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SEKVENSERAD GRUPPTERAPI FÖR BULIMI 
 
En treårig studie vid Anorexi- och 
Bulimimottagningen vid Östra sjukhuset I 
Göteborg. I studien jämförde man grupp- och 
individualterapi för patienter med BN eller 
ätstörning UNS. 
 
Inledande individuell utredning med 
ätstörningsanamnes och IPT-inventorium. 
 

Tio gruppsessioner KBT med fokus på 
ätstörningen. 
Formulering av fokusområde enligt IPT vid 
individuellt samtal. 
 
Därefter tretton gruppsessioner med 
utgångspunkt från vars och ens fokusområde. 

 

Nevonen et al 1999 
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Inklusionskriterier: 
18-25 år, 
BMI 18-25 
Diagnos: BN, UNS typ 3 och 4 
Motiverad till att arbeta i grupp, möjlighet att 
närvara regelbundet. 
 
Exklusionskriterier: 
Annan behandling. 
Psykofarmaka. 
Psykotisk. 
Aktivt missbruk. 
Suicidal. 
 
INFORMATION 
Behandlingens innehåll och omfattning: 
sekvensen KBT och IPT förklaras.  
Antalet gånger 23.  
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Antalet deltagare 8. 
Målsättning, regler, närvaro, sekretess. 
Möjligheter att remitteras till konsulter: 
kroppsläkare, tandläkare, psykiater. 
Journalföring.  
Informationsträff för anhöriga. 
 
FAS1 
KBT 
 
Session 1 
Gruppmedlemmarna presenterar sig kort. 
Reaktioner på väntetider, intervjuer m.m. 
Utdelning av skrivbok. 
Repetition angående regler. 
Information angående multifaktoriellt synsätt. 
Presentation av matdagbok och hemläxa. 
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Session 2 
Information om beteende som vidmakthåller 
hunger. 
Presentation av en bra respektive dålig dag. 
Reaktioner på ätmönstren. 
Arbeta fram individuella förändringssteg. 
 
Session 3-5 
Fortsatt presentation av bra/dålig dag. 
Återkoppling och uppföljning. 
Fortsatt arbete med förändringssteg. 
Utforska hinder för förändring. 
 
Situationer/händelser som utlöser hetsätning 
och kompensationsbeteende. 
Information av begreppet ”coping”. 
Hur använder man sig av omgivningen? 
 
Hemuppgift: vad ville Du uppnå med att bli 
smal? 
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Session 6 
Redovisning av hemuppgiften. 
Slankhetsideal förr och nu. 
Arbeta vidare med ambivalens och motivation. 
 
Session 7 
Framsteg och bakslag, nya förändringssteg. 
 
Dysfunktionella tankemönster och deras 
samband med depression och ätstörningar. 
För in nyanser som motverkar  
allt-eller intet tänkandet. 
Vilken funktion har symtomet? 
 
Hur används den information man fått? 
Matdagböcker, hetsätningscirkel, coping. 
Risksituationer och strategier att möta dessa.  
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Session 8 
Fortsatt arbete med matordning, symtomen och 
deras funktioner, copingstrategier och säker 
mat. 
Fortsätt arbetet med motståndet mot förändring 
och valet mellan “vännen” bulimi och ett 
friskare liv. 
 
Information om set-point teorin. 
Utforska tankar runt kontroll – att släppa 
kontrollen av vikten men också av annat. 
Reaktioner på eventuell viktuppgång. Ge stöd 
och uppmärksamhet. 
Visa sambandet mellan en friskare vikt, 
varierat, regelbundet ätande och 
symtomförbättring. 
 
Tala om “den anorektiska drömmen” som 
återuppstår då symtomen lättar. Den måste 
sörjas. 
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Session 9 
Avtala tider för individuellt möte. Tid för 
informationsträff med anhöriga. 
 
Informera om “body image” och 
“förskjutningsbegreppet”. 
 
Session 10 
Sammanfatta, dela ut deltagarmanual. 
Hemuppgift inför individuellt samtal. 
 
INDIVIDUELLT SAMTAL 
Introduktion till fas ll. 
 
Utifrån hemuppgiften formulera 
problemområden: 
Komplicerad sorg, Rollförändring 
Rollkonflikter, Ensamhet och isolering 
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FAS ll 
IPT 
 
Session 11 
Presentation av problemområden. 
Repetition av ansvarsområden. 
Förvarna om förvirring och hjälplöshet som kan 
infinna sig. 
 
Klargör sambandet ätstörning-låg självkänsla-
otillfredsställelse i relationer/social roll. 
 
Session 12-20 
Formulera delmål. 
Återkoppling och uppföljning av uppgjorda 
planer. 
Se på samband mellan formulerade problem 
och interaktionsmönster i gruppen. 
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Session 21-23 
Förbered avslutningen. 
Ta itu med oavslutade frågor. 
Tala om separation. 
Sammanfatta framsteg och formulera mål för 
eget arbete. 
Utforska eventuell besvikelse. 
Tala om återfall och hur man klarar av dem. 
 
 
Ett individuellt samtal efter gruppens 
avslutning, för att ta reda på om det finns 
behov av ytterligare behandling. 
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Matdagbok  Namn:    Datum: 

 
Kl 

 
Klarad måltid 

 
Annat ätande 

Känslor och 
kommentarer 

 Frukost   

    

 Mellanmål   

    

 Lunch   

    

 Mellanmål   

    

 Middag   

    

 Kvällsmål   
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