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Familjeterapi är den evidensbaserade behandlingen 
för barn och ungdomar med ätstörningar. Denna 
utbildning avser att i första hand förbättra 
kunskapsläget för de som arbetar med ätstörningar 
hos barn och ungdomar, där det är helt avgörande 
med rätt inriktning på familjeterapin från början.

FAMILJETERAPI VID ÄTSTÖRNING
Familjeterapi vid ätstörningar skiljer sig från sedvanlig 
familjeterapi på ett antal punkter. Det gäller i första 
hand intensitet och fokus; det rör sig om medicinsk 
hotfulla tillstånd där en förändring måste ske snabbt. 
Denna utbildning avser att i första hand förbättra 
kunskapsläget för de som arbetar med anorexia nervosa 
hos barn och ungdomar, där det är helt avgörande med 
rätt inriktning på familjeterapin från början.

KURSENS INNEHÅLL
Utbildningen avser främst att ge grundläggande 
kunskap, erfarenhet och förtrogenhet i tillämpningen 
av familjeterapi vid ätstörningar, så att deltagarna 
kan bedriva den i sin kliniska vardag. Vi avser att ge 
deltagarna både en teoretisk förståelse och en praktisk 
erfarenhet. Den huvudsakliga arbetsformen är en 
integration mellan teori och praktik. Den teoretiska delen 
utgår från hur de olika familjeterapeutiska traditionerna 
påverkat utvecklingen av familjeterapi vid ätstörningar. 

De traditioner som främst kommer att avhandlas är den 
strukturella, den strategiska, den språksystemiska och 
den narrativa traditionen. 
Familjeterapi är en praktisk och pragmatiskt inriktad 
behandlingsmetod, och utbildningen kommer därmed 
att ha fokus på konkreta övningar. Vi kommer att gå 
genom aktuell forskning om familjeterapi vid ätstörkat 
utvecklingen av familjeterapi vid ätstörningar. 

KURSENS UPPLÄGG
Kursen består av föreläsningar, grupparbete, rollspel
med videofeedback samt spegling av eget arbete med 
familjer. Vi avser att ge deltagarna både en teoretisk 
förståelse och en praktisk erfarenhet. Deltagarna skall 
även sätta sig in i den anvisade litteraturen. Deltagarna 
skall genomföra ett fördjupningsarbete ”Hur jag 
tillämpar familjeterapi vid ätstörningar i arbetet på 
min arbetsplats”. Skriftlig och muntlig redovisning 
av fördjupningsarbete samt reflektion kring andra 
deltagares redovisningar är examinationen.

MÅLGRUPP 

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med 
behandling av de som är drabbade av ätstörning 
och som vill lära dig mer om hur man bättre kan 
hjälpa familjer och drabbade med en evidensbaserad 
behandlingsmetod.

INFORMATION OCH ANMÄLAN 

• Datum 2022: 4-7/10, 31/10-1/11, 5-6/12. 

Datum 2023: 6-7/2

• Plats: Lund samt egenstudier på digital plattform.

• Antal deltagare: Vid färre deltagare än 25 genomförs 

ej kursen.

• Pris per deltagare: 29 200 kr exkl moms. Kursen är 

bindande.

ANMÄL DIG HÄR.

KONTAKT

Ulf Wallin, Leg familjeterapeut, dr med vet, överläkare 

Kompetens Centrum Ätstörningar - SYD i Lund, Psykiatri 

Skåne.

Emma Tullberg, Lund University Commissioned Educa-

tion. (angående anmälan).
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