. Kliniska undersökningar antyder dock att frekvensen av 

tvångssyndrom är ungefär jämt fördelad oberoende av typen av ätstörning och uppgår till 

cirka 16 procent av patienterna (Cooper, 1995). En del patienter med hetsätningsproblematik 

uppvisar ibland en s.k. multiimpulsiv problematik. De kan samtidigt förete missbruksproblem, 

självdestruktiva beteende, kleptomani och promiskuitet. En sådan multiimpulsiv problematik 

förknippas ofta med en personlighetsstörning och en sämre prognos. (Ätstörningar, Bakgrund 

och aktuella behandlingsmetoder) 

Tvångssyndrom (OCD) innebär att patienten fokuserar på att undvika skrämmande eller 

motbjudande påträngande tankar och/eller neutralisera dessa genom att ägna sig åt 

tvångsmässiga handlingar (Barlow & Durand, 2002).Tvångshandlingarna kan vara konkreta 

eller mentala och utförs i syfte att förhindra någon fruktad händelse eller situation inträffar. 

Det finns dock inget samband mellan det som handlingen syftar till att neutralisera och 

tvångshandlingen. I en forskningstudie gjord i USA 2004 av Walter H Kaye rapporterades att 

prevalensen av OCD var högre hos patienter med AN och BN än i kontroll gruppen. 

Forkningsresultatet tyder på att ångest symtom ofta tar sin början i barndomen innan 

ätstörningen vilket skulle stödja hypotesen om att det finns en vulnerabiltets faktor  för 

utvecklandet av AN och BN. I studien som omfattade 672 patienter (97 med AN; 282 BN; 293 

med ANBN) jämfördes med en grupp friska kvinnor (n=694). 

Studien visade att åldern inte varierade mellan de tre diagnosgrupperna men BMI var 

signifikant lägre i AN gruppen och ANBN gruppen än i BN gruppen. Av alla 672st var 427 

(63.5%) diagnosticerade med en ångest störning. Den vanligaste var OCD (41 %) följa av 

socialfobi (20 %). Prevalensen av OCD, panik syndrom, social fobi, specifik fobi, agorafobi 

och generaliserat ångest syndrom skilde sig inte mellan de tre subgrupperna av ätstörningar. 

PTSD var signifikant lägre hos individer med AN än hos individer med BN och ANBN. 

Eftersom man i studien inte kunde se någon signifikant skillnad i debutmönstret för ångest 

eller ätstörningsymdromen hos de tre subtyperna kombinerade man grupperna. Då 

framträdde att debuten för OCD, socialfobi, specifik fobi och generaliserat ångest syndrom 

föregick ätstörningarna. Medan PTSD, panikattack syndrom och agorafobi oftast 

utvecklades/debuterade efter ätstörningen. 

 

Hos 42 % av samtliga patienter skedde debuten av en eller flera ångest syndrom i 

barndomen före ätstörningsdebuten. 
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De observerade att individer med AN, BN och ANBN, hade liknade ångestproblematik frånsett 

PTSD som var tre gånger så vanligt hos individer med BN och de med ANBN än hos AN. 

Studien fann att individer med ätstörnings diagnoser har en 64 % livstidsprevalens av 

ångestdiagnoser. 

Även frekvensen hos de 41 % av patienterna med ätstörningar som lider av OCD är mycket 

högre än frekvensen i normal populationen. Dessutom noterades den höga barndomsdebuten 

av OCD 23 % hos patienterna med ätstörningar jämfört med normal populationens 2-3%. 

Detta är ännu lite mer anmärkningsvärt då debuten för OCD hos kvinnor vanligtvis sker i 20- 

års åldern. När det gäller psykiatrisk samsjuklighet hos patienter med OCD visade det sig att 

de så kallade Faktor III som inkluderar smitta- och rengöringstvången var positivt 

associerade med ätstörningar såsom anorexia, bulimia och hetsätning men negativt 

associerade med Tourettes. Det är mycket vanligt för patienter med OCD att diagnosticeras 

med andra psykiatriska sjukdomar vissa är specifikt relaterade till OCD. Denna studie visade 

att 92 % av patienterna som medverkade uppvisa en eller flera Axis I DSM-IV diagnoser. 

Fynden om at vissa sjukdomar förekommer oftare hos släktingar till patienter med OCD ger 

tvingande bevis för att det existerar etiologiska samband. (Walter H Kaye, 2004) 

 

Familjestudier som gjorts av anorexia och bulimia fann en gemensam sårbarhet för dessa 

sjukdomar och OCD spektrum sjukdomar samt tvångsmässiga personlighetsdrag. Helt i linje 

med tidigare rapporter om den höga prevalensen av smitto- och rengöringstvång hos 

patienter med ätstörningar framförallt associerat med hetsätning och rensningsdiagnoserna. 

(G.Hassler,2005) 

När det gäller barn och tonåringar diagnostiserade med OCD är deras symptom snarlika 

vuxnas dock, kanske pga deras lägre kognitiva medvetenhet, verkar de vara mindre 

medvetna om att deras OCD symtom är överdrivna eller orimliga. Det sistnämnda är heller 

inget krav för diagnos hos barn. Det vanligaste tvångssyndromet hos barn är smittotvånget 

följt av egen skada eller skada hos andra, Hos barn är samsjuklighet med OCD vanligt och så 

många som 80 % av barnen når diagnostika kriterier för ytterligare en Axis I diagnos och så 

många som 50 % har multipel samsjuklighet. (J. Piacentini, 2000) 

 

Socialfobi 

Socialfobi innebär rädsla att bli kritiskt granskad av andra människor vilket leder till 

undvikande av sociala situationer. (Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem, 

Socialstyrelsen) 
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Socialfobi är ganska vanligt och uppskattningar av frekvensen har varierat mellan 20 och 50 

procent. (Cooper, 1995)  

 

Specifik fobi 

En uttalad och bestående rädsla som är överdriven eller orimlig och som framkallas av att 

personen ställs inför, eller förväntas sig ställas inför en specifik företeelse eller situation. Hos 

barn kan oron uttryckas såsom gråt, vredesutbrott, klängighet eller genom att barnet blir 

stelt av skräck (DSM IV). Insikt om att rädslan är orimlig eller överdriven (detta behöver inte 

gälla hos barn). 

Enligt ett flertal studier lider nästan vart tionde barn av social fobi (Internetmedicin) hur 

många av dessa som presenterar en samjuklighet i form av ätstörningar har jag inte hittat 

något material om. 

 

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) 

Överdriven ångest eller oro relaterat till vardagliga situationer är karaktäristiskt för GAD 

(Barlow & Durand, 2002). Vanligt är oro över skol- eller arbetsprestationer. I en amerikansk 

studie om ångestsjukdomar och ätstörningar såg man att 10% av de undersökta patienterna 

diagnosticerade med ätstörningar led av GAD oftast sågs denna diagnos innan 

ätstörningen.(Kaye Walter H., 2004)  

 

Paniksyndrom med eller utan agorafobi 

Stark rädsla och ångest för att utveckla en panikattack. Vid anamnes på agorafobi är rädslan 

förknippad med vissa platser eller situationer där panikattack tidigare utvecklats. Utan 

agorafobi är patienten rädd för att utveckla en panikattack men detta är inte kopplat till 

någon specifik plats. När det gäller paniksyndrom med eller utan agorafobi har en amerikansk 

studie visat att 14 % av patienterna i deras underlag hade någon form av agorafobi . Denna 

diagnos tillkom vanligtvis efter insättandet av ätstörningen. .(Kaye Walter H., 2004)  

 

Personlighetsstörning 

Med personlighetsstörning avses ett avgränsbart psykiatriskt tillstånd, som karaktäriseras av 

ett stabilt mönster av upplevelser och beteenden som påtagligt avviker från vad som allmänt 

sett förväntas i personens sociokulturella miljö. Mönstret är oflexibelt och leder till signifikant 

lidande eller försämrad funktion i sociala och yrkesmässiga sammanhang. 

Personlighetsstörningar är vanliga, epidemiologiska undersökningar visar på en prevalens 
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kring 10 procent i den vuxnabefolkningen. (Svensk psykiatri klinikska riktlinjer för utredning 

och behandling). 

Förhållandet mellan personlighet och ätstörningar är ännu oklart, bl.a. på grund av den 

långvariga och ännu pågående kontroversen kring hur personlighetsstörning bäst bör 

diagnostiseras (Wonderlich, 2002). Att patienter med ätstörningar uppvisar en stor variation i 

typ (t.ex. Walsh & Garner, 1997) och grad (t.ex. Norring, m.fl., 1989) av 

personlighetsproblematik är dock uppenbart. Samsjukligheten med personlighetsstörning 

är påtaglig, men frekvensen är oklar och har rapporterats variera mellan 23 och 93 % 

beroende på sampelsammansättning och undersökningsmetod (Rosenvinge, m.fl., 2000). 

När det gäller personlighetsstörningar hos barn har jag inte funnit några studier kopplade till 

ätstörningar vilket troligtvis beror på att normalitetsbegreppet är utvecklingsberoende 

– förväntat beteende, kognitiv förmåga och emotionella reaktioner är relaterade till ålder. 

Bristen på stabilitet och mognad i dessa avseenden är en viktig anledning till att 

personlighetsstörningsdiagnos formellt inte ställs förrän efter 18 års ålder, varken 

med ICD- eller DSM-systemet. (Svensk psykiatri  klinikska riktlinjer för utredning och 

behandling). 

 

 

Ätstörningar hos barn 

Ätstörningar drabbar oftast människan under hennes viktiga unga år. Skolarbete och 

eventuell arbetskapacitet hämmas. Föräldrar, syskon och andra anhöriga drabbas hårt. Det är 

vanligt att sjukdomen trots fullgod behandling blir kronisk (Medical managment of eating 

disorders C. Laird Birmingham and Pierre Beumonts.) Risken att dö en förtidig död är stor. 

(Regionalt vårdprogram 2009). Ätstörningar hos barn och unga tonåringar skiljer sig ifrån de 

traditionella ätstörningarna som ses hos äldre tonåringar eller yngre vuxna i det att de 

uppvisar atypiska symtom, de misstänks mindre ofta, de är svårare att diagnostisera och de 

finns mindre evidens att basera sina behandlingsbeslut på. 

Ätstörningar är nu den tredje vanligaste förekommande kroniska sjukdomen hos tonåriga 

flickor; bara astma och fetma är vanligare. Ätstörningar hos barn och tonåringar är 

multifaktoriella i sitt ursprung med signifikanta genetiska, biologiska, psykologiska, familjära 

och socikulturella riskfaktorer. Biologisk predisposition och psykiatrisk samsjuklighet samt 

familjefaktorer har alla föreslagits vara speciellt inflytelsefulla när det gäller utvecklingen av 

ätstörningar hos unga patienter. Vissa har beskrivit ätstörningar hos barn och yngre 

tonåringar som ett kontinuum av psykopatologisk utveckling som länkar ätstörningar hos 
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småbarn och barn med presentationen av en mer traditionell ätstörning hos äldre tonåringar 

och unga vuxna. 

Ett flertal studier har associerat ätstörningsproblematik hos tonåringar med en tidigare 

anamnes av stört ätbeteende i tidig barndom. 

 

En del i problematiken av diagnostik av ätstörningar hos barn ligger i att symtomen som 

uppvisas är atypiska. I motsatts till den typiska patienten är dessa oftare pojkar som blir 

sjuka under perioder av stressfyllda livshändelser. Det är också större sannolikhet att de 

uppvisar symtom på en psykiatrisk samsjuklighet framför allt tvångssymtom eller depression, 

Få av patienterna uppger att det är vikten som utlöst det hela utan snarare en önskan om att 

vara hälsosam. Många kommer inte heller att uppfylla de diagnostiska kraven av viktförlust 

enligt DSM-IV för att få en AN diagnos men all viktnedgång hos barn eller ungdom är att ta 

på största allvar då ingen sådan skall ske egentligen överhuvudtaget. 

De fysiologiska konsekvenserna av en ätstörning hos ett barn är samma men allvarligare än 

hos en färdigväxt vuxen. Samma organsystem drabbas, det kardiovaskulära- och 

gastrointestinalasystemen drabbas oftast. Elektrolytobalans ses ofta hos patienter med 

rensning (kräkning/laxerings) problematik.  

Tillväxt och utveckling hämmas och normal pubertal utveckling störs detta kan leda till att 

barnet slutar växa irreversibelt, även reproduktionsorganen tar skada. Nyligen genomförda 

MRI studier av hjärnan visade på att förlorad hjärnvolm hos AN kan persistera även efter 

återställandet till normal vikt. Konsekvensen av dessa förändringar ffa långtidseffekterna är 

ännu inte kända. Liksom alla patienter med AN drabbas även dessa unga av osteoporos och 

ostepeni, men för de yngre som ännu inte uppnått ”peak bonemass” är  konsekvenserna 

större och de får en större vulnerabiltet för skelettsjukdomar. (David S. Rosen, 2003) 

 

Metod 

För att undersöka frågeställningarna kommer vi att använda databasen Stepwise. Stepwise är  

ett internetbaserat kvalitetssäkringsverktyg anpassat för att utvärdera klinisk ätstörningsvård, 

samt att möjliggöra samordning av behandlingsutvärdering vid enheter som bedriver 

ätstörningsvård. Stepwise har inte som syfte att faställa orsakssamband mellan behandlings-

interventioner och utfall, men ger viktiga observationsdata som säkerställer rimlig kvalitet i 

vården. Stepwise är ett verktyg för att i strukturerad form och med validerade metoder 

registrera de patienter som kommer till specialiserad ätstörningsvård(Stepwise; Psykolog 

Caroline Björk). 
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Stepwise innehåller de variabler som enligt Social styrelsens föreskrifter avspeglar det kliniska 

utfallet för patienterna. De metoder som ingår i STEPWISE systemet omfattar bedömning av 

psykiatriska syndrom enligt DSM-IV axel 1, bedömning av ätstörningens svårighetsgrad och 

grad av remission, global funktionsskattning, självskattade ätstörningssymptom, psykiatriska 

symptom, självbild samt personlighetsstörning. STEPWISE omfattar även registrering i det 

psykiatriska kvalitetsregistret för ätstörningar RIKSÄT. 

 

Patientunderlaget bestod av 1702st patienter som registrerats i databasen Stepwise mellan 

2008-02-11 och 2010-03-20 av dessa 1702 hade 265st inte fått någon SEDI (Structured 

Eatingdisorder Interview) diagnos. Då studien tittar på den psykiatriska samsjukligheten hos 

barn och vuxna diagnostiserade med ätstörningar kunde dessa icke ätstörnings 

diagnostiserade patienter inte inkluderas i studien. En bortfallsanalys visade att de 265st 

exkluderade patienterna bestod av 122 barn (könsfördelning 105st flickor och 17st pojkar) 

och 143 vuxna (könsfördelning 135st kvinnor och 8st män). Gränsen mellan barn och vuxna 

sattes till 18 år. 

 

Mätinstrument 

 SCID 1 - (Structured Clinical Interview) for DSM-IV-Axis I Disorders, (First & Gibbon 

1997) 

SCID1 är ett semistrukturerat intervjustöd för psykiatrisk diagnostik enligt DSM IV 

som bygger på att intervjuaren ställer såväl riktade frågor som mer öppna följdfrågor. 

Patienten besvarar frågorna mer eller mindre utförligt med egna ord och begränsas 

således inte till att enbart svara ja eller nej. Syftet är att systematiskt samla in kliniskt 

relevant och rikhaltig information som ligger till grund för att intervjuaren fortlöpande 

under intervjun ska kunna pröva DSM-kriterier. När intervjun är klar är också de 

aktuella DSM-diagnoserna belagda. SCID-metodiken ger både en utförlig screening för 

ett stort antal axel-I diagnoser och en detaljerad genomgång av de diagnoser som 

visar sig vara aktuella.  

  

 M.I.N.I Kid - The Mini International Neuropsychiatric Interview for Children and 

Adolescents  

M.I.N.I Kid är en kortfattad strukturerad intervju för att underlätta diagnostiken hos 

barn för de viktigaste psykiatriska störningarna på Axel I i enlighet med DSM-IV och 

ICD-10. Frågorna besvaras med ja eller nej. 
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 SEDI - Structured Eatingdisorder Interview 

Med SEDI får man hjälp med att avgöra om någon har en ätstörning. SEDI skapades 

av KÄTS för att kunna användas för att snabbt avgöra om en ätstörningsdiagnos 

sannolikt föreligger enligt kriterier i den diagnostiska manualen DSM-IV. Intervjun 

består av maximalt 30 och normalt ca 20-25 frågor beroende på vilka kriterier som 

bedöms vara uppfyllda. Syftet är att erbjuda en relativt enkel metod för att avgöra om 

en ätstörningsdiagnos föreligger, samt vilken specifik undertyp det handlar om. Denna 

intervju är special anpassad för att kunna beskriva UNS kategorierna. 

 

 PSR - (Psychiatric Status Rating Scale) 

Klinisk bedömning av sjuklighet i ätstörningen, på en sexgradig skala där 4=tydliga 

symtom men inte fullt syndrom, 5=fullt syndrom, inga större komplikationer, 6=Svåra 

komplikationer/ Funktionsnedsättning. Även remission kan bedömmas. 

 

 GAF - (Global funktionsskattningsskala) respektive C-GAS (Childrens Global 

Assessment Scale) 

I GAF skattar bedömaren patientens psykiska symtom och sociala funktionsnivå på ett 

kontinuum från 0 och 100, för att mäta psykisk ohälsa. Värden under 50 poäng 

skattas som allvarliga symtom, värden mellan 50 till 60 poäng som måttliga symtom 

och värden omkring 70 som lindriga symtom. 

 

 RIKSÄT 

RIKSÄT är ett nationellt kvalitetstregister för specialiserad ätstörningsbehandling som 

används för att samla in uppgifter om ätstörningsdiagnos. För att en behandling ska 

kunna registreras i RIKSÄT krävs att patienten har en diagnostiserad ätstörning är 

informerad om RIKSÄT och har gett sitt muntliga medgivande till en registrering samt 

att behandlingsenheten har för avsikt att behandla patienten och inte till exempel 

remitterar vidare.. I stepwise föreslår systemet en diagnos baserat på RIKÄT och 

intervjuvaren har möjlighet att korrigera denna. 

 

 CPRS (Comprehensive Psychiatric Rating Scale) respektive SDQ (Strenghts and 

difficulties Questionnaire) 

Självskattade psykiatriska symptom. The Comprehensive Psychopathological Rating 

Scale (Åsberg, Perris, Schalling & Sedvall, 1978) är ett heltäckande mått för 
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bedömning av psykiatriska syndrom. I StepWise används den affektiva delskalan 

(CPRS-S-A) som består av 19 frågor och mäter depression, ångest och 

tvångsmässighet. 

The Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997) är till för att mäta 

svårigheter av psykologisk karaktär hos från tidig barndom upp till cirka 16 år. Det 

består av fem delskalor, där fyra är negativa och en är positiv. De negativa är 1) 

emotionella symtom, 2) uppförandeproblem, 3) hyperaktivitet /uppmärksamhets-

problem, 4) kamratproblem och 5) prosocialt beteende. De fyra första kan också 

läggas ihop till en total svårighetspoäng. Den femte är positiv och mäter en styrka hos 

barnen snarare än ett problem. Måttet finns i flera versioner: det kan skattas av 

barnet självt, av föräldrar, lärare, dagispersonal osv. I StepWise används den 

självskattade versionen för patienter under 18 år. (Åsberg, M, Perris, C, Schalling, D, 

Sedvall, G. 1978).  

 

 SASB Structural Analysis of Social Behavior (Benjamin, 1974, 2000) 

är en interpersonell modell skapad av Lorna Smith Benjamin. SASB används i 

forskning som teoretiskt instrument och i form av ett antal väl validerade och reliabla 

observations- och datainsamlingsmetoder. Inom ätstörningsområdet har en rad 

intressanta fynd gjorts med hjälp av SASB-modellen. Det finns flera frågeformulär 

kopplade till SASB, och i StepWise används 36-frågeversionen av 

självbildsskattningen. 

 

 EDE-Q/EDE-Q- Ungdom (eating disorders Examination Questionaire) respektive 

ChEAT (Childrens Eating Attitudes Test) (Fairburn & Beglin, 1994) 

Dessa baseras på den diagnostiska intervjun Eating Disorder Examination, som i sin 

tur är direkt baserad på de diagnostiska kriterierna för ätstörning i DSM-IV. Måttet 

består av fyra delskalor: 1) återhållsamhet, 2) ätbekymmer, 3) figurbekymmer och 4) 

viktbekymmer. Dessa mäter hur ofta under den senaste tiden man varit upptagen av 

eller haft bekymmer med olika typer av symtom. Det finns också ett antal frågor som 

handlar om ifall man ägnat sig åt hetsätning och självrensning, och i så fall hur ofta. I 

StepWise används två versioner, den ursprungliga för vuxna och en något modifierad 

för barn och ungdom. 

 

 Kliniskt bedömning av DSM-IV Axel II-Problematik (SCID-II, valbar för  18 

år) (Stepwise; Psykolog Caroline Björk) Structured Clinical Interview for the DSM-IV, 
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Axis II, Screening questionnaire (First, Gibbon & Spitzer, 1997) 

Detta  är ett självskattningsmått på 124 frågor som är avsett att screena för 

personlighetsstörningar. Det består av tolv delskalor varav tio är 

personlighetsstörningar i DSM-IV och två är så kallade störningar utan närmare 

specifikation (de har varit officiella diagnoser i tidigare versioner av DSM).I StepWise 

används en version med 124 frågor. 

o Självskattad personlighetsstörning enligt SCID II Screen (valbart för r 18 år) 

o Självskadebeteende enligt DSHI (Delibarate Self-Harm Inventory, valbart) 

samt FASM (Functional Assessment of self mutilation, valbart   18 år) 

o TSS (Treatment Satisfaction Scale) (Clinton, Björck, Sohlberg & Norring, 2004) 

Mäter patienttillfredsställelse med mottagande vid behandlingsenheten, hur väl 

förstådd och lyssnad på patienten känt sig, hur mycket förtroende patienten 

känt för sin(a) behandlare och hur överens patienten varit om behandlingens 

mål. StepWise använder detta vid 6- och 12-månaders (och följande årliga) 

uppföljningar. 

 

Gruppering av ätstörningsdiagnoserna 

Ätstörningsdiagnoserna komprimerades till 4 grupper. Där restriktiv anorexi (ANR), binging & 

purging anorexi (ANBP) samt UNS1 och UNS 2 blev en grupp: Restriktiva. 

Bulimia nervosa utan självresning och bulimia nervosa med självresning samt UNS 

kategorierna 3 och 4 blev en grupp: Hetsätning. 

UNS5 och UNS6 kategorierna fick vara kvar som egna självständiga grupper. 

Då samsjuklighetsdiagnoserna är många fann vi det svårt att överblicka denna om vi behållit 

de 10 ursprungliga ätstörningskategorierna var för sig. Vidare utgick vi ifrån att ANR, ANBP 

samt UNS1 och UNS 2 har snarlik samsjuklighet likaså BN utan självrensning och BN med 

självrensning samt UNS 3 och UNS 4 delar comorbiditets mönster. UNS 5 och UNS 6 däremot 

särskiljer sig då de är ytterst ovanliga. 

 

Gruppering av samsjuklighetsdiagnoserna 

Samsjuklighetsdiagnoserna komprimerades två gånger. Första sammanslagningen gjordes 

mellan SCID1 och MINIKID diagnoserna. Endast de kategorier/diagnoser där matchning 

mellan SCID och MINIKID återfanns användes i materialet De redovisade/matchande 

kategorierna blev 15 till antalet, de borttagna 35st. 
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Inkluderade diagnoser där matchning fanns i SCID och MINIKID: 

 

1. Sammanslagen depression består av diagnoserna egentlig depression (SCA114c och 

MK1A1) 

 

2. Sammanslagen egentlig depression består av egentlig depression enstaka period och 

egentlig depression resividerande samt depression UNS (SCD1162c, SCD1163c, 

SCD119c)  

 

3. Sammanslagen mani består av mani och manisk episod ( SCA128c och MK1D2c) 

 

4. Sammanslagen hypomani består av hypomani och hypomani enstaka period   

(SCA143C, MK1D1c). 

 

5. Sammanslagen dystomi består av dystomi (SCA160, MK1C1). 

 

6. Sammanslagen alkoholberoende består av alkoholberoende (SCE115, MK1L1).  

 

7. Sammanslagen alkoholmissbruk består av alkoholmissbruk (SCE116, MK1L2).  

 

8. Sammanslagen substansberoende består av substansberoende, substansberoende 

amfetamin, substansberoende annan drog, substansberoende cannabis, 

substansberoende fencyklidin, substansberoende hallucinogener, substansberoende 

kokain, substansberoende lösningsmedel, substansberoende opiater, 

substansberoende sedativa och drogberoende (SCE131, SCE131am, SCE131an, 

SCE131ca, SCE131fe, SCE131ha, SCE131ko, SCE131lö, SCE131op, SCE131se, 

MK1M1) 

 

9. Sammanslagen substansmissbruk består av substansmissbruk, substansmissbruk 

amfetamin, substansmissbruk annan drog, substansmissbruk cannabis, 

substansmissbruk fencyklidin, substansmissbruk hallucinogener, substansmissbruk 

kokain, substansmissbruk lösningsmedel, substansmissbruk opiater, substansmissbruk 

sedativa, drogmissbruk (SCE132, SCE132am, SCE132an, SCE132ca, SCE132fe, 

SCE132ha, SCE132ko, SCE132lö, SCE132op, SCE132se, MK1M2) 



 19 

 

10. Sammanslagen tvångssyndrom består av tvångssyndrom (SCF138c, MK1J)  

 

11. Sammanslagen PTSD består av PTSD (SCF164c, MK1K). 

 

12. Sammanslagen agorafobi består av agorafobi, paniksyndrom utan agorafobi, 

agorafobi utan historia av paniksyndrom, paniksyndrom hela livet, paniksyndrom hela 

livet begränsade attacker, panikstörning pågående, panikstörning utan agorafobi, 

panikstörning med agorafobi, panikstörning utan historia av panik störning (SCF123c, 

SCF124c, SCF165c, MK1E1, MK1E2,MK1E3, MK1F1,MK1F3).  

 

13. Sammanslagen socialfobi består av socialfobi (SCF166c, MK1H)  

 

14. Sammanslagen specifikfobi består av specifikfobi (SCF167c, MK1l).  

 

15. Sammanslagen ångest består av Generaliserat ångestsyndrom och ångest syndrom 

UNS (SCF168c, SCF17c, MK1U) 

 

Andra komprimeringen slog ihop de patienter som hade multipla diagnoser under samma 

rubrik (t.ex. patienter som var beroende av ett flertal substanser) dessa kodades till ” har 

diagnos”. Utfallet kan endast bli ”har” eller” har inte” diagnos.   

Detta för att möjliggöra en jämförelse av fördelningen för de olika diagnoserna hos barn och 

vuxna. 

 

Borttagna diagnoser: 

Nedan följer en sammanställning av de 35 st diagnoser som valdes bort ur det undersökta 

materialet och en förklaring till varför detta gjordes. 

 

1. Förstämningssyndrom orsakad av sjukdom/skada 

2. Förstämingssyndrom orsakad av substans 

3. Ångest syndrom orsakat av somatisk sjukdom 

4. Substansbetingat ångestsyndrom 

5. Somatidseringssyndrom 

6. Odifferentierat somatiseringssyndrom 

7. Hypokondri 
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8. Dysmorfofobi. 

Kategorierna 1-8  togs bort ur materialet då de i denna studie inte betraktades som 

comorbiditeter till ätstörningarna.  

 

9. Suicid benägenhet eller försök 

10. Suicid benägenhet aktuell 

11. Nivå. 

Kategorierna 9-11 togs bort då endast barnen hade dessa som möjliga diagnoser så 

ingen jämförelse hade kunnat göras med de vuxna.  

 

12. Seperationsångest  

13. Tourettes 

14. Kroniska Motoriska tics 

15. Kroniska vokala tics 

16. Övergående tics 

17. ADHD i kombination 

18. ADHD med bristande uppmärksamhet 

19. ADHD med hyperaktivitet 

20. Uppförandestörning 

21. Trotssyndrom. 

Kategorierna 12-21 togs bort då endast barnen återfanns här, inga neuropsykiatriska 

diagnoser återfanns hos de vuxna. Screeningen som görs i Stepwise för vuxna 

diagnostiserar inte denna typ av problematik utan hänvisar till vidare utredning. 

 

22. Psykotiska syndrom pågående 

23. Psykotiska syndrom någonsin 

24. Förstämningssyndrom psykotiska drag pågående. 

Kategorierna 22-24 togs bort då vi inte kunde få dessa värden för barnen så som datan 

samlas in idag. 

 

25. Genomgripande utvecklingsstörning. 

Kategori 25 togs bort endast barnen hade detta som möjlig diagnos ingen jämförelse 

hade varit möjlig.  

 

26. Bipolär 1 senaste episod hypomani. 
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27. Bipolär1 enstaka manisk episod 

28. Bipolär senaste episod manisk 

29. Bipolär 1 senaste episod blandad form 

30. Bipolär 1 senaste episod depression 

31. Bipolär 1 senaste episod ospecificerad. 

32. Bipolär 2 hypomani. 

33. Bipolär 2 depression.  

34. Cyklotomi  

35. Bipolärt syndrom UNS. 

Kategorierna 26-35 togs bort då endast patienterna över 18 (vuxna) hade diagnostiserats 

med bipolaritet, inget jämförande material fanns att tillgå. 

 

Procedur 

Alla patienter registreras initialt vid första besöket för jämförelser mellan behandlingsutfall 

och behandlingsinsatser skall bli möjliga undantaget är patienter som läggs in för slutenvård 

p g a akuta somatiska komplikationer, dessa skall registreras inom 7 dagar från datum för 

inläggning. Vidare görs uppföljningar varje kvartal, halvår och helår, Det är bara i den initiala 

bedömningen som samtliga metoder som beskrivits ovan ingår, vid kvartals uppföljning 

genomförs PSR och GAF. Sex månader efter den initiala bedömningen genomförs 

självskattningsmetoderna (SASB, EDE-Q respektive ChEAT, SCIDII Screen, CPRS respetive 

SDQ, samt ev. DSHI och FASM) samt PSR och GAF respektive C-GAS. Vid ett-års 

uppföljningen följs patienten upp med samtliga metoder från den initiala bedömningen.  I 

denna studie används endast initial data. 

 

Statistik 

Vid de statistiska analyserna har SPPS version 17.0 använts. Test som använts är 

Chi2 (prövar skillnader i proportioner mellan olika grupper) och Student’s unpaired t- test 

(utvärderar skillnader i medelvärden mellan två grupper).  

 

Frågeställningar  

1. Hur ser könsfördelningen ut hos patienter med ätstörningar?  

2. Skiljer sig könsfördelningen hos de vuxna patienterna kontra barnen?  

3. Skiljer sig ätstörningsdiagnoserna mellan de vuxna och barnen?  

4. Skiljer sig samsjuklighetsdiagnoserna mellan vuxna och barn?  

5. Har barn oftare samsjuklighet än vuxna?  
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Resultat 

Patientunderlaget i Stepwise bestod av 1437st patienter (972st vuxna och 465 barn) 

registrerade mellan 2008-02-12 och 2010-03-20. 1400 var av kvinnligt kön (448 barn och 952 

kvinnor) och 37st av manligt kön (17 barn och 20 män). 

  

Ätstörnigsdiagnoserna fördelning utföll så att drygt hälften av patienterna hamnade i 

hetstätnigsgruppen (53,9%) näst största grupp var de restriktiva med knappa 40% (38,2%) 

och sen ett stort hopp ner till UNS 5 och 6 diagnoserna som båda har mindre än 5% var.  

Se tabell 1. 

 

Delas ätstörningsdiagnoserna upp i kön (flickor <18 år och kvinnor >18 år) och (pojkar <18 

år och män >18 år) ser man en skillnad i mönster där det hos flickorna/ kvinnorna är 

hetsätningstörningen som dominerar med mer än hälften av patienterna i denna 

diagnosgrupp (54,6%) följt av restritivitetsgruppen (37,7%). Hos männen/pojkarna är det 

restriktivitetsgruppen som är störst (56,8%) samt att de helt saknar UNS 5 diagnoser.  

Se tabell 2. 

 

Delas ätstörningarna upp ålder återfinns mer än hälften av barnen i den restriktiva gruppen 

(53,5%) mot en knapp tredjedel av de vuxna (30,9%). Knappt två tredjedelar (61,2%) av de 

vuxna återfanns i hetsätningsgruppen mot barnens knappa 40 % (38,7%). Se tabell 3 

 

Vid en fördelning av ätstörningsdiagnoserna inom kvinnligt kön syntes en differens där den 

dominerande gruppen hos flickorna, mer än hälften (53,1%), var restriktivitet medan hos 

kvinnorna var hetsätningsdiagnosen störst med över 60 % (61,8 %).  Man såg även en liten 

övervikt av UNS 5 hos flickorna och några fler UNS 6 hos kvinnorna men båda UNS 

diagnoserna höll sig under 6 %. Se tabell 4. 

 

Fördelningen inom manligt kön skiljde sig mindre åt då både männen och pojkarna hade 

restriktivitet som största grupp och hetsätningsdiagnos som nummer två. Avsaknaden av 

UNS 5 representerades i båda grupperna. Se tabell 5. 

 

Samsjuklighet fanns diagnosticerad hos 54,1%  av patienterna, de övriga 45,9 % hade 

enbart ätstörningsdiagnos. Av dem med diagnosticerad samjuklighet hade 21,4% ytterligare 
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en samsjuklighets diagnos. 15,7% hade ytterligare två diagnosticerade samsjukligheter. 

Grupperna med tre till åtta olika samjuklighetsdiagnoser innehöll samtliga <10% och 

grupperna med >6 olika samsjuklighetsdiagnoser innehöll enbart vuxna. Se tabell 6 för 

detaljer. 

  

Grupperna sammanslagen depression (S-Depression), sammanslagen Generaliserat ångest 

syndrom, (S-Generaliserat ångestsyndrom) sammanslagen egentlig depression (S-egentlig 

depression), sammanslagen substans beroende (S-substansberoende), sammanslagen 

substansmissbruk (S-substansmissbruk), sammanslagen tvångssyndrom (S-tvångssyndrom) 

och sammanslagen socialfobi (S-socialfobi) var de grupper där patienter hade multipla 

diagnoser inom gruppen (t ex ett substansberoende av flera substanser) dessa grupper 

kodades om till enbart ”har” eller ”har inte” diagnos.  Se tabell 7 för detaljer.  

 

Efter den andra komprimeringen då omkodningen till endast utfall ”har” eller ”har inte” 

diagnos gjordes blev resultatet som följer. Vanligaste diagnostiserade samsjuklighten hos 

patienter med ätstörningar är depression 32 % (463/1437) därefter kommer gruppen 

Generaliserat ångestsyndrom 27 % (382/1437), ångestsyndrom UNS 18%  (257/1437) vidare 

egentlig depression 13,5% (195/437) följt av socialfobi12,5% (182/1437), sen specifik 

fobi12% (175/1437), agorafobi 9,5% (138/1437) alkoholberoende 7,5% (105/1437) 

resterande grupper innehöll färre än 100 patienter. Se tabell 8 nedan för detaljer. 

 

Vid uppdelningen av de olika samsjuklighetsdiagnoserna mellan vuxna (<18 år) och barn 

(<18 år) syntes, efter chi-square tests, signifikanta skillnader (p < 0,05) i de 11 följande 

grupperna S- Generaliseratångestsyndrom, S-depression, S- hypomani, S-dystomi, S-

alkholberoende, S-substansberoende, S- tvångssyndrom, S-PTSD, S-Agorafobi, S- socialfobi 

och S-specifikfobi.  

Mer än dubbelt så många vuxna (381/972) än barn (82/465) var diagnosticerade med 

depression. Generaliserat ångestsyndrom var diagnosticerat hos nästan 5 gånger fler vuxna  

(343/972) än barn (39/465) När det gäller hypomani var det totalt 5st patienter 

diagnostiserade 4st av dessa var barn. Dystomin var 4 gånger mer frekvent hos vuxna 

(42/972) än hos barn (6/465). Gruppen alkoholberoende visade sig innehålla dubbelt så 

många vuxna (86/972) än barn (19/465).  I Substansberoende diagnoserna återfanns 38 st 

vuxna mot 2 st barn, 10 gånger fler vuxna. Tvångsyndromen var dubbelt så frekvent hos 

vuxna (59/972) mot barnens (14/465). PTSD var nästan 10 gånger större hos vuxna 

(51/972) mot (3/465). Agorafobi hade 4 gånger fler vuxna (124/972) än barn (14/465), 
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socialfobi var dubbelt så stor hos vuxna (148/972) som hos barn (34/465) specifikfobi 

innehöll nästan tre gånger så många vuxna (147/972) som barn (28/465). Se tabell 9 för 

sammanställning av samtliga grupper. 

 

Vid jämförelse av självskattningsformuläret (CPRS) för barn och vuxna för diagnoserna 

depression, ångest och tvång ser man efter t-test ingen skillnad mellan grupperna. Samtliga 

grupper hamnar inom ett medelvärde av 9,462 till 11,499.  Se tabell 10 för detaljer. 

 

Diskussion  

Fördelningen mellan de olika ätstörningsdiagnoserna ser ut som förväntat där 

hetsätningsgruppen är den största följt av de restriktiva (Preti, A., et al., 2009; Hudson, J.I., 

et al, 2007). 

När det gällde hur ätstörningsdiagnoserna fördelade sig mellan barn (<18 år) och vuxna 

(>18 år) var mönstret som framträdde det förväntade. Att restriktivitet är vanligare hos barn 

och hetsätning mer frekvent hos vuxna stämmer bra med den bild som även andra studier 

redovisat (Rosen, D.2003, Herpetz-Dahlman et al., 2001). Likaså bekräftas våra resultat av 

tidigare studier (Andersen, 1995) när vi tittade på hur könsfördelningen såg ut av 1437 

patienter var 1400 (97,4 %) kvinnor och 37 (2,6 %) män. Ätstörningar är mycket vanligare 

hos kvinnor och flickornas och kvinnornas diagnoser skiljer sig åt. Restriktivitet är mer 

frekvent hos flickorna och hetsätning hos kvinnorna. Pojkarnas och männens skiljer sig 

däremot inte åt, hos dem är restriktivitet vanligare. Varför bilden som framträder ser ut på 

detta viset har jag inte funnit något svar på. En möjlig förklaring till kvinnornas 

överrepresentation inom ätstörningsdignoserna kan vara att kvinnor generellt uppvisar ett 

större missnöje och en större oro för sin kropp och sin vikt. Att flickorna dominerar i den 

restriktiva gruppen medan kvinnorna till största delen har en hetsätningsproblematik kan tyda 

på svårigheten att över tid upprätthålla en restriktiv ätstörning. Man har inte tillfrisknat från 

sin ätstörning, den övergår istället till ett alternerande mellan restriktivitet och hetsätning. 

 

Som framkommer av det undersökta materialet är samsjukligheten hos patienter med 

ätstörningsdiagnos stor, 54,1% av patienterna var diagnosticerade med en eller multipel 

samsjuklighet endast 45,9% (659) av samtliga 1437 patienter i studien saknade 

samjuklighet. 

 

Nästan 70 % (69,9) av barnen saknar samsjuklighetsdiagnos kontra de vuxnas knappa 35%. 
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En hypotes är att det inte är en korrekt bild som statistiken visar, att de vuxna egentligen 

inte har en så mycket större samsjuklighet än barnen. En tänkbar anledning till denna skeva 

bild skulle kunna vara försiktighet med att sätta psykiatriska diagnoser på barn, att de  är 

underdiagnosticerade. Hypotesen stöds av att när vi tittar på CPRS materialet syns inte 

längre några skillnader mellan barn och vuxnas självskattnig av depression-, ångest- eller 

tvångsbesvär. En annan möjlighet är istället att de vuxna överdiagnosticeras. När det gäller 

multipelsamsjuklighet syns den vara störst i grupperna substansberoende och 

substansmissbruk, vilket verkar mycket sannolikt då dessa grupper diagnosticeras mycket 

specifikt t ex skiljer man på olika droger. Även i depressiongruppen ser man multipla 

diagnoser. 

 

Vårt resultat tyder på att depression är den vanligaste diagnosen, följt av generaliserat 

ångestsyndrom, ångestsyndrom UNS, egentlig depression, socialfobi och specifikfobi detta är 

också i samklang med tidigare studier (Barton & Blinder, 2006) Depression kan troligtvis leda 

till aptitlöshet och i vissa fall understödja en ätstörning. Terapiresistens och avvikande från 

behandlingsåtgärder påverkas sannolik av att patienten är deprimerad och ångestfylld.  

 

Då jag inte funnit några studier som tittat på en jämförelse av barn och vuxnas samsjuklighet  

har jag inget material att jämför mina resultat med. De studier jag träffat på som inte 

behandlar ett vuxet material har antingen följt upp nu vuxna patienter som insjuknade i sena 

tonåren och tittat på hur sjukdomsbilden sett ut då eller studerat enbart barnen som enskild 

grupp. (Herpetz-Dahlman et al., 2001; Rosen, D.,2003; Piacentini,J., Bergman, RL.,2000). 

 

Det vårt resultat visar är att vuxna dominerar samsjukligheten i samtliga grupper förutom i 

hypomanin där barnen var något fler men då det totala antalet patienter endast var 5 st i 

denna grupp känns det för litet för att dra några slutsatser av. I de andra fallen ser man att 

det fanns signfikanta skilnader i ytterligare 10 grupper. Depression, generaliserat ångest 

syndrom , dystomi Alkoholberoende, substansberoende tvångssyndrom PTSD Agorafobi och 

social- samt specifikfobi var de grupper där de vuxna hade en större samsjuklighet. 

 

Det hade varit mycket värdefullt och av stort intresse att jämföra de neuropsykiatriska 

diagnoserna både hos kön och hos ålderskategorierna, tyvärr var detta inte möjligt då de 

neuropsykiatriska diagnoserna bara diagnosticeras i MINIKID. 

 



 26 

Det vore av intresse att titta på hur många av de barn som diagnostiseras med en ätstörning 

som är förtidigt födda, detta gick dock inte att få fram ur Stepwise. 

Även hur mortaliteten skiljer sig åt mellan olika patientunderlag vore av intresse. Att kunna 

jämföra t ex om ålder vid insjuknande påverkar utfallet och om multipel samsjuklighet 

försämrar prognosen. 

Alla dessa frågeställningar känns viktiga men kunde tyvärr inte besvaras genom denna 

studie. 

 

Den troliga underdiagnosticeringen av barnens samsjuklighet är också något som borde 

undersökas då det säkert skulle inverka på behandlingsmetoderna och val av terapeutiska 

insatser. Mycket skiljer ett anorektiskt barn med tvångssyndrom från en deprimerad kvinna 

med anorexi. I vilken ordning samsjukligheten respektive ätstörningen skall behandlas måste 

också utvärderas mer så man kan rikta de terapeutiska insatserna dit de gör mest nytta. 

 

Styrkorna i denna studie har varit det stora nationella patientunderlaget från Stepwise vi 

kunnat använda oss av. Svagheter är att det inte är samma centra eller behandlare som 

diagnosticerat patienterna. 

 

Att samsjuklighet är omfattande och spelar stor roll för patienter med ätstörningar och 

inverkar på deras möjlighet till tillfrisknande är sedan tidigare känt. Denna studie visar att hos 

barnen bör samsjukligheten i större grad än idag tas i beaktande och man bör se över hur 

diagnosticeringen hos dessa allra yngsta görs för att bättre kunna rikta 

behandlingsinsatserna. 
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Tabeller 

 

Tabell 1 Fördelning av ätstörningsdiagnoser hos samtliga patienter. 

Diagnos Total antal Procent 

Restriktiva 549 38,2% 

Hetsätning 775 53,9% 

UNS 5 46 3,2% 

UNS6 67 4,7% 

Totalt 1437 100 
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Tabell 2 Könsfördelning av ätstörningsdiagnoser hos samtliga patienter. 

 Flickor/kvinnor Pojkar/män 

Restriktiva 528 (37,7 %) 21 (56,8 %) 

Hetsätning 765 (54,6) 10 (27 %) 

UNS 5 46 (3,3) - 

UNS 6 61 (4,4%) 6 (16,2 %) 

Totalt 1400 (100%) 37 (100%) 
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Tabell 3 fördelning av ätstörningsdiagnoser mellan barn och vuxna. 

 Barn <18 år Vuxna >18 år 

Restriktiva 249 (53,5%) 300 (30,9 %) 

Hetsätning 180 (38,7%) 595 (61,2 %) 

UNS 5 22 (4,7 %) 24 (2,5 %) 

UNS 6 14 (3,0 %) 53 (5,5 %) 

Totalt  465 (100 %) 972 (100 %) 
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Tabell 4 fördelningen av ätstörningsdiagnoser mellan flickor och kvinnor. 

 Flickor <18 år Kvinnor >18 år 

Restriktiva 238  (53,1%) 290 (30,5%) 

Hetsätning 176 (39,4%) 589 (61,8%) 

UNS 5 22  (4,9%) 24 (2,5%) 

UNS 6 12 (2,6%)  49 (5,2%) 

Totalt 448 (100%) 952 (100%) 
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Tabell 5 fördelning av ätstörningsdiagnoser mellan pojkar och män. 

 Pojkar <18 år Män >18 år 

Restriktiva 11  (64,7 %) 10 (50%) 

Hetsätning 4 (23,5 %) 6 (30 %) 

UNS 5 0 (0%) 0 (0%) 

UNS 6 2 (11,8 %) 4 (20%) 

Totalt 17 (100%) 20 (100%) 
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Tabell 6 samsjuklighets multipladiagnoser antal. 

Samjuklighet 

(antal) 

Barn procent 

(antal) 

Vuxna procent 

(antal) 

Total procent 

(antal) 

Ingen 69,9 (325) 34,4 (334) 45,9 (659) 

1 14,6 (68) 24,6 (239) 21,4 (307) 

2 9,7 (45) 18,6 (181) 15,7 (226) 

3 3,7 (17) 10,9 (106) 8,6 (123) 

4 1,7 (8) 6,7 (65) 5,1 (73) 

5 0,4 (2) 2,7 (26) 1,9 (28) 

6 0 1,2 (12) 0,8 (12) 

7 0 0,6 (6) 0,4 (6) 

8 0 0,3 (3) 0,2 (3) 

Total 100 (465) 100 (972) 100 (1437) 
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Tabell 7 Multipla diagnoser inom enskild grupp 

Diagnos Antal patienter 

med 1 diagnos 

Antal patienter 

med 2 diagnoser 

Antal patineter 

med >2 diagnoser 

S-Depression 459 4 0 

S-Generaliserat 

ångestsyndrom 

381 1 0 

S-Egentlig 

depression 

194 1 0 

S-

Substansberoende 

23 8 9 

S-Substansmissbruk 1 9 4 

S-Tvångssyndrom 72 1 0 

S-Socialfobi 181 1 0 
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Tabell 8 Antal diagnostiserade patienter med samsjuklighet. 

Diagnos Antal Procent av total (1437) 

Depression 463 32,2 

Generaliserat ångest 

syndrom 

382 26,6 

Ångest syndrom UNS 257 17,9 

Egentlig depression 195 13,6 

Socialfobi 182 12,7 

Specifikfobi 175 12,2 

Agorafobi 138 9,6 

Alkoholberoende 105 7,3 

Tvångssyndrom 73 5,1 

PTSD 54 3,8 

Dystomi 48 3,3 

Substansberoende 40 2,8 

Alkoholmissbruk 17 1,2 

Substansmissbruk 14 1,0 

Hypomani 5 0,3 

Mani 1 0,1 
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Tabell 9 över samtliga grupper och samsjukligheten. 

Diagnos Barn procent 

(antal)   

Vuxna  procent 

(antal)  

Chi-square 

värde 

Depression 17,6 (82) 39,2 (381) 66,967* 

Generaliserat ångest 

syndrom 

8,4 (39) 35,3 (343) 116,626* 

Mani 0 (0) 0,1 (1) 0,479 

Hypomani 0,9 (4) 0,1 (1) 5,203* 

 

Dystomi 1,3 (6) 4,3 (42) 8,948* 

Egentlig depression 13,5 (63) 13,6 (132) 0,000 

Alkoholberoende 4,1 (19) 8,8 (86) 10,530* 

Alkoholmissbruk 0,6 (3) 1,4 (14) 1,701 

Substansberoende 0,4 (2) 3,9 (38) 14,071* 

Substansmissbruk 0,6 (3) 1,1 (11) 0,772 

Tvångssyndrom 3,0 (14) 6,1 (59) 6,105* 

PTSD 0,6 (3) 5,2 (51) 18,416* 

Agorafobi 3,0 (14) 12,8 (124) 34,418* 

Socialfobi 7,3 (34) 15,2 (148) 17,812* 

Specifikfobi 6,0 (28) 15,1 (147) 24,364* 

*= p< 0,05 
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Tabell 10 CPRS självskattning 

CPRS Barn Mean barn Vuxna  Mean vuxna T-test (p-
value) 

Depression 119 10,983 965 11,499 -1,110 
(0,084) 
 

Ångest 119 9,462 965 10,108 -1,548 
(0,167) 

Tvång 119 9,462 965 9,886 -1,001  
(0,753) 
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Bilaga 1 

 

Diagnoskriterier enligt DSM-IV  

 

Anorexia nervosa [307.1; F50.0]  

A. Vägrar hålla kroppsvikten på eller övre nedre normalgränsen för sin ålder och 

längd (t ex vikt-nedgång som leder till att kroppsvikten konstant är mindre än 

85% av den förväntade, ökar inte i vikt trots att kroppen fortfarande växer, 

vilket leder till att kroppsvikten är mindre än 85% av den förväntade).  

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

eller hon är underviktig.  

C. Störd kroppsupplevelse avseende vikt eller form, självkänslan överdrivet 

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

kroppsvikten.  

D. Amenorré hos menstruerande kvinnor, dvs minst tre på varandra följande 

menstruationer uteblir. (En kvinnas menstruation anses ha upphört om hon 

endast menstruerar till följd av hormonbehandling, t ex med östrogen.)  

 

Specificera typ:  

med enbart självsvält: under den aktuella episoden av anorexia nervosa har personen inte re-

gelbundet hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder (dvs självframkallade kräkningar 

eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang)  

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

personen regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder (dvs självframkallade 

kräk-ningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang)  

 

Bulimia nervosa [307.51; F50.2]  

A. Återkommande episoder av hetsätning. En sådan episod kännetecknas av (1) och (2):  

1. personen äter under en avgränsad tid (t ex inom två timmar) en väsentligt 

större mängd mat än vad de flesta personer skulle äta under motsvarande tid 

och omständigheter  
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2. personen tycker sig ha förlorat kontrollen över ätandet under episoden (t ex 

en känsla av att inte kunna sluta äta eller kontrollera vad eller hur mycket man 

äter).  

B. Återkommande olämpligt kompensatoriskt beteende för att inte gå upp i vikt, t ex 

själv-framkallade kräkningar eller missbruk av laxermedel, lavemang, diuretika eller 

andra läkemedel, fasta eller överdriven motion.  

C. Både hetsätande och det olämpliga kompensatoriska beteendet förekommer i 

genomsnitt minst två gånger i veckan under tre månader.  

D. Självkänslan överdrivet påverkad av kroppsform och vikt.  

E. Störningen förekommer inte enbart under episoder av anorexia nervosa.  

 

Specificera typ:  

med självrensning: under den aktuella episoden av bulimia nervosa har personen regel-

mässigt ägnat sig åt självframkallade kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller 

lavemang  

utan självrensning: under den aktuella episoden av bulimia nervosa har personen använt 

andra olämpliga kompensatoriska beteenden som fasta eller överdriven motion, men har inte 

regelmässigt ägnat sig åt självframkallade kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika 

eller lavemang.  

 

Ätstörning UNS [307.50; F50.9]  

Denna kategori används vid ätstörningar som inte uppfyller kriterierna för någon av de 

specifika ätstörningarna, t ex följande:  

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

menstruationen är regelbunden.  

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

ett normalintervall trots en betydande viktnedgång.  

3. Alla kriterier för bulimia nervosa är uppfyllda förutom att hetsätandet och de 

olämpliga kompensatoriska beteendena förekommer mindre än två gånger i veckan 

eller under en kortare period än tre månader.  

4. En normalviktig person som regelmässigt använder olämpligt kompensatoriskt 

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

efter att ha ätit småkakor).  

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

stora mängder mat.  
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6. Hetsätningsstörning: Personen har återkommande episoder av hetsätning, men 

uppvisar inget av de olämpliga kompensatoriska beteenden som annars karaktäriserar 

bulimia nervosa (föreslagna forskningskriterier finns i den amerikanska DSM-IV 

Manual sid 703-761) 

 

Diagnoskriterier enligt ICD-10  

Ätstörningar  

Perturbationes edendi [F50]  

Ätbeteendestörning  

Utesluter:  

Anorexi UNS (R63.0)  

Matvägran hos spädbarn och barn (F98.2)  

Polyfagi (R63.2)  

Svårigheter med och misskötsel av födointag (R63.3)  

 

Anorexia nervosa [F50.0]  

En störning som karakteriseras av avsiktlig viktnedgång, framkallad och vidmakthållen av 

patienten själv. Störningen uppträder oftast hos tonårsflickor och yngre vuxna kvinnor men 

även tonårspojkar och yngre vuxna män kan drabbas, liksom barn strax före puberteten och 

kvinnor fram till menopaus. Störningen är kopplad till en specifik psykopatologi, där för-

ändrad kroppsuppfattning dominerar. Rädslan för fetma och övervikt blir en övervärdig idé 

och patienten strävar efter en låg kroppsvikt. Undernäring av varierande svårighetsgrad 

förekommer ofta, med sekundära endokrina och metaboliska rubbningar samt störda kropps-

funktioner. Symtomen innefattar inskränkt diet, excessiv fysisk aktivitet, självframkallade 

kräkningar och användning av avmagringsmedel, laxermedel och diuretika.  

 

Utesluter:  

Aptitförlust (R63.0)  

Psykogen aptitförlust (F50.8)  

Atypisk anorexia nervosa [F50.1]  

 

Störningar som uppfyller några av kriterierna för anorexia nervosa men där den samlade 

kliniska bilden inte helt uppfyller vad som krävs för diagnos enligt F50.0. Exempelvis kan 

något av huvudsymtomen, såsom amenorré eller stark rädsla för fetma, saknas trots kraftig 
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viktnedgång och viktreducerande beteende. Denna diagnos skall inte ställas vid närvaro av 

fysisk sjukdom som medför viktförlust.  

 

Bulimia nervosa [F50.2]  

Syndromet karakteriseras av återkommande hetsätningsepisoder samt överdriven 

upptagenhet med viktkontroll som leder till ett mönster av hetsätning som följs av kräkning 

eller bruk av laxantia. Denna störning delar många psykologiska faktorer med anorexia 

nervosa, bl a en överdriven oro för kroppens utseende och vikt. Upprepade kräkningar 

medför ofta elektrolyt-rubbningar och fysiska komplikationer. Det finns ofta, dock ej alltid, en 

anamnes på någon episod med anorexia nervosa månader eller år tidigare.  

Bulimi UNS  

Hyporexia nervosa  

 

Atypisk bulimia nervosa [F50.3]  

Här klassificeras ätstörningar som uppfyller några av kriterierna för bulimia nervosa men där 

den kliniska bilden som helhet inte ger fog för diagnosen. Exempelvis kan det förekomma 

episoder med hetsätning och överförbrukning av laxermedel utan signifikant viktförlust eller 

kan den typiska överdrivna oron för figuren och vikten saknas.  

Ätstörning, ospecificerad [F50.9]  
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