
 

 

Verksamhetsberättelse Regionalt processteam Ätstörningar år 2019 
Nuläge och förbättringsidéer Mål och lärande 

Bakgrund 

Tvärprofessionellt regionalt processteam (RPT) Ätstörningar bildades 
ur en tidigare regional kunskapsnod1 vt 2019, och var från start 
åldersövergripande. Under 2019 har RPT utökats med medarbetare 
från primärvård. Inom RPT finns akademisk representation. 
Brukarrepresentanter har i skrivande stund också nominerats, och 
kommer att medverka under 2020.  

RPT har träffats ca 1g/mån under året, halvdag. 

 

Mål: Att patienter med ätstörningar som kommer i kontakt med hälso- 
och sjukvården får ett kvalificerat omhändertagande.   

RPT har bland annat i uppdrag att: 
• följa utvecklingen inom ”sitt” diagnos- eller 

kunskapsområde kopplat till de behov som 
identifierats i de regionala utvecklingsplanerna2, 
RMR och regionuppdrag3. 

• inventera, planera och genomföra regelbundna 
evidensbaserade utbildningsinsatser främst för 
personal vid de fem subspecialiserade 
ätstörningsenheterna i VG och primärvård 

Nuläge/GAP 

GAP analyser, kartläggningar och utbildningsinventeringar har 
genomförts under åren, pga att vårdutbudet för personer med 
ätstörning i regionen var både bristfälligt och ojämnt fördelat.  
Detta har resulterat i att den specialiserade öppenvården för personer 
med ätstörning i VG förstärkts med mobila resurser och dagvård. 
Utbildningsmässigt har en gemensam utbildningsbas beslutats: 
Bakgrund och behandling av ätstörningar 7.5 hp. Så det grundläggande 
kunskapsläget bedöms gott, men stor personalomsättning, varför 
behov av utbildning är kontinuerlig. 

Tillvägagångssätt/Vad har vi gjort? 

Reviderat RMR; Ätstörningar i samverkan med primärvårdsrådet, som 
skickades ut på remiss i december 2019. 

RPT har under 2019 genomfört följande evidensbaserade utbildningar 
till de som arbetar med behandling av de som drabbats av ätstörning:  

• Bakgrund och behandling av ätstörningar 7.5 hp. 
Kursen är ett gemensamt utbildningsprogram med 
delat resursutnyttjande mellan Karolinska Institutet 
och VGR. 

                                                             
1 Uppstartsmöte för regional kunskapsnoder 12 dec 2014. 
2 Regional utvecklingsplan för allmänpsykiatri (RUP) och regional utvecklingsplan för barn och ungdomspsykiatrin (BRUP). 
3 Regionuppdrag beroende/missbruk, ångest/depression, demens, schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.  
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• Familjeterapi vid ätstörning 7,5 hp. Kursen är ett 
gemensamt utbildningsprogram med delat 
resursutnyttjande mellan Lunds Universitet och VGR. 

• KBT-e vid ätstörningar 

Problemlösningar 

Att utbilda och ge grundläggande kunskap, erfarenhet och 
förtrogenhet inför tillämpningen av exv. familjeterapi vid ätstörningar, 
så att deltagarna kan bedriva den i sin kliniska vardag.  

RPT har konstaterat en ökning av barn som söker vård för 
ätstörningar under de senaste två åren. Det ändrade ålderpanoramat 
förklaras delvis genom nytillkomna diagnoser, och resulterat i att köpt 
vård åter ökat. Nuvarande arbetssätt i öppenvården och uppdraget för 
den regiongemensamma avdelningen kan behöva utvecklas utifrån 
det. 

Resultat av arbetet 

Kunskapsspridning. Stor efterfrågan på utbildningsplatser, och 
platserna har fördelats enligt fördelningsnyckel.  

Under början av 2020 kommer RPT att arbeta med remissvar ang. 
RMR, och sannolikt ett uppdrag att kartlägga den regionala 
ätstörningsvården och ev. rekommendera förändringar.   

Förbättringsidéer 

Kurserna bör ge deltagarna både en teoretisk förståelse och en 
praktisk erfarenhet samt aktuell forskning. Den huvudsakliga 
arbetsformen är en integration mellan teori och praktiska övningar 
dvs utgår från föreläsningar kring de övergripande teman, som utgör 
basen för de praktiska övningarna, kompletterat med självständiga 
litteraturstudier. 

- Kontinuerlig utvärdering av vilken effekt utbildningarna ger. 

- Säkerställa brukarrepresentanternas delaktighet i alla faser med 
utgångspunkt från patientens behov, kunskap och resurser. 

- Etablera och upprätthålla regionala nätverk kring insatser 

Lärdomar och fortsatt arbete 

Fortsatta utbildningsinsatser. Viktigt med kontinuitet i processteamet 
och med regelbundna möten, vilket kommer att fortsätta under 2020. 

 

 


	Verksamhetsberättelse Regionalt processteam Ätstörningar år 2019
	Verksamhetsberättelse Regionalt processteam Ätstörningar år 2019

