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 2000:  Alvorlige spiseforstyrrelser: 
Retningslinjer for behandling i 
spesialisthelsetjenesten.

Fokus på å øke kunnskapen om 
spiseforstyrrelser og ulike former for 
behandlingstiltak

Ingen anbefalinger basert på systematisk 
gjennomgang av forskning og klinisk erfaring 
som grunnlag for anbefalinger. 

«Lærebok med oppskrifter».



 Arbeidsgruppe nedsatt i 2010

 Leverte et forslag i desember 2012

ca 100 sider  med mange anbefalinger

men også mye «lærebok» og tips og råd

 Helsedirektoratet endret metodikk

  Retningslinjer for retningslinjer – og ny 
start 2013/2014







 Å utvikle anbefalinger som bygger på
anerkjente og kunnskapsbaserte tiltak og
metoder.            

 Med retningslinjen settes det en faglig,  
felles standard for å 
◦ styrke kvaliteten,  

◦ harmonisere tilbudet I hele landet

◦ hindre uønsket variasjon.



 Personer med en spiseforstyrrelsesdiagnose,  
både anoreksi,  bulimi og 
overspisningslidelse

 Personer med en potensiell 
spiseforstyrrelsesdiagnose.  (Personer med 
spiseproblemer er ikke i målgruppen.)  

 Primærhelsetjenesten
 Spesialisthelsetjenesten
 -somatikk
 -psykiatri



 Primærhelsetjensten: Guri Ødegård (Orkdal), Tori

Flaatten Halvorsen

 Spesialisthelsetjenesten

 Barn/unge: Inger Halvorsen, Vibeke Stalhsberg, Jon 

Steinar Urdshals

 Voksne: Øyvind Rø, Mildrid Valvik, Stein Frostad, 

Sigrid Bjørnelv, Ida Engh

 Forskning: Jan Rosenvinge

 Brukerorganisasjoner: Linn Bæra (ROS), Eline 

Matheson IKS



 Kapittel/tema

 Anbefaling

 Praktisk

  grunnlaget for anbefalingen



Om spiseforstyrrelser

 Diagnoser

 Alvorlighetsgrad

 Komorbiditet

 Risiko- og sårbarhetsfaktorer

Identifisering og oppfølging i 
primærhelsetjeensten



 Utredning og  behandling i 
primærhelsetjenesten

 Selvhjelp

 Utredning og behandling i 
spesialisthelsetjenesten
◦ Barn/unge

◦ Voksne



 Retningslinjer inngår som et  akseptert  grunnlag 
og setter en norm for hva som er faglig 
forsvarlig.  Anbefalinger gitt  i nasjonale faglige 
retningslinjer er ikke rettslig bindende,  men har 
allikevel stor rettslig betydning gjennom kravet  
om faglig forsvarlighet.  

 I  situasjoner der helsepersonell velger løsninger 
som i vesentlig grad avviker fra gitte anbefalinger 
skal dette dokumenteres.  En bør være forberedt  
på å begrunne sine valg i ev.  klagesaker eller ved 
tilsyn.



 Det er ingen anbefalinger som går på 
faggruppe –

  bare på hva som skal gjøres

 Unntak: 

 «Fastlegen har ansvar for å koordinere og 
ivareta den medisinsk faglige oppfølgingen av 
pasienten i primærhelsetjenesten»





 Dersom det vurderes at det ikke er behov for 
henvisning til spesialisthelsetjenesten, kan 
fastlege og psykologer i 
kommunehelsetjenesten behandle pasienter 
med spiseforstyrrelser, hvis de har relevant 
kompetanse.



 Avhenger av 
◦ tilstandens 

alvorlighetsgrad
◦ fastlegens 

kompetanse

 Voksne med 
anoreksi og alvorlig 
bulimi bør henvises 
til 
spesialisthelsetjene
sten





Råd: Alle barn og unge med mistanke om 
spiseforstyrrelser kan henvises til lokal BUP

 Rask oppstart av utredning og behandling i 
spesialist-helsetjenesten øker sannsynligheten 
for rask bedring



Familiebasert behandling spesifikt for 
spiseforstyrrelser (FBT) bør tilbys til barn og 
unge med spiseforstyrrelser
Sterk anbefaling

 Dette gjelder alle spiseforstyrrelsesdiagnoser, 
både anoreksi, bulimi og overspisingslidelse





 Anbefalt utredning hos fastlegen

 Anbefalt utredning i spesialisthelsetjenesten

 Diabetes

 Gravide



 Vektøkning
◦ 0,5 – 1,5 kg/uke

 Vektnormalisering
◦ Voksne: BMI 20-25

◦ Barn:  25. -75. percentilen

 Reernæring er hovedbehandling ved redusert 
bentetthet





 Ved poliklinisk behandling er 
behandlingsansvarlig i 
spesialisthelsetjenesten ansvarlig 
for at det er tydelig avklart hvem 
som følger opp pasienten 
somatisk, enten det er fastlegen 
eller lege i 
spesialisthelsetjenesten. 



 For pasienter med alvorlig 
spiseforstyrrelse, anbefales et 
formalisert samarbeid mellom 
psykisk helsevern og somatisk 
fagfelt. Det gjelder pasienter i alle 
aldre, både polikliniske og innlagte 
pasienter i psykisk helsevern eller i 
somatiske avdelinger. 



 Intensitet av behandling

 Manglende effekt  øke intensiteten

 Indikasjon for døgnbehandling



 Anoreksi:  Ingen indikasjon

 Bulimi: Fluoxetin kan brukes ved behandling 
av bulimi i tillegg til annen behandling

 Overspising: *ingen anbefaling



 Mange ønsker om beskrivelse av «sin» 
terapiform

  psykoterapier individuelt og i gruppe

  kreative terapiformer

  kroppsorienterte terapiformer

 Men:  disse mangler dokumentasjon på effekt



 Generelt lite behandlingsforskning

 Nærmest manglende forskning på  
komorbiditet

 (Rus, PTSD)

 SEED (Serious Enduring Eating Disorders) 



 Eget omfattende omtalekapittel med 
tydeliggjøring av det juridiske grunnlaget

 Refererer til norsk rettspraksis

 Men:  Det er klinikeren som må gjøre 
vurdering og trekke konklusjoner

  Ingen anbefalinger i forhold til bruk av 
tvang



 Er viktig

 Spesifiseres ikke

 Er arbeidsgivers ansvar



 Kan vi garantere faglig forsvarlighet?

 Hvor er forbedringspotensialet?

 Og hva med organisering?
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