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Bakgrund och 
syfte

• IPT har föreslagits vara en lämplig behandling 
för (vissa) ätstörningar, men KBT används i 
större utsträckning.

´En systematisk sammanställning av totalt tio 
RCT:s för att jämföra effekten av IPT vs KBT för 
ätstörningar (N = 833).

´Diagnoser inkluderade i dessa RCT:s – ED (alla), 
BED, AN och BN.

´Ålder, deltagare – 24-50 år

´Ingen tidigare meta-analys har gjorts på IPT 
inom området ätstörningar.



Resultat

• I denna studie visade sig IPT och KBT vara 
jämförbara som metoder gällande primärt 
utfall. IPT visade sig ha bättre effekt gällande 
sekundärt utfall (t.ex. förbättring av 
interpersonella svårigheter).

• I denna studie visade sig IPT ha bättre effekt 
på personer med ”lågt” BMI (>30) och med 
”låg” ålder (>40).

• I denna studie hade såväl IPT som KBT bra 
effekt vid uppföljning (före 6 mån, 6-12 mån 
samt efter 12 mån).

• Endast KBT visade på en dos-respons effekt. 



Resultatdiskussion

• IPT kan reducera ätstörningssymtom (genom 
ökad social funktion, ökad socialt stöd, 
förbättrad kommunikationsförmåga och 
minskade konflikter) och har i vissa fall en 
effekt som är jämförbar med KBT.

• Vi vet sedan tidigare att interpersonella 
problem utgör en stor del av många vuxnas liv.

• IPT bäst effekt på unga – kanske för att de är 
mer mottagliga?

• I framtiden – mer av familjebaserad IPT?
• Flera av RCT-studierna är gamla!



Kommentarer/frågor:

• Varför tror vi att resultaten visade att IPT gav en bättre 
behandlingseffekt för de under 40 jämfört med KBT? 
Är ålder någonting vi bör ha i åtanke vid fördelning?

• Hur kan vi förstå resultaten att KBT hade bättre 
behandlingseffekt jämfört med IPT för de som hade ett 
BMI över 30? Jobbar man med 
kroppsacceptans/kroppsmissnöje på olika sätt i IPT och 
KBT?

• Enligt resultaten gav KBT en dos respons effekt och inte 
IPT. Känner vi igen samma tendens här i vårt kliniska 
arbete? Är det utifrån detta motiverat att hålla oss mer 
till KBT-E manualen (som förespråkar två gånger i 
veckan i fas 1 för anorektiker)? Bör man på samma vis 
ibland anpassa IPT behandling till att ha mer glesa 
besök under en längre tidsperiod?



• I slutet av artikeln föreslår de IPT 
familjebehandling som ett alternativ då många 
ungdomar med ätstörning också har problem 
med kommunikationen hemma med sina 
föräldrar och att det ibland gör det svårt för 
föräldrarna att hjälpa med maten. Känner vi 
igen detta fenomen? Lutar våra 
familjebehandlingar (Maudsleys
familjemodell) mer åt IPT eller KBT tänkandet?

• Artikeln nämner att IPT behöver promotas mer 
bland behandlare för att kunna användas 
bredare och mer ofta då det finns evidens att 
det fungerar vid ätstörningar. På vilket sätt kan 
det göras och är IPT svårare att förstå sig på än 
KBT och i så fall varför?



Fortsatta 
funderingar

Vad väcker detta för tankar för oss som kliniker?



Fortsatta funderingar
Allmänna tankar
• Renodlat - rena terapier – Vad är det? IPT på rätt sätt…
• Martine berättar att man planerar  forska på ungdomar ed ED och IPT
• Unni - Unnis stora projekt…
• En vardaglig men potent metod.
• Interventioner i inledningsfasen
Urvalsprocessen
• Sanna: En film som Katta och Alma gjort… Kan vi få del av det?
• Martine: Patientdelaktighet - kan vi skapa en ”valkompass” inför 

behandling?
• Allians och motivation.
• Unni: Sekvenser… När sätter man in vad?
Framtiden med SIG-ED
• Unni - låter bra med någon typ av forum. Antingen på nätet eller live
• Ingrid - Mycket givande forum. Inspirerande, påfyllande. Med utgångspunkt 

från något vi läst. Dela hur vi jobbar nu, hur vi vill jobba sedan. Smidigt med 
Zoom men bra tanke att vi träffas. Gå igenom BN-manualen och 
anpassningar. Skulle gärna vilja fortsätta på C-nivå.

• Martine: nationell IPT-ED-grupp mkt bra och tycker att zoom fungerar 
fortsatt bra.

• Sanna: Vill att vi fortsätter ses. Både live och zoom.
• Renata: Falldragning, handledning. Artikel.



Planering framåt

• Digital träff 22 november -
artikelseminarie - Zoom

• Träff i Värnamo 26 Januari 
– Gå igenom manualen 
och diskutera hur vi gör i 
praktiken


