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REGIONALT KOMPETANSESENTER 
FOR SPISEFORSTYRRELSER



REGIONALT KOMPETANSESENTER 
FOR SPISEFORSTYRRELSER, RKSF 
 
-et helhetlig og spesialisert behandlingstilbud

Vi  behandler kvinner og menn med spiseforstyrrelser fra Møre og Romsdal, 
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, men kan også tilby behandlingsplasser til 
pasienter fra andre helseregioner i Norge. Behandlingen foregår ved vår 
poliklinikk og spesialenhet på psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger eller ved 
vår spesialenhet på Stjørdal Distriktspsykiatriske senter.



Fra psykiatrisk klinikk ble åpnet i 1980 har vi behandlet pasienter med spiseforstyrrelser 
og siden 1993 har vi bygd opp og utviklet vår behandlingmodell– Levangermodellen– til 
dagens spesialiserte behandlingsopplegg for denne pasientgruppen. I 2003 åpnet vi, som 
en av de første i landet, en egen spesialenhet for pasienter med spiseforstyrrelser. 
Behandling og kompetanse er utviklet gjennom teoretisk og erfaringsbasert kunnskap, 
samt kontinuerlige evalueringer i samarbeid med pasienter og pårørende. Vi har også et 
godt samarbeid med andre behandlingssentre i inn– og utland. 

Behandling av spiseforstyrrelser tar tid og vi har derfor et helhetlig tilbud som inkluderer 
poliklinisk behandling, døgn– og dagbehandling. Ved behov samarbeider vi med
medisinske avdelinger. Oppfølging hos andre behandlere etter avsluttet kontakt med oss, 
planlegges i samarbeid med pasienten.

RKSF ledes av en avdelingsleder, mens spesialenhetene og poliklinikk har hver sin enhets-
leder. Behandlere og miljøpersonale er stadig under utdanning og veiledning for å sikre at 
de kan møte og behandle alle typer spiseforstyrrelser. Psykiatrisk klinikk er ISO sertifi sert. 
Det innebærer jevnlige interne og eksterne revisjoner og kvalitetsvurderinger av pasient-
tilbudene for å sikre at behandlingsrutiner bedres og retningslinjer følges

RKSF arrangerer kurs, underviser og veileder andre helsearbeidere om spiseforstyrrelser.
Fagutvikling og forskning er andre viktige oppgaver. Behandlingspersonale fra andre 
institusjoner kan på forespørsel komme å hospitere og bli kjent med vårt behandlings-
opplegg. 

BEHANDLINGSTILBUDET
BESTÅR AV :

- poliklinisk behandling,individuelt 
  eller i gruppe.

- en spesialenhet med 8 senger  på
  psykiatrisk klinikk +2 hybler på 
  sykehusområdet.

- en spesialenhet med 8 senger på 
  Stjørdal Distriktspsykiatriske senter. 
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Velkommen til Regionalt kompetansesenter for 
spiseforstyrrelser, RKSF.

REGIONALT KOMPETANSESENTER 
FOR SPISEFORSTYRRELSER, RKSF 
 
-et helhetlig og spesialisert behandlingstilbud



SPISEFORSTYRRELSER, HVA ER DET ?
Spiseforstyrrelser er en samlebetegnelse på fl ere beslektede tilstander 
med varierende alvorlighetsgrad. Lidelsen kan omfatte alvorlige 
psykiske og somatiske plager, medføre alvorlig funksjonsnedsettelse 
og i enkelte tilfeller varige komplikasjoner og dødsfall.



Spiseforstyrrelser er en psykisk lidelse og kan forståes som en måte å mestre følelses-
messige problemer på. Slanking, overspising, oppkast og annen uhensiktsmessig atferd sty-
rer etter hvert hverdagen og tar over for annen normal aktivitet. Det er alvorlig for den som 
får en spiseforstyrrelse, men det påvirker også familie og forholdet til venner.

Spiseforstyrrelser debuterer vanligvis i 15-29 års alder, men kan oppstå tidligere eller senere. 
Bakgrunnen er ofte sammensatt, men forskning viser at å komme tidlig i behandling er viktig.
Vi vet at sannsynligheten for å bli frisk uten hensiktsmessig behandling er liten. 
Ubehandlede spiseforstyrrelser fører som regel til psykiske og somatiske problemer som 
påvirker den enkelte på uheldige måter i lang tid.

Anorexia nervosa. Det antas at 0,2 – 0,4 prosent av alle kvinner tilfredsstiller kriteriene for
denne diagnosen. Vanlige tegn er alvorlig undervekt, fravær av menstruasjon, minimalt
matinntak, overdreven fysisk aktivitet, sterk redsel for å gå opp i vekt og et forstyrret kroppsbilde 
ved at kroppen oppleves stor selv om man er tynn.

Bulimia nervosa. 1-2 prosent av alle kvinner oppfyller kriteriene for denne diagnosen.
Man har som regel en normal vekt, men et uhensiktsmessig forhold til mat og spising. Andre tegn 
er et forstyrret kroppsbilde, et sterkt ønske om å gå ned i vekt, overdreven fysisk aktivitet, misbruk 
av avføringsmidler og perioder med overspising og oppkast.

Atypiske spiseforstyrrelser. Dette er spiseforstyrrelser hvor man har noen av tegnene på 
sykdommen, men ikke helt oppfyller kriteriene for anoreksi eller bulimi. Dette er den vanligste 
formen for spiseforstyrrelse og konsekvensene kan være alvorlige for de som sliter med dette.

Overspisingslidelse. (Binge Eating Disorder). Lidelsen karakteriseres ved at man opplever mangel 
på kontroll over matinntaket og overspiser store mengder mat uten å kaste opp. Dette fører som 
oftest til overvekt.

Mange tror at anoreksi er mest vanlig da dette er mest iøynefallende. Det er 10 ganger fl ere  
med bulimi enn med anoreksi og gruppen med overspisingslidelse er større enn bulimi-
gruppen. Mange har både bulimiske og anorektiske symptomer samtidig. 

Det er fl ere kvinner enn menn med spiseforstyrrelse, men symptomene er ofte de samme.  
Man antar at forholdet kvinner – menn er 10:1.

Det er ikke uvanlig at de som sliter med spiseforstyrrelser har andre psykiske plager i tillegg. 
Dette kan for eksempel være depresjon, ulike former for angst, tvangstanker og tvangs-
handlinger og det vi benevner som personlighetsforstyrrelser.

HVORFOR ER DET VIKTIG 
Å KOMME TIDLIG I 
BEHANDLING ?

Å komme tidlig i behandling 
betyr at man raskere får stoppet 
en negativ utvikling.
Man unngår somatiske
komplikasjoner,økt psykisk 
stress og restitueres raskere. 

HVA ER MÅLET MED 
BEHANDLING?

Behandling hjelper en til å bli 
mindre hemmet på livsutfoldelser, 
bli mer følelsesmessig stabil og 
i bedre balanse med seg selv og 
egne behov.
Konkrete mål kan være;
- oppnåelse av forsvarlig vekt
- få et mer regelmessig og 
  normalt forhold til mat og
  aktivitet
- redusere/stoppe overspising
  og oppkast
- gjenoppta skolegang, arbeid
  og fritidsaktiviteter
- få et bedre sosialt liv
- få forståelse av sammenhenger.
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LEVANGERMODELLEN
-en frivillig kontraktbasert, faseinndelt behandlingsmodell



Behandlingen er en frivillig kontraktbasert, faseinndelt behandlingsmodell utviklet på 
bakgrunn av en forståelse om at spiseforstyrrelser er en uhensiktsmessig måte å mestre 
følelsesmessige problemer på. Det kan være ulike årsaker og for mange begynner symp-
tomene som en god løsning. Etter hvert blir de selve problemet, men da har det ofte gått 
måneder og år. Sammen med den som har spiseforstyrrelsen utforsker vi årsakene, hva 
som opprettholder symptomene og ikke minst hva som hemmer en i å gjøre hensikts-
messige endringer. Målet er å få innsikt i egen situasjon og kunnskap om bedre måter 
å løse problemer på. Vi benytter ulike terapeutiske teknikker, undervisning og aktiviteter 
for å nå målsettingen. Vi ønsker også at pårørende, ektefelle/samboer eller annen nær 
familie engasjeres i behandlingen. 

Mange er usikre på å gå inn i et behandlingsopplegg fordi det betyr å gjøre endringer.  
Det man har oppleves trygt, mens det som ligger fremfor en kjennes skummelt og utrygt. 
For å lykkes må pasienten ha et ønske om endring og ikke presses inn i behandling.  
Behandlingen er basert på frivillighet og kan avsluttes når man selv ønsker det. Dersom 
det er aktuelt med innleggelse får man først tilbud om en prøveuke. 
Hensikten med det er å gi pasienten en mulighet til å bli kjent med spesialenheten, uke-
programmet, medpasienter og personale. Etter prøveuka lages det en avtale om videre 
behandling og en samarbeidskontrakt skrives. Denne innebærer forutsigbare rammer, 
regler og avtaler som både pasient og personale må rette seg etter. Endringsprosesser 
kan være arbeidsomme, men vi vet at et liv med spiseforstyrrelser er enda mer slitsomt 
fordi det medfører begrensninger med hensyn til livsutfoldelse og isolasjon.

Vår erfaring gjennom mange år viser at behandling nytter. De fl este som har vært hos oss 
har kommet et lang skritt videre på veien til nye positive erfaringer og mange har blitt 
kvitt spiseforstyrrelsen helt. Pasienter som er friske besøker jevnlig enheten for å bidra 
med egne historier overfor både pasienter og pårørende.

Behandlingstid Behandlingstid i spesialenhetene er ca. 6 måneder. For enkelte kan 
langvarig, sammenhengende innleggelse være uhensiktsmessig og for disse kan et 
sekvensielt behandlingsopplegg passe bedre. Det vil si at man fra starten planlegger 
behandling med vekselvis innleggelse, en periode hjemme og innleggelse igjen. 

For poliklinisk behandling, avklares problemområder, behandlingsmodell og lengde på 
behandling i et samarbeid mellom pasient og behandler.

Hvem er vi ? 
Vi er et tverrfaglig behandlerteam bestående av ulike faggrupper som sykepleiere, 
hjelpepleiere, fysioterapeut, sosionom, psykologer, leger, aktivitør, kjøkkenassistenter og 
sekretærer.

Når du kommer til poliklinisk konsultasjon vil du som regel møte en lege eller psykolog. I 
spesialenhetene opprettes det et tverrfaglig team rundt den enkelte pasient.

HVA INNEBÆRER DET Å TA 
IMOT BEHANDLING?

- Du møter behandlere og miljø-
  personale som har lang erfaring
  med behandling av spise-
  forstyrrelser

- Sammen med deg blir vi enig
  om hva som bør være fokus for
  behandlingen

- Behandlingstilbudet er frivillig.
  Det betyr at du kan avslutte når
  du måtte ønske det.

- Behandlingstiden er tilpasset
  den enkeltes problemer. Dette
  avklares i løpet av de første
  polikliniske samtalene eller i
  løpet av de første ukene av inn-
  leggelsen.

- Behandlingen i spesialenhetene
  er faseinndelt. Det vil si at du
  starter behandlingen i fase 1
  som er en bli kjent–/stabili-
  seringsfase. Neste fase, fase 2,
  er en mer aktiv og utprøvende 
  fase. Fase 3 er avslutning på
  behandlingen og i denne fasen
  er man mer hjemme enn i
  enheten. I denne fasen bor noen 
  også i hybler vi disponerer på
  sykehusområdet.
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ET HELHETLIG BEHANDLINGSTILBUD 
MED DEG I SENTRUM



Vi ønsker å tilby et så profesjonelt behandlingstilbud som mulig for deg som sliter med 
en spiseforstyrrelse. Vi håper at du som har disse problemene gir deg selv muligheten til 
å bli kjent med andre måter å løse problemer på, og som kan bringe deg videre på veien 
til et bedre liv. 

Vi ønsker at behandlingen skal være forutsigbar og trygg, også i forhold til hva som skjer 
etter utskriving fra en av spesialenhetene. 

Vi driver med kontinuerlig evaluering og forskning, og benytter i den sammenheng 
internasjonalt anerkjente selvrapporteringsskjema i begynnelsen og ved avslutning av 
behandlingen. De som har vært i behandling hos oss, vil også bli spurt om å svare på 
skjema 1 og 2 år etter avsluttet behandling. 

Vi benytter medikamenter kun når dette er nødvendig, etter nøye vurdering og i forståelse 
med den enkelte. 

Vi vet at mange kan ha økonomiske problemer som ytterligere forverrer situasjonen og at 
noen trenger hjelp til avklaring av ulike trygderelaterte problemer eller skolegang. Dette 
kan være noen av oppgavene vår sosionom kan bistå med.
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HVA SKJER ETTER 
HENVISNING ?

- Fastlege, poliklinkker, sykehus-
  avdelinger eller privatpraktiserende
  spesialister kan henvise

- Vi tar i mot henvisning til poli-
  klinisk behandling og innleggelse

- Henvisningen blir tatt opp på et
  ukentlig inntaksmøte og innen 4
  uker må vi vurdere om det 
  foreligger rett til helsehjelp og om
  pasienten skal settes på venteliste
  for behandling

- Vi ønsker å etablere kontakt med
  den henviste så raskt som mulig
  og forsøker å sette opp første 
  vurderingssamtale innen 4 uker
  etter mottatt henvisning

- Når innleggelsesdato er bestemt
  mottar man mer informasjon



TA KONTAKT 
-gjennom din fastlege, privatpraktiserende behandler, helsesøster eller andre
-ved å ringe og snakke med vår sekretær eller en av våre behandlere
-som pårørende eller nær venn kan du også ringe for å få informasjon



ANNEN NYTTIG 
INFORMASJON
Helse Midt-Norge
www.helse-midt.no

Helse Nord-Trøndelag
 www.hnt.no

Nasjonalt klinisk nettverk
www.nkns.no

Nettverk mot spiseforstyrrelser
 www.nmsf.no

IKS,Interessegruppa 
for Kvinner med spiseforstyrrelser
www.iks.no

ROS, 
Rådgivning om spiseforstyrrelser
www.nettros

Behandlingsveiledere:
- Spiseforstyrrelser v/diabetes.  
  Forekomst, diagnostikk
  og behandling. En veileder for
  helsepersonell.
  Norges diabetesforbund, 2005

- Fysioterapi og spiseforstyrrelser. 
  Utarbeidet ved Haukeland 
  universitetssykehus, Bergen 
  og Regionalt kompetansesenter 
  for spiseforstyrrelser, 
  Sykehuset Levanger, 2005

- Alvorlige spiseforstyrrelser.  
  Retningslinjer for behandling 
  i spesialisthelsetjenesten.  
  Statens helstilsyn, 7-2000

Mental Helse
Hjelpetelefon 810 30 030  

Informasjon om fritt sykehusvalg 
og ventelister, på 
gratis grønt nummer 800 41 004 
el. www.sykehusvalg.no
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HER FINNER DU OSS
Poliklinikk og spesialenhet for spiseforstyrrelser, Sykehuset Levanger.
Lokaltog har stoppested ved Sykehuset Levanger. Tog går fra Værnes,Trondheim lufthavn. 
Nordlandsbanen stopper på Levanger stasjon, 10 minutters gange fra sykehuset.

Det er parkeringsmuligheter på sykehusområdet.

Spesialenhet for spiseforstyrrelser, Stjørdal -
er på Stjørdal Distriktspsykiatriske senter, Remyrveien 37, 2 km fra Stjørdal sentrum. 
Man kan ta tog til Stjørdal og deretter buss. Fra Værnes, Trondheim lufthavn, er det mest 
hensiktsmessig med taxi.

Telefon sentralbord 740 98600 / 740 98667

StjørdalLevanger
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Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser
Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger
7600 Levanger 
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