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Beskrivning
Författare: Anders Broberg.
Att äta är inte enbart ett sätt att tillfredsställa kroppens behov av näring. Det har också en
viktig kulturell, social och psykologisk betydelse. Vår relation till ätande är sällan
oproblematisk. I värsta fall kan ett allt starkare psykiskt lidande ta över och då ta sig uttryck i
ätstörningar. Ätstörningar drabbar många tonårsflickor och unga kvinnor, och problematiken
har under senare år blivit alltmer uppmärksammad. Både anorexi och bulimi är förknippade
med stort personligt lidande, betydande samhällsekonomiska kostnader och risk att dö i förtid.
Intresset för och kunnandet om ätstörningar har vuxit kraftigt under senare år och det har
byggts upp en gedigen fond av erfarenhet i Sverige. Denna bok vill presentera dessa
kunskaper och bidra till bättre kännedom om olika behandlingsmetoder. Fokus ligger på
patienter med anorexi och bulimi samt närliggande kliniska tillstånd.
Boken vänder sig främst till behandlare, t.ex. läkare, sjuksköterskor, psykologer och kuratorer,
men även till studenter, utbildare, forskare, sjukvårdspolitiker och beslutsfattare. Den inleds
med en allmän bakgrund till ätstörningar, där bl.a. historisk utveckling, frågor om diagnostik,
epidemiologi, förlopp och prognos samt etiologi tas upp. Resten av boken ger en orientering
om olika behandlingsstrategier, där företrädare för ett brett spektrum av metoder framträder
(t.ex. kognitiv beteendeterapi, psykoanalytisk psykoterapi, familjeterapi, kroppsterapi,
psykofarmakologi). Behandlingsmetoderna reflekterar en mängd teoretiska inriktningar, har
skilda målsättningar och använder sig av olika tekniker.
Samtliga kapitel är författade av framstående experter inom respektive område.
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ätstörningar: ett multifaktoriellt synsätt. Ingår I Clinton, D. & Norring, C. (red.),. Ätstörningar:
Bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. (s.67-92). Stockholm: Natur och kultur. CotteeLane, D., Pistrang, N., & Bryant-Waught, R. (2004). Childhood onset anorexia nervosa: the
experience of parents. European eating disorders.
8 dec 2015 . EDE-Q (pri- mer) triggar CIA. Metoder som ingår är strukturerade intervjuer för
psykiatrisk diagnostik, skattningar av symtom och funktionsnivå och en serie frågeformulär.
Referenslitteratur. Clinton, David, Norring, Claes, (2002, 2009) Ätstörningar – bakgrund och
aktuella behandlingsmetoder. Natur & Kultur.
Att äta är inte enbart ett sätt att tillfredsställa kroppens behov av näring. Det har också en
viktig kulturell, social och psykologisk betydelse. Vår relation till ätande är sällan
oproblematisk. I värsta fall kan ett allt starkare psykiskt l.
Clinton D, Norring C (Eds.) Ätstörningar: Bakgrund och aktuella behandlingsmetoder.
Stockholm: Natur och Kultur 2002. • KÄTS – Kunskapscentrum för ätstörningar.
(www.atstorning.se). • Regionalt vårdprogram Ätstörningar 2009,. Stockholms läns landsting.
• Ryden G, Wallroth P. Mentalisering – att leka med verkligheten.
19 jun 2011 . Forum, 2004. MIMMI OCH SKUGGORNAS HÄRSKARE En berättelse på
symbolspråk om en ung flickas kamp mot anorexi. Sirpa Johansson-Wuori, 2003. Boken
kostar 120 kr inkl. porto och kan beställas via mejl: bjarka@comhem.se eller sms:
ÄTSTÖRNINGAR Bakgrund och aktuella behandlingsmetoder
Broberg Anders Ätstörningar - Bakgrund Och Aktuella Behandlingsmetoder. Bok 2012-02-27.
Att äta är inte enbart ett sätt att tillfredsställa kroppens behov av näring. Det har också en
viktig kulturell, social och psykologisk betydelse. Vår relation till ätande är sällan
oproblematisk. I . Läs mer Artikelnr: 699170. 470:-.
Ätstörningar : bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. Omslagsbild. Utgivningsår: 2002.
Språk: Svenska. Medietyp: Bok. Kategori: Facklitteratur. Förlag: NoK. ISBN: 91-27-07631-8
978-91-27-07631-0. Antal sidor: 261 s. Innehållsbeskrivning. Boken tar upp frågor kring
ätstörningar såsom den historiska utvecklingen,.
6 sep 2017 . BAKGRUND. Anorexia nervosa är en sjukdom som är känd i den medicinska
litteraturen ända sedan 1689. I diagnosgruppen ätstörningar ingår anorexia .. finns beskrivna,
men kontrollerade behandlingsstudier på området är få, varför någon enstaka
behandlingsmetod som är överlägsen övriga inte finns.
behandlingsmetoder, är det inte ovanligt att patienterna behandlas med . Detta
bakgrundsdokument sammanfattar aktuell vetenskap . Bakgrund. Anorexia nervosa är ett
allvarligt och livshotande tillstånd som ofta föranleder intensiva och kostsamma behandlings-

insatser. Det finns ett mycket begränsat forskningsstöd för.
Title / Author, Type, Language, Date / Edition, Publication. 1. Ätstörningar : bakgrund och
aktuella behandlingsmetoder, 1. Ätstörningar : bakgrund och aktuella behandlingsmetoder by
David N Clinton. Ätstörningar : bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. by David N
Clinton; Claes Norring;. Print book. Swedish. 2012.
Nyckelord Ätstörningar, Hetsätning, KBT, Kognitiv beteendeterapi, IPT, Interpersonell psyko. 2 Bakgrund. 13. Diagnosen hetsätningsstörning. 13. Förekomst. 15. Behandling. 17. Påverkan
på livskvalitet och kostnader för hetsätningsstörningen. 18 ... Hur effektiva är olika
behandlingsmetoder vid hetsätningsstörning?
9 apr 2013 . Några av de många verk som hon arbetat med är det rikligt illustrerade
Instrumentens drottning – Orgelns historia och teknik av Hans Hellsten för alla med
musikintresse och den akademiska kursboken Ätstörningar – bakgrund och aktuella
behandlingsmetoder under redaktion av David Clinton och Claes.
Köp boken Jätteviktig : att må bra efter en ätstörning av Terese Alvén (ISBN 9789176970010)
hos Adlibris.se. Terese Alvén visar att det går att bli fri från ätstörningar och ger här råd,
tillförsikt och inspiration . Ätstörningar : bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. Anders
Broberg, Göran Carlsson, David Clinton m.fl.
En god allians och tillitsfull terapirelation är betydelsefullt för att hjälpa klienter och som
terapeut är det fullt möjligt att träna och utveckla sin förmåga a.
Ätstörningar : bakgrund och aktuella behandlingsmetoder av.
29 aug 2011 . Clinton, D., & Norring, C. (2002/2009). Ätstörningar: Bakgrund och aktuella
behandlingsmetoder. Stockholm: Natur och Kultur. ▫ Meurling, B. (2003). Varför flickor?
Ideal, självbilder och ätstörningar. Lund: Studentlitteratur. ▫ Isomaa, R. (2011). Eating
disorders, weight perception, and dieting in adolescence.
Wallin U. Behandling av barn med ätstörningar (Treatment of children with eating disorders).
Clinton, D. & Norring, C, (red.) Ätstörningar: Bakgrund och aktuella behandlingsmetoder.
2002,111-119. Stockholm, Natur & Kultur. Wallin U, Kronvall P. Anorexia nervosa in
teenagers: Change in family function after family therapy.
27 jun 2014 . Av Heléne Glant. Natur & Kultur, 1993. "Matkampen: Om ätstörning i familjen".
Av Bulle Davidsson, Christina Lillman Ringborg. Förlagshuset Gothia AB, 2001.
"Ätstörningar: Bakgrund och aktuella behandlingsmetoder". Av David Clinton och Claes
Norring (red). Natur & Kultur, 2002. Källa: 1177 Vårdguiden.
25 jun 2002 . Någon uttrycklig samtalsterapi för patienterna finns inte i Anorexicentrums
behandlingsmetod. På de tre andra klinikerna för behandling av ätstörningar i Stockholm
använder man sig i stor utsträckning av olika sorters psykoterapi för att komma till rätta med
bakgrunden till att en patient utvecklar anorexi.
Author(s): Clinton,David N Title(s): Ätstörningar : bakgrund och aktuella
behandlingsmetoder/ David Clinton & Claes Norring, red. Country of Publication: Sweden
Publisher: Stockholm : Natur och kultur, c2002. Description: 261 p. : ill. Language: Swedish
ISBN: 9789127076310, 9127076318 MeSH: Feeding and Eating.
Ätstörningar : bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. Book.
I D. Clinton & C. Norring, Ätstörningar: Bakgrund och Aktuella Behandlingsmetoder.
Stockholm, Natur och Kultur. Garner, D. M. (1991). EDI-2. Eating Disorders Inventory-2,
Professionals Manual. Florida, Psychological Assessment Resources, Inc. Garner, D. M.,
Vitousek, K. M., & Pike, K. M. (1997). Cognitive-Behavioural.
Ätstörningar. bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. av David Clinton Claes Norring
(Bok) 2012, Svenska, För vuxna. Ämne: Ätstörningar : Behandling,. Fler ämnen. Medicin ·
Psykiatri · Psykiatriska syndrom · Psykiska sjukdomar · Ätstörningar. Upphov, David Clinton

& Claes Norring (red.) Utgivare/år, Stockholm : NoK.
Bakgrund. Taktil massage är en av de kom- plementära behandlingsmetoder som på senare tid
har fått allt större användningsområden, exempelvis inom palliativ vård. (1), strokevård (2),
förlossnings- . hur ungdomar med ätstörningar kan uppleva att få massage. .. verksamhetschef
för den aktuella. BUP-kliniken. Resultat.
Bakgrund. Ätstörningar har multifaktoriell bakgrund och debuterar oftast i puberteten.
Ätstörningar kännetecknas av patologisk fixering vid mat, vikt och kroppsuppfattning.
Självkänslan är överdrivet påverkad av .. remiss ska innehålla beskrivning av aktuell
ätstörning (se under anamnes ovan), längd, vikt, viktutveckling före.
Clinton David, Norring Claes (2002) Ätstörningar: bakgrund och aktuella
behandlingsmetoder/(red.) Stockholm: Natur och kultur. 2. DSM IV, American Psychiatric
Association, 1994. 3. Fairburn Christopher G, Govers Simor G (2008) i Rutter's Child and
Adolescent Psychiatry ffh edition . Blackwell publishing. 4. Glant H.
personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. 5 Keys A m fl. The biology
of human starvation. Minneapolis, University of Minnesota Press: Minneapolis,. 1950. 6
Region Skåne, KompetensCentrum Ätstörningar – syd. 7 Clinton & Norring (2002)
Ätstörningar - Bakgrund och aktuella behandlingsmetoder,.
Jämför priser på Ätstörningar: bakgrund och aktuella behandlingsmetoder (Häftad, 2012), läs
recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Ätstörningar:
bakgrund och aktuella behandlingsmetoder (Häftad, 2012).
Do not worry now you can get the book easily on this website Now available PDF
Ätstörningar : bakgrund och aktuella behandlingsmetoder Download book on this website
Now Ätstörningar : bakgrund och aktuella behandlingsmetoder PDF Kindle books are
available in PDF, Kindle, Ebook, ePub, and mobi format, Which.
BAKGRUND. Det har framkommit ett behov av att ta fram riktlinjer för ätstörningsvården
inom Vux- enpsykiatrin Sollefteå Sjukhus. Dessa riktlinjer ska ligga till grund för alla som på
något sätt kommer i .. Med enbart självsvält: under den aktuella episoden av anorexia nervosa
har personen .. BEHANDLINGSMETOD.
. KunskapsCentrum för Ätstörningar vid Karolinska institutet, där jag bedriver undervisning
och forskning om ätstörningar, MBT, psykoterapi och spädbarnsutveckling. Jag har publicerat
ett flertal forskningsrapporter i vetenskapliga tidskrifter och är medredaktör till ”Ätstörningar bakgrund och aktuella behandlingsmetoder”.
Innehållsrik bok om ätstörningar av Lindström Marianne i Psykologtidningen nr 3 2004.
Recension. Ätstörningar. Bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. David Clinton och Claes
Norring Natur och Kultur 2002. Öppna artikel.
Fitnessförlaget: 2005. 7) Sveriges riksidrottsförbund, idrottens forskningsråd, maten som
fiende. Skogs. Grafiska AB: 1992; 56-68. 8) Clinton D, Norring C. Ätstörningar, bakgrund och
aktuella behandlingsmetoder. Falköping: Natur och Kultur: 2002; 67-88, 121-157. 9) Uher R,
Treasure J. Brain leasions and eating disorders.
BUP - Ätstörningar. OBS! Samma kurs som VUP - Ätstörningar, du söker till denna kurs
därifrån. - Open catalogue . med ätstörningar. Dessutom ska kursen ge en god förståelse för
ätstörningarnas bakgrund och sociala sammanhang. . Nedan hittar du en blankett med
sammanställd information om aktuella kursomgångar.
16 okt 2012 . Maudsley-modellen är en familjebaserad behandlingsmetod vid ätstörning. . Den
teoretiska bakgrunden finns beskriven i flera artiklar [14-17]. Terapin bedrivs .. Vi fick en bra
arbetsallians med den aktuella familjen, vilket enligt psykoterapiforskning är avgörande för
behandlingsutfall [24]. Familjens.
27 aug 2015 . Bakgrund. Ätstörningar, dvs anorexia nervosa, finns beskrivet i medicinsk

litteratur som enstaka fall från 1600-talet. På 1800-talet finns ett flertal fall beskrivna. Dock är
det först ... De har sammanfattat sina rekommendationer i ett antal punkter som även ligger
bakom aktuella svenska rekommendationer 19.
Mattillåtet - praktisk vägledning för dig som har en ätstörning;. Gisela van der Ster, ISBN:
9789163357091, Randi förlag. • Ätstörningar: bakgrund och aktuella behandlingsmetoder;
Claes Norring, David. Clinton, isbn 9789127121829, Förlag Natur & Kultur. • Ät allt! Hellre
nästan rätt än exakt fel; Gisela van der Ster Wallin.
4 okt 2015 . Men som jag förstår det är du främst ute efter faktalitteratur så här är några förslag
på litteratur, som kunde vara intressanta för dig: Ätstörningar : bakgrund och aktuella
behandlingsmetoder / David Clinton & Claes Norring (red.) Så här kan man förebygga och
behandla ätstörningar : handbok för behandlare.
Ätstörningar (2010). Omslagsbild för Ätstörningar. bakgrund och aktuella
behandlingsmetoder. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Ätstörningar. Bok (2 st)
Bok (2 st), Ätstörningar. Markera:.
Konung Hans Ätstörningar : bakgrund och aktuella behandlingsmetoder (Heftet) av forfatter
Anders Broberg. Helse- og sosialfag. Pris kr 539. Se flere bøker fra Anders sa 1493 handstil
tronarvingar rekryteringsprocess med betongformen parloge stadslandskap förhallarna
skickligare mot Sverige, modetidskrifterna.
I Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 Ätstörningar - bakgrund och behandling,
VT 2016 KURSLEDARE Är du intresserad av fördjupade kunskaper . bedömning av
ätstörningar redogöra för hur aktuella behandlingsmetoder tillämpas vid ätstörningar, Kerstin
Brismar cialist i diabetes och endokrinologi David.
morbiditet,. • redogöra för ätstörningarnas epidemiologi, sjuk- domsförlopp och prognos,. •
redogöra för betydelsen av biologiska, psykologiska och sociokulturella faktorer i
ätstörningarnas uppkomst och utveckling,. • bidra till att en allsidig bedömning av
ätstörningar. • redogöra för hur aktuella behandlingsmetoder till-.
Title, Ätstörningar: bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. Natur och kultur. Editors,
David N. Clinton, Claes Norring. Publisher, Natur och kultur, 2002. ISBN, 9127076318,
9789127076310. Length, 261 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
arbete möter personer som drabbats av självskadebeteende och/eller ätstörningar och deras
anhöriga/ närstående. Syfte: Deltagarna ska få ökad kunskap om självskadebeteende och
ätstörningar och ökad förståelse för .. David Clinton och Claes Norring (2002), Ätstörningarbakgrund och aktuella behandlingsmetoder,.
Att äta är inte enbart ett sätt att tillfredsställa kroppens behov av näring. Det har också en
viktig kulturell, social och psykologisk betydelse. Vår relation till ätande är sällan
oproblematisk. I värsta fall kan ett allt starkare psykiskt lidande ta över och då ta sig uttryck i
ätstörningar. Ätstörningar drabbar många tonårsflickor och.
Ätstörningar - Bakgrund och aktuella behandlingsmetoder av David Clinton och Claes
Norring, red. (2002), Natur & Kultur. Boken ger en god introduktion till ätstörningarnas
bakgrund och flera aktuella behandlingsmetoder. Ämnen som tas upp inkluderar
ätstörningarnas historik, diagnostik, epidemiologi, förlopp och.
Ätstörningar. bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. av David Clinton Claes Norring
(Bok) 2002, Svenska, För vuxna. Boken tar upp frågor kring ätstörningar såsom den historiska
utvecklingen, diagnostik, epidemiologi, förlopp, prognos och etiologi samt olika
behandlingsmetoder och strategier. Avsedd målgrupp är.
Ätstörningar : bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. av Eriksson, Bengt. Nettpris: 455,-.
Nettpris: 203,-. Provboken : hur man väljer, använder och känner igen typsnitt och papper 2003 -.

3 sep 2017 . Av: Carlsson, Göran 119443 Ätstörningar : bakgrund och aktuella
behandlingsmetoder Mina sidor Logga in Användare/lånekort/personnr PIN-kod Glömt
lösenord? Språk Språk - Sök vidare - Ämne Anorexia . Kategori. Övriga. Ändrat. 2017-09-03.
https://bibliotek.skovde.se/web/arena/results?. Cachad.
Ätstörningar bakgrund och aktuella behandlingsmetoder, 2002, , Talbok. Det är bäst att
glömma hela kroppen om ätstörningar, 2002, , Talbok. Den inre hungern en ung kvinnas
kamp mot anorexi och bulimi, Apostolides, Marianne, 2000, , Talbok. Så här kan man
förebygga och behandla ätstörningar handbok för.
Ätstörningar. Bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. Stockholm: Natur och. Kultur.s.6792. Dalen, M. b. (2007) Intervju som metod. Malmö: Gleerups. Ewertzon M, Lützén K,
Svensson E, Andershed B. (2010). Family members´ involvement in psychiatric care:
experiences of the healthcare professionals´ approach and.
Hylla. Vlaaf. Titel och upphov. Ätstörningar : bakgrund och aktuella behandlingsmetoder /
David Clinton & Claes Norring (red.) Utgivning, distribution etc. Stockholm : Natur och
Kultur, 2002. SAB klassifikationskod. Vlaaf. Annan klassifikationskod. Vlaaf. Fysisk
beskrivning. 261, [1] s. Indexterm - Okontrollerad. Ätstörningar.
1 apr 2016 . En intermittent strategisk behandlingsmodell. Ur Clinton, D. & Norring, C. (Red.)
Ätstörningar: Bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. Stockholm: Natur och Kultur, 7
sidor, Stencil. Castonguay Louis, G., & Beutler Larry, E. (2006) Principle of therapeutic
change that work. Oxford University Press, Kap.
The E-varamu is the central national portal for culture and science. It gives internet access to
the national cultural heritage.
. M., Karlsson, P., Leijding, T. (2001) Ät bäst! kost, idrott & hälsoutveckling. Farsta: SISU.
(164 s). Clinton, D. N., Norring ,. C. (2009) Ätstörningar : bakgrund och aktuella
behandlingsmetoder. 2 uppl. Stockholm : Natur & kultur. (261 s). Wilmore, J. H., Costill, D.
L., Kenney, W. L. (2008) Physiology of sport and exercise. 4 uppl.
Ätstörningar. Bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. Natur & Kultur: Falköping. CotteeLane, D., Pistrang, N., Bryant-Waugh, R. (2004). Childhood Onset Anorexia Nervosa: The
experience of parents. European Eating Disorders Review. 12, 169-177. Coyne, I. (1996).
Parent participation: a concept analysis. Journal of.
Ätstörningar : bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. Ätstörningar : bakgrund och
aktuella behandlingsmetoder is the best book of this month. Author: Anders Broberg, Göran
Carlsson, David Clinton, Ingemar Engström, Bengt Eriksson, Nils Gustafsson, Ann Marie
Hofsten, Bruno Hägglöf, Per Johnsson, Anna Kåver,.
Ätstörningar : bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. av Eriksson, Bengt. Nettpris: 455,-.
Nettpris: 182,-. Fri från stress med Mindfulness : medveten närvaro och acceptans - 2013 (9789189638266).
En ätstörning innebär förutom störningar i ätbeteende en komplex symtombild med försämrad
fysisk hälsa samt reducering av de psykosociala funktionerna. Det är främst unga kvinnor som
drabbas. Genesen beskrivs bäst som multifaktoriell. Tidigare studier har identifierat
personlighetsdrag som gör vissa individer mer.
Spara upp till 80% på kursböcker från andra studenter i Skåne lika snabbt, enkelt och riskfritt
som att köpa nytt. Största marknadsplatsen för begagnad kurslitteratur i Sverige.
handlingsmetod ”Bioenergetics” som även har inspirerat utvecklingen av våra sjukgymnastiska behandlingsmetoder. Fortfarande är områ- det kroppsmedvetande/kroppsuppfattning
framför allt beforskat av psykologer och läka- re. Speciellt är det forskning om sjukdomstillstånden schizofreni och ätstörningar som pu-.
[hur man överlever fru Bulimia, fröken Ätstörning, Stora tjocka djävulen, Little Fatty och

Kakburken]. Av: Martinez, Ana. Språk: Svenska . (2012). Omslagsbild för Varför flickor?
ideal, självbilder och ätstörningar Språk: Svenska . Omslagsbild för Ätstörningar. bakgrund
och aktuella behandlingsmetoder Språk: Svenska.
Abstrakt. Bakgrund: Anorexia Nervosa är en av de vanligaste ätstörningarna, där främst unga
kvinnor drabbas. Karaktäristiskt för denna sjukdom är extremt låg kroppsvikt till följd av
självsvält. Både somatiska och psykiska komplikationer är också kännetecknande för
sjukdomen. Behandling bör sättas in i ett tidigt skede.
Bakgrund: Patienter med ätstörningar påträffar många svårigheter i mötet med vården och
under behandling. Bristande kunskap och förståelse för ätstörningssjukdomar kan medföra
ökat lidande för patienterna och forskning visar på att många patienter upplever sig
missförstådda. Syfte: Att sammanställa forskning om.
12 maj 2010 . Bryman, Alan (2006). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB.
Clinton, David; Norring, Claes, Engström, Ingemar (2002). ”Uppkomst och utveckling av
ätstörningar: ett multifaktoriellt synsätt”. I: Clinton, David & Norring, Claes, red. Ätstörningar.
Bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. s.67-89.
Det finns många sätt för en person med en ätstörning att hjälpa sig själv. Det kan gälla en rad
praktiska handlingar som man kan prova på egen hand, men det är dock viktigt att komma
ihåg att självhjälp inte är det samma som att kämpa sin i ensamhet. Att hjälpa sig själv innebär
att man inser sitt behov av både sig själv och.
Ätstörningar Bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. Redaktörer: David Clinton & Claes
Norring (Eds.) Utgivningsår: 2002 Förlag: Natur och Kultur. Vår relation till mat är sällan
okomplicerad och kan i värsta fall ta sig uttryck i ätstörningar. Ätstörningsproblematiken har
under senare år blivit allt mer uppmärksammad.
tillstånd, t ex Asperger syndrom, disintegrativ störning, atypisk autism. www.autism.se Se
även www.autismforum.se. 8. Ätstörning (ref: Ninni Hjalmers). Clinton, D.N., Norring, C.
(2009). Ätstörningar : bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. Stockholm : Natur och
Kultur. (Fortfarande bra.) Ghaderi, A., Parling, T. (2007).
Development and preliminary validation. European Eating Disorders Review, 7, 362–371.
Clinton, D., Engström, I., & Norring, C. (2002). Uppkomst och utveckling av ätstörningar: ett
multifaktoriellt synsätt. I D. Clinton, & C. Norring (red:er). Ätstörningar. Bakgrund och
aktuella behandlingsmetoder (67–92). Stockholm: Natur.
Ätstörningar, bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. Stockholm: Natur och Kultur, 2009.
dÉlia G. Det kognitiva samtalet inom vården. Stockholm: Natur och Kultur, 2004. Fairburn C
G, Brownell K D. Eating Disorders and Obesity: A Comprehensive Handbook. New York:
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