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Ätstörningar

•Anorexia nervosa

•Bulimia nervosa

•Undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID)

•Hetsätningsstörning



Wallin

Anorexia Nervosa

• Svår psykiatrisk sjukdom –
• Endast schizofreni har fler vårddagar i psykiatrisk 

slutenvård
• Anorexia nervosa har fler i somatisk sjukvård.

• Anorexia nervosa har högre dödlighet



Diabetes och ätstörning

•Diabetessjukdomen kan vara en faktor som utlöser 
en ätstörning
• och

•Ätstörningen kan bidra till att utveckla en 
diabetessjukdom. 



• Flickor i tonåren med typ 1 diabetes har en två 
gånger förhöjd risk att utveckla en ätstörning
• Huvudsakligen anorexia nervosa. 

•Patienter med bulimia nervosa och i ännu högre grad 
med hetsätningsstörning har en förhöjd risk att 
utveckla typ 2 diabetes.



ANGI
Anorexia Nervosa Genetics Initiative

•3 495 anorexia nervosa patienter

•10 982 normal kontroller





Ärftlighet

• Ett ”genome-wide significant locus” på kromosom 12
• Duncan et al Am J Psychiatry 2017 174:9 sept

• I en region som tidigare rapporterats vara associerad 
med diabetes typ 1 och autoimmun sjukdom
• Barrett J et al. Nat Genet 2009 41:703–707



Risk för ätstörning vid typ 1 diabetes

• Longitudinell studie av 126 kvinnliga patienter med 
typ 1 diabetes

• Följda från tidig tonår

•Vid 23,7 år ålder hade 32,4 % en aktiv ätstörning
• Ytterligare 8,5% hade ospecifik ätstörning

• Colton et al. Diabetes care 2015 38; 1212-1217 



Risk för typ 2 diabetes vid bulimi och vid 
hetsätningsstörning
• Totalt 2 342 patienter från en ätstörnings enhet i 

Helsingfors, från en 16 – års period 

•Bulimia nervosa:
• 1,5% hade typ 2 diabetes före behandlingsstart
• 4,4% efter i genomsnitt cirka 8 år

•Hetsätningsstörning:
• 15,2% hade typ 2 diabetes före behandlingsstart
• 33,9%  efter i genomsnitt cirka 8 år

Raevuori et al 2014 Int J Eat Disord 555-562



Stört ätbeteende vid diabetes typ 1

• Tonårssflickor som haft diabetes i snitt i 7 år

•Bantning 38% 

•Hetsätning 45% 

•Begränsa eller utesluta insulin 14% 

•Volontära kräkningar 8%.
• Rodin et al 2002 J Psychosom Res 53:943–949



Anorexia nervosa

•Debuterar vanligen i tidig tonår

• Finns det då en diabetessjukdom där föräldrar och 
sjukvård varit uppmärksamma på tonåringens 
livsföring 
• – i ett skede i livet när man skall försöka bli en egen 

person och träna sin självständighet

•Kan det finnas komplikationer i behandlingen 
• – som lever kvar.



Ätstörningen får patienten att missköta sin 
diabetes

•Anorexia nervosa driver patienten att äta för lite och 
att undermedicinera med insulin. 
• För att åstadkomma viktminskning eller förhindra 

viktökning

•Bulimia nervosa driver patienten in i ett kaotiskt 
ätande, där diabetesreglerna kollapsar när 
hetsätningsimpulserna tar över. 



Diabetes och anorexia nervosa:
en elakartad kombination

• Sjukdomarna försvårar behandlingen för varandra, 
och leder till dramatiskt ökad risk för diabetes 
komplikationer och ökad dödlighet.



Ökad risk för diabeteskomplikationer vid 
anorexia nervosa

•Ketoacidos

• Tre gånger högre risk för retinopati
• Rydell et al N Engl J Med 1997 36:1849-1854

• Förhöjd risk för 
• Neuropati
• Njurskador



Ökad mortalitet

• 10 års uppföljning: 

• 150 kvinnor med typ 1 diabetes

• 658 kvinnor med anorexia nervosa 

• 23 kvinnor med båda tillstånden 

• Mortalitet på respektive 2%, 6,5% och 38% 

• Samtidig typ 1 diabetes och anorexia nervosa har en fem 
gånger högre mortalitet än enbart anorexia nervosa
• Nielson et al. 2002 Diabetes Care 25:309–212



Behandling

•Behandling av ätstörning och behandling av diabetes 
har båda fokus på hur patienten klarar av att hantera 
maten. 

•Dessutom behöver behandlingen av ätstörningen 
fokusera på hur patienten hanterar sitt insulin. 



Behandling

•Multidisciplinärt team
• Diabetesbehandling och ätstörningsbehandling hänger 

intensivt ihop.

•Vid behandlingsstart tveksamt med insulinpump
• Vid hospitalisering behövs ofta övervakning vid 

insulinbehandling



Behandling
Vid svält (t ex undervikt, tillväxthämning)

•Öka energiintaget
• Familjeterapi evidensbaserad behandlingsmetod för den 

yngre patienten
• För vuxna stödjande samtalsbehandling

•När patienten är ur svälten : 
• Gör en förnyad bedömning för fortsatt behandling, avseende

• Hur ätstörningen ser ut nu, vad är den dominerande svårigheten 

• Samsjuklighet


