
Dagvårdsbehandling för patienter med ätstörning 

Den här informationsbroschyren beskriver Region Östergötlands dagvårdsbehandling för 
patienter med ätstörning vilken bedrivs av Ätstörningsenheten Länsteam i Linköping. 
Informationen riktar sig till dig som vill veta mer om dagvårdsbehandling och syftar till att 
beskriva behandlingen och vad som förväntas av dig som patient. 

Ätstörningsenheten Länsteam 
Ätstörningsenheten Länsteam är en länsövergripande enhet som bedriver högspecialiserad 
ätstörningsvård i samarbete med länets psykiatriska kliniker. Enheten har som uppdrag att 
bedriva vissa specialiserade behandlingar och att verka som ett kunskapscenter genom 
utbildnings- och konsultationsuppdrag, forskning och metodutveckling. Enheten är lokaliserad på 
Westmansgatan i Linköping. 

Dagvård 
Dagvård är en intensiv och målinriktad gruppbehandling som pågår 4 dagar i veckan mellan 
klockan 8.00 och 14.00 under 12 eller 16 veckor. I dagvården arbetar vi konkret med att införa ett 
normaliserat ätande, att minska olämpliga kompensatoriska beteenden såsom svält, träning eller 
kräkningar. Vi arbetar också med att öka förståelsen för den egna problematiken samt att 
utveckla nya strategier för att hantera svåra känslor och ångest. 

Personal 
I dagvården arbetar ett team med psykolog, dietist, arbetsterapeut, sjuksköterska och socionom. 
All personal arbetar 1-2 dagar i veckan i dagvårdsbehandlingen utifrån ett schema baserat på ens 
specifika kompetensområde. Dagvårdspersonalen har gedigen erfarenhet av arbete inom psykiatri 
och då särskilt ätstörningsvård. Dagvården har även en läkare knuten till sig som har det 
övergripande medicinska ansvaret men som inte närvarar i det dagliga behandlingsarbetet. 

Behandlingsinnehåll 
Dagvården är en så kallad eklektisk behandlingsform vilket innebär att innehållet är hämtat från 
flera olika behandlingsmetoder. Syftet med detta är att erbjuda en bred behandling som på bästa 
sätt fångar in den komplexa ätstörningsproblematiken. Behandlingen är strukturerad och 
uppbyggt enligt ett veckoschema där du som patient deltar i samtliga delar. 

Måltider och normaliserat ätande 
I dagvården äter vi tre gemensamma måltider; frukost, mellanmål och lunch. Även måltiderna 
sker i grupp. Vi tillämpar så kallade pedagogiska måltider vilket innebär att personalen sitter till 
bords och äter tillsammans med patientgruppen. Personalen äter i regel samma mat och samma 
portionsstorlekar som patienterna, så länge de inte har egna allergier eller liknande som kräver 
specialkost. Som patient finns det inte möjlighet att få specialkost förutom i de fall då du har en 
av läkare konstaterad allergi eller intolerans. Vi kan i vissa fall erbjuda lakto-ovo-vegetarisk kost, 
detta alternativ gäller dock enbart för dig som varit vegetarian under många år och där valet att 
bli vegetarian inte gjordes under din sjukdomsperiod. 
Detta innebär sammantaget att du i dagvård kan komma att serveras mat som du annars inte hade 
valt att äta på grund av till exempel smak eller av etiska skäl. Maten som serveras i dagvården 
beställs från köket på Universitetssjukhuset i Linköping. Vi kan erbjuda fyra olika 
frukostalternativ där du tillsammans med vår dietist och senare din kontaktperson kommer 



överens om vilket alternativ som ska gälla för just dig. Till mellanmål och lunch erbjuds som regel 
ett alternativ per dag. 
 
I dagvården lägger du upp din egen portion med stöd av vår modelltallrik och personal i syfte att 
träna på ditt ögonmått. Modelltallriken innehåller alltid en korrekt upplagd normalportion utifrån 
ett aktuellt matschema. Samtliga måltider är uppbyggda utifrån de matscheman som gäller för alla 
patienter som går i dagvård. Matscheman finns i tre olika versioner beroende på uppskattat 
näringsbehov och innehåller detaljerad information om måltidernas innehåll, sammansättning och 
fördelning över dygnet. När du går i dagvård förväntas du äta enligt matschemat under hela 
dygnet, även när du är hemma eller någon annan stans än i dagvården. I dagvården gäller att hela 
portionen ska ätas upp. Om det i särskilda fall visar sig bli allt för svårt att äta upp vid en specifik 
måltid får du istället kompensera maten 
som lämnas med näringsdryck. Detta gäller 
oavsett anledning till att maten lämnas. 
 
I arbetet med att införa ett normaliserat 
ätande och att minska antal förbjudna 
livsmedel eller maträtter serveras en 
variation av mat i dagvården. Exempel på 
detta är att vi till frukost varierar mellan 
olika typer av bröd, olika typer av 
fil/yoghurt och erbjuder en viss 
valmöjlighet kring pålägg, müsli och sylt. 
Mellanmålen varieras mellan olika typer av 
frukter eller fikabröd. Luncherna innehåller 
i regel vad man kan kalla vanlig husmanskost. Utöver lunchen som beställs från sjukhusköket 
övar vi också på att laga och äta egen mat, att köpa hem take away och att gå ut på 
lunchrestaurang. 

Gruppsessioner 
Dagvården är uppbyggt utifrån ett schema med dagliga gruppsessioner med varierande innehåll. 
Gruppsessionernas teman och uppbyggnad är utvalda för att på bästa sätt fånga in komplexiteten 
i ätstörningsproblematiken. Gruppsessionerna innehåller exempelvis arbete med kroppsmissnöje 
och kroppsuppfattning, fakta och diskussioner om hur kroppen påverkas av en ätstörning samt 
hur kroppen fungerar, gruppterapi med fokus på aktuella känslor och upplevelser, fakta och 
diskussioner kring mat, dieter och näringslära, arbete med att hitta balans i vardagen och 
meningsfulla aktiviteter och samtalsgrupp med fokus på färdigheter och strategier.  
Grupperna leds av behandlare med specifik kompetens inom vardera tema eller format. 

Individuella stödsamtal 
Alla patienter som går i dagvård har en person från personalen som fungerar som dennes 
kontaktperson. Du och din kontaktperson träffas en gång i veckan för ett individuellt stödsamtal 
där fokus ligger på att arbeta med dina individuellt uppsatta mål och säkerställa att du arbetar 
framåt i din behandling. Ni kommer utforma en vårdplan för din behandling, säkerställa att du så 
snabbt som möjligt kommer igång med ett normaliserat ätande och avbryter samtliga 
kompensatoriska beteenden, samverka med dina öppenvårdsbehandlare samt vid behov 
involvera dina närstående i behandlingen. 

Somatiska kontroller och arbete med viktnormalisering 
I dagvården genomgår samtliga patienter, oavsett viktstatus och diagnos, en somatisk kontroll en 
gång i veckan. I denna kontroll ingår vägning, blodtryck, puls och kroppstemperatur. Syftet med 
detta är att kunna följa hur din kropp påverkas av ätstörningen.  



 
Samtliga patienter som går i dagvård måste lämna in vikt- och längdkurvor från barn- och 
skolhälsovården i samband med dagvårdsstart. Dessa används av läkaren för att räkna ut din 
individuella målvikt, det vill säga den vikt du behöver nå för att möjliggöra tillfrisknande. I 
dagvården utgår vi således inte från BMI som mått på viktnormalisering utan den vikt du 
förväntas uppnå är helt individuellt uträknad utifrån dina genetiska och biologiska 
förutsättningar. 
 
För de patienter vars aktuella vikt är lägre än målvikten arbetar vi med hjälp av näringsdrycker för 
att nå viktuppgång. Antal näringsdrycker avgörs av hur många kilos viktåterhämtning du har 
framför dig, i syfte att du ska nå din målvikt i en lämplig takt utan att riskera vare sig somatiska 
eller psykiska komplikationer av för långsam eller för snabb viktuppgång. Den genomsnittliga 
viktåterhämtningstakt som bedöms lämplig när du går i dagvård är ca 0,5-1 kg per vecka. 

Behandlingsmål  
Syftet med dagvårdsbehandling är att normalisera ditt ätande och att minska destruktiva 
beteenden. Vi arbetar med måltidsordning, portionsstorlek, livsmedelsval och beteenden 
relaterade till måltider oavsett om din ätstörningsproblematik är av restriktiv karaktär eller om du 
regelbundet hetsäter eller överäter. Detta innebär att du från start förväntas arbeta hårt för att 
följa ditt matschema dygnet runt och även i ett tidigt skede börja återinföra livsmedel och 
maträtter som på något sätt är svåra för dig. Viktåterhämtning ska alltid finnas med som 
behandlingsmål om din aktuella vikt ligger under din målvikt.  
 
Dagvårdsbehandlingen syftar också till att reducera kompensatoriska beteenden såsom kräkning, 
användning av laxermedel eller vätskedrivande medel, bantning och fasta samt motion. För att 
säkerställa att kräkning eller andra kompensatoriska beteenden inte kan utföras i anslutning till 
måltiderna i dagvården finns regler kring toalettbesök som endast får förekomma före måltider. 
För att arbeta med kompensatorisk motion arbetar vi med rörelserestriktion vilket innebär att 
samtliga patienter måste avstå all form av motion under den första tiden i dagvård i syfte att bryta 
ett destruktivt mönster som ofta vidmakthåller ätstörningen.  
 
Ytterligare ett syfte med dagvårdsbehandlingen är att arbeta med underliggande svårigheter. Detta 
arbete sker till stor del under gruppsessionerna och syftar till att du ska få en ökad förståelse för 
din egen funktion och din problematik samt utveckla mer funktionella strategier för att hantera 
svåra känslor och ångest. 

Målgrupp 
Dagvård passar dig som är villig att göra en stor förändring för att kunna bli frisk från din 
ätstörning och om du är villig att ta en aktiv roll i din behandling. I dagvård har du möjlighet att 
få ett massivt stöd genom en intensiv och omfattande behandlingsinsats och hur stor effekt du 
får är i högsta grad beroende av hur mycket du själv engagerar dig under behandlingstid och 
mellan sessionerna hemma i arbetet mot att bli frisk. Alla patienter som går i dagvård känner den 
typiska ambivalensen som ofta sammankopplas med ätstörningar, det vill säga att det kan finnas 
mycket dubbla känslor kring behandling och tillfrisknande. För att dagvård ska vara ett lämpligt 
alternativ för dig krävs dock att du kan hitta tillräcklig motivation till att göra något som kanske 
kommer bli bland det svåraste du gjort. 
 
Dagvården har inga intagningskriterier gällande typ av ätstörningsdiagnos eller exempelvis vikt. 
Detta innebär att vi tar emot patienter med olika typer av ätstörningsdiagnoser som kan ta sig 
uttryck på olika sätt. Det viktigaste kriteriet för att dagvård ska kunna vara aktuellt är motivation 
och förändringsbenägenhet kring ätande, destruktiva beteenden och vid behov viktuppgång. 
Utöver detta gäller en nedre åldergräns på 16 år och praktisk möjlighet att delta i en 



tidsomfattande behandling. Dagvård är på grund av sin omfattning inte lämpligt att kombinera 
med annan sysselsättning såsom arbete eller studier utan kräver sjukskrivning. 
 
Det är fördelaktigt att gå i dagvård tidigt i sjukdomskedet för att få hjälp av vända ett destruktivt 
mönster innan det blivit allt för befäst. Dagvård kan även vara lämpligt för dig som varit sjuk 
länge under förutsättning att du är villig att göra de förändringar som behandlingen kräver. 

Inför och efter dagvård 
Till dagvården gäller så kallat remisstvång. Det innebär att du inte har möjlighet att söka själv till 
oss utan behöver gå via din ordinarie öppenvårdskontakt inom psykiatrin. Till dagvården kan 
remisser ställas från både barn- och ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin om dina behandlare 
där bedömer att så är lämpligt. När remissen inkommit kommer du kallas till bedömningssamtal. 
På bedömningssamtalet kommer du att få berätta om ditt mående och din problematik, du 
kommer få information om behandlingen samt att tillsammans med den dagvårdsbehandlare du 
träffar också resonera kring om dagvård kan tänkas vara ett lämpligt behandlingsalternativ för 
dig.  
 
I de fall dagvård inleds kommer din öppenvårdsbehandling att fortlöpa parallellt i syfte att hålla 
en röd tråd i din ätstörningsvård. Din/dina öppenvårdsbehandlare kommer även samverka med 
dagvårdsbehandlare under dagvårdstiden. När dagvården avslutas återgår du till enbart 
öppenvårdsbehandling. 

Önskar du få mer information? 
Välkommen att kontakta oss på telefon 010-103 09 20 
 
 

 


