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Hva er en overspisingslidelse? 
Overspisningslidelse er en type 
spiseforstyrrelse som kjennetegnes av 
gjentatte episoder med raske inntak av 
større mengder mat, uten at man selv har 
kontroll over hvor mye man spiser. 
Overspisingsepisodene forekommer i 
gjennomsnitt minst én gang ukentlig. 
Mange kjenner på følelse av skam og 
mangel på kontroll i forbindelse med 
overspisingen. Overspisningslidelse kan 
minne om bulimi, men matinntaket blir 
ikke etterfulgt av selvfremkalt oppkast 
eller andre handlinger som skal forhindre 
vektøkning. Overspisingslidelse, på 
engelsk kalt Binge Eating Disorder 
(BED), er inkludert i det amerikanske 
diagnosesystemet DSM-5 og i ICD-11 fra 
Verdens helseorganisasjon. ICD-11 er 
foreløpig ikke oversatt til norsk. Det er 
stor etterspørsel etter behandling av 
overspisningslidelse både regionalt og 
nasjonalt. Det finnes mange ulike typer 
psykoterapi.  
 
For overspisningslidelse er det ingen 
spesiell terapiform som kan klart 
anbefales.  
 

• Spiseforstyrrelser kan ramme kvinner 
og menn med ulik vekt 

• Mange mennesker med høyere vekt 
vet ikke at de har en spiseforstyrrelse 

• Mange med spiseforstyrrelser og høy 
vekt har belastende erfaringer fra 
barndommen 

• Veldig mange med overspisingslidelse 
har i tillegg andre psykiske lidelser som 
angst, depresjon og PTSD. 

 
Du kan lese mer om overspisingslidelse på 
www.psykologitidsskriftet.no.  

 

Henvisning 
Du kan henvises til behandling for 
spiseforstyrrelser eller andre psykiske 

lidelser ved å kontakte legen din. 
Spesialisthelsetjenesten vil da, på 
bakgrunn av prioriteringsveilederen 
"Psykisk helsevern for voksne" avgjøre om 
du har krav på behandling i 
spesialisthelsetjenesten. 
 

Forskning 
En klinisk studie, Mental Health & Obesity 
(MHOBY) er åpen for rekruttering. 
Sammen med legen din kan du vurdere 
om studien er aktuell for deg. Les mer om 
studien nedenfor eller på 
hnt.no/behandlinger/overspisingslidelse. 
MHOBY-studien har mottatt finansiering 
fra Norges Forskningsråd.  
 
Henvisning og vurdering 
Du kan bli henvist for utredning, vurdering 
og behandling ved DPS Stjørdal 
fra Fedmepoliklinikken ved St. Olavs 
Hospital i forbindelse med et 
gruppebasert behandlingsprosjekt 
(MHOBY-studien) for pasienter med 
sykelig overvekt og overspisningslidelse. 
Studien er godkjent av Regional Etisk 
Komité (REK). DPS Stjørdal har et 
spesialisert team for utredning og 
behandling av spiseforstyrrelser for 
pasienter med høyere vekt. Det er et krav 
om at spesialisthelsetjenesten skal 
benytte kunnskapsbaserte metoder. I 
utredning av spiseforstyrrelser er det 
viktig med grundig kartlegging, som 
innbefatter både fysiske og psykiske 
plager. Den fysiske utredningen (somatisk 
undersøkelse, blodprøver og 
kostanamnese) skjer i dette prosjektet ved 
Fedmepoliklinikken ved St Olavs Hospital. 
Undersøkelser som inngår i utredning av 
overspisningslidelse i dette prosjektet 
skjer ved DPS Stjørdal og inkluderer to 
utredningstimer av spiseforstyrrelser/ 
overspisningslidelse.  
 
Psykiatrisk utredning i dette prosjektet 
inkluderer kartlegging av 

https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
https://icd.who.int/en
http://www.psykologitidsskriftet.no/
https://hnt.no/behandlinger/overspisingslidelse
https://prosjektbanken.forskningsradet.no/project/FORISS/296003?Kilde=FORISS&distribution=Ar&chart=bar&calcType=funding&Sprak=no&sortBy=date&sortOrder=desc&resultCount=30&offset=0&Prosjektleder=Olof+Nilsson&source=FORISS&projectId=158307
https://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/fedmepoliklinikken
https://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/fedmepoliklinikken


   
 

 

utviklingshistorie, bakgrunn, erfaringer 
med negative livshendelser knyttet til vekt 
og spiseforstyrrelser, og utredning av 
kroppsbildeforstyrrelse.  
 

Pågående pilotgrupper 
Vi piloterer for tiden tre ulike gruppetilbud 
for pasienter med spiseforstyrrelser og 
sykelig overvekt. Vår tilnærming, People 
need People (PnP), har foreløpige gode 
resultat og svært lav drop-out.  
 
Hovedbehandlingen (PnP)  
er et psyko-edukativt gruppetilbud    
Gruppen gjennomføres ukentlig over en 
10-ukers periode (30 timer) ved DPS 
Stjørdal. Samlingene består av interaktiv 
undervisning og praktiske øvelser i små 
grupper ledet av to gruppeterapeuter. 
Hver samling varer i tre timer inkludert 
matpause. Lunsj kan medbringes eller 
kjøpes i kantina på DPS Stjørdal. Det 
holdes en egen pårørendesamling. På 
samlingene vil du lære om sentrale tema 
som i forskning er vist å ha sammenheng 
med utvikling og opprettholdelse av 
overspisningslidelse.  
 
Eksempel på tema: 

• Hva er en overspisingslidelse? 

• Relasjoner og tilknytning 

• Skam 

• Kroppsbilde og selvomsorg 

• Selvhevdelse og gode grenser 

• Vektstigma 
 
Andre pågående pilotgrupper  
I MHOBY-prosjektet er det ytterligere to 
gruppetilbud som piloteres ved DPS 
Stjørdal. Pasienter som har gjennomført 
hovedbehandlingen kan vurderes for 
inklusjon i disse gruppene. 

Terapeutisk samtalegruppe  
(PnP Life) 
Noen pasienter med alvorlig 
spiseforstyrrelsespatologi kan vurderes for 
inklusjon i en 20-ukers samtalegruppe. 
Opprettholdende faktorer og 
spiseforstyrret adferd adresseres spesifikt. 
Gruppen planlegges og gjennomføres av 
to terapeuter. Metodisk vil den bestå av 
samtaler som stimulerer til og som 
fremmer et normalisert forhold til mat, 
kropp og aktivitet.  
   
Kroppsorientert gruppebehandling 
(PnP Body) 
Pasienter som vurderes å ha behov for 
oppfølging av kroppsbildeforstyrrelse 
og/eller autonom reguleringsproblematikk 
kan vurderes for deltakelse i 20-ukers 
kroppsorientert gruppe ledet av 
psykomotorisk fysioterapeut. Metodisk vil 
den bestå av øvelser som stimulerer til 
tilstedeværelse, spenningsregulering og 
som fremmer tillit/fortrolighet til egen 
kropp. Tilbudet er tilknyttet et 
doktorgradsarbeid finansiert av Norske 
Kvinners Sanitetsforening. Les mer på 
https://www.tk.no/ikke-et-
kvinneproblem-men-et-
samfunnsproblem/o/5-51-1102920. 
 
Fastlegen din vil kunne få informasjon om 
din behandling for en best mulig 
oppfølging av din spiseforstyrrelse.  
 

Kostnader 
Egenandel betales etter gjeldende takster. 
Hvis du ikke kan møte til timen, må du 
avbestille senest 24 timer før avtalen. 
Dersom du ikke møter, belastes du med et 
gebyr, selv om du har frikort. 

 

 

 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2021.738856/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2021.738856/full
https://www.tk.no/ikke-et-kvinneproblem-men-et-samfunnsproblem/o/5-51-1102920
https://www.tk.no/ikke-et-kvinneproblem-men-et-samfunnsproblem/o/5-51-1102920
https://www.tk.no/ikke-et-kvinneproblem-men-et-samfunnsproblem/o/5-51-1102920
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Besøksadresse 

Remyrvegen 37, 7506 Stjørdal 
 

Telefon 

Helsesekretær for gruppen 
Aud Iren Grandgård, tlf. 74 84 90 81 

Ekspedisjon: 74 84 90 66 

 
Vi tar ikke imot pasientinformasjon på epost. 

 
Prosjektleder for MHOBY-studien 

Trine Tetlie Eik-Nes  trine.t.eik-nes@ntnu.no  

Les mer om Trine Tetlie Eik-Nes på https://www.ntnu.edu/employees/trine.t.eik-nes 
 
 

mailto:trine.t.eik-nes@ntnu.no
https://www.ntnu.edu/employees/trine.t.eik-nes

