
                                                                                 

                                                                                                  

 

 

Velkommen som deltager på vår satsning for kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 

 

For BUP-feltet anbefaler nasjonale retningslinjer for spiseforstyrrelser (2017) familiebasert 

behandling (FBT) for barn og unge. Involvering av foresatte vil trolig kunne øke sannsynligheten for 

tilfriskning, forhindre tilbakefall og drop-out, og reduserer behovet for mer behandling, inklusiv 

døgnbehandling. Kurset vil gi økt kompetanse i evidensbasert praksis gjennom opplæring i FBT, og 

manualen av J. Lock og D. LeGrange regnes som obligatorisk.   

 

Foreleser vil være PhD Inger Halvorsen. Hun er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og 

familieterapeut, og har llang klinisk erfaring med spiseforstyrrelser hos barn og unge, som 

familieterapilærer og med å holde kurs i FBT både i Helse-Sørøst og Helse Midt-Norge. Det blir to 

veiledningsgrupper, og veiledere er Inger Halvorsen og overlege Jannicke Westgaard.  

 

For VOP gir retningslinjen en sterkt anbefaling om at behandling skal rettes mot spiseforstyrrelsen, 

med fokus på normalisering av spisemønster, bortfall av overspisingsepisoder og vekt-

kompenserende atferd. Dette er hovedfokus ved kognitiv atferdsterapi ved spiseforstyrrelser (KAT-S), 

og retningslinjene anbefaler spesifikt kognitiv atferdsterapi for bulimi. Behandlingsformen tilpasses 

individuelt, og passer for personer med spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi og overspisingslidelse). 

Manualbasert kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser (Cognitive Behavior Therapy for Eating 

Disorder – Enhanced, KAT-S) er utviklet av Professor Christopher G. Fairburn fra Oxford, England og 

er den best undersøkte og ledende behandlingsform for voksne. Standard KAT-S omfatter poliklinisk 

behandling over 20 uker for personer med BMI over 18,5 og for undervektige 40 ukers behandling.  

 

Foreleser vil være Øyvind Rø, professor i psykiatri ved UiO og forskningsleder ved Regional seksjon 

for spiseforstyrrelser (RASP). Han har over 20 års erfaring med behandling av spiseforstyrrelser og 

har mye erfaring med bruk av kognitiv terapi tilpasset spiseforstyrrelser. Han er også leder for 

Nasjonalt klinisk nettverk innen spiseforstyrrelser. Forskningsmessig har han særlig publisert artikler 

om behandlingsforløp, egenskaper ved ulike måleinstrumenter og nevrobiologiske faktorer ved 

spiseforstyrrelser. Øyvind vil også være veileder, sammen med psykologspesialist Jan Egil Hopsø. Jan 

Egil har også lang erfaring innen fagfeltet, både fra allmennpoliklinisk arbeid og fra spesialpoliklinikk 

for spiseforstyrrelser. Han har erfaring og utdanning innen ulike terapiretninger, og har arbeidet med 

KAT-S i flere år. Kurslitteratur for KAT-S er boka «Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders» 

av Chistopher G. Fairburn (Guildford Press, 2008). 

 

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) retter altså nå Kropp og selvfølelse inn mot 

å styrke behandlingskompetansen ved spiseforstyrrelser med kursrekker rettet mot FBT og KAT-S 

parallelt. Begge programmene inkluderer veiledning, og deltagere må være forberedt både på 

rollespill, medbrakt videomateriale og felles drøftelser. For å få utbytte av veiledningen må 

deltakerne starte behandling av pasienter med spiseforstyrrelser i løpet av kurset. Alle deltakere skal 

legge frem videoopptak av pasientsamtaler. For å få utdanningen godkjent, kan du ikke ha mer enn 

20 % fravær.  

 



                                                                                 

                                                                                                  

 

 

Deltagere både på FBT og KAT-S får boken «Spiseforstyrrelser- forståelse og behandling. En 

håndbok» (2020) utlevert som kurslitteratur ved oppstart.  

 

Alle som har fullført programmet vil bli invitert til å delta i nettverk. Dette for å gi støtte gjennom 

møtepunkt og mulig fagdager. Nettverket kan selv komme med vurderinger av innhold og hyppighet.  

 

Program 2021  

20.-22. april  

Dag 1, 20. april.   
Kl. 9 – 11.30 
 
Kl. 11.30 – 12.30 
Kl. 12.30 – 15.45 
 
Kl. 19 

NB: Registrering og frokostbuffe mellom klokken 8.30 og 9.  
Velkommen! Felles innføringsdag. Om spiseforstyrrelser, introduksjon til 
metodeopplæringen, status i regionen. Grunnleggende informasjon.  
Lunsj 
Innføringsdagen fortsetter 
 
Felles middag på hotellet 20. april for å bli kjent med hverandre, også på tvers av BUP-er, 
DPS-er og regioner. NB! Meld fra om du kan delta.  

FBT KAT-S 

Dag 2 
Kl. 8.30 – 15.30 

Inger Halvorsen. Introduksjon, 
grunnprinsipper, faser i behandlingen, og 
forberedelser til 1. samtale.   

Øyvind Rø og Jan Egil Hopsø. Introduksjon, 
grunnprinsipper, indikasjoner for KAT-S og 
forberedelser. 

Dag 3 
Kl. 8.30 - 15 

Om 2. samtale. Resten av fase 1.    Kursdag om KAT-S.  

15.-17. juni   

Dag 1 
Kl. 9 – 16 

FBT, fase 2.  KAT-S 

Dag 2, 
8.30 – 16.15 

Gruppeveiledning.   Gruppeveiledning.   

Dag 3 
Kl. 8.30 - 15 

Gruppeveiledning.   Gruppeveiledning.   

30. aug.-1. sept.   

Dag 1 
Kl. 9 – 16 

FBT, fase 3.    KAT-S 

Dag 2 
Kl. 8.30 – 15.30 

Gruppeveiledning.   Gruppeveiledning.   

Dag 3 
Kl. 8.30 - 15 

Gruppeveiledning.   Gruppeveiledning.   

 
Oppsummert  

FBT: Totalt antall timer forelesning: 30 
timer (inkludert 6 timer innføring) 
Totalt antall timer veiledning: 24 timer 
 

CBT-E: Totalt antall timer forelesning: 30 
timer (inkludert 6 timer innføring) 
Totalt antall timer veiledning: 24 timer 
 

 

NB: endringer i programmet kan komme. Dersom vårsamlingene må avlyses, er følgende datoer 

aktuelle for høsten: 18.-20. oktober og 6.-8. desember. Mvh, Ivan Samdal (kontakt for FBT) og Mia 

Sve (kontakt for KAT-S).  


