
Samtidige spiseforstyrrelser og ruslidelser:  

Hva vet vi? Hva kan vi gjøre? 
Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser og Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin 

har gleden av å invitere til konferanse  

PROGRAM 

Kl 0830 – 0900 Registrering og morgenbuffet 
Kl 0900 – 0910 Velkommen og kort informasjon om dagen 
Kl 0910 – 1010 Spiseforstyrrelser og rusavhengighet 
  En studie fra Tyrili, Heid Nøkleby (FHI) 
Kl 1010 – 1030 Kaffe/te 
Kl 1030 – 1130 Hvordan snakke om rus og spiseforstyrrelser i en  
  kartleggingssamtale, Kartleggingsverktøy og refleksjon 
  George Mjønes (St. Olav) og Tor Andreas Aasen (RKSF) 
Kl 1130 – 1230 Konferanselunsj 
Kl 1230 – 1300 Brukerstemmen 
Kl 1300 – 1600 Rus, spiseforstyrrelser og affekthåndtering 
  Per Johnsson (Lund Universitet) - innlagte pauser 

MÅLGRUPPE: 

Klinikere som jobber med 
spiseforstyrrelser og/eller  

rusmiddelavhengighet. 
Helsepersonell  for øvrig som 

ønsker økt kunnskap og forståelse. 

1. februar 2018 – Scandic Lerkendal, Trondheim 

MØTELEDERE: Trond Ljøkjell (KoRus St.Olav) og Mia Sve (RKSF,  HNT) 

 



Heid Nøkleby har hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo og 
en tverrvitenskapelig doktorgrad på området rus, kropp og kjønn. 
Doktorgradsavhandlingen omhandlet symptomer på 
spiseforstyrrelser og bruk av dopingmidler blant pasienter i 
behandling for rusmiddelavhengighet. Nøkleby jobber i dag som 
forsker på Folkehelseinstituttet, der hun oppsummerer og vurderer 
forskning på oppdrag fra ulike velferdsdirektorat. Nøkleby har 
tidligere jobbet som forsker i Tyrilistiftelsen, samt blant annet som 
seniorrådgiver i Helsedirektoratet.  
 

Per Johnsson disputerte i 1990 på en avhandling om anorexia og 
bulimia. Har siden 1982 deltatt i ulike studier blant annet rundt 
tema psykosomatiske sjukdommer, diabetes hos barn og unge, 
hjerteinfarkt, høyt blodtrykk, obesitas og plastiske operasjoner hos 
kvinner. Per har erfaring fra primærhelsetjenesten både som 
behandler og veileder, samt langvarig behandlings- og forsknings-
arbeid med spiseforstyrrelser. Universitetslektor i nær 30 år, og 
undervisningen er sentrert rundt affekter, psykopatologi og 
diagnostikk. Har lang erfaring som foreleser, og arbeider parallelt 
som psykolog.  
 

George Mjønes (St. Olavs hospital, Klinikk for rus- og 
avhengighetsmedisin)  Spesialist i allmennmedisin samt rus og 
avhengighetsmedisin.  Har min erfaringsbakgrunn som 
legevaktslege, fastlege og etter hvert også som lege i TSB. Jobber nå 
som overlege på poliklinikken ved klinikk for rus og 
avhengighetsmedisin, St.Olavs hospital.  Har særlig interesse for rus 
og somatisk helse.  
 

Tor Andreas Aasen Tok psykologutdanningen ved NTNU. Har etter 
dette jobbet både i psykisk helsevern for barn og unge i Molde og 
psykisk helsevern for voksne i Levanger. Har jobbet ved Regionalt 
kompetansesenter for spiseforstyrrelser siden 2009.  Har erfaring i 
ulike behandlingstilnærminger rettet mot pasienter med 
spiseforstyrrelser, både poliklinisk behandling, døgnbehandling, og 
behandlingstilbud rettet mot familier.  

PÅMELDING 

Deltakeravgift: Ved påmelding innen utgangen av 2017: 1200 kroner. Påmelding fra 1. januar: 1500 
kroner. NB: Påmeldingsfristen er 18. januar 2018.  Spørsmål: ring Toril Matberg på 748 48 667.  

KLIKK HER FOR PÅMELDING 
https://response.questback.com/helsenordtrndelaghf/spiseforstyrrelserogruslidelser 

https://response.questback.com/helsenordtrndelaghf/spiseforstyrrelserogruslidelser

