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Når pasienten ikke blir bedre 

– hva da? 
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Spiseforstyrrelser: Hva vet vi? Og hvor går veien videre?

Trondheim 15. april - 17 
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Hva er bedring?

• Symptom reduksjon

– Psykologiske symptomer

– Atferds symptomer

• Bedre psykososial fungering

– Skole/arbeid

– Relasjon

– Fritidsaktivitet

• Økt livskvalitet

– Generell og sykdomsspesifikk
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• Hvem definerer bedring?
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De vanlige bedringskriteriene

• Symptom reduksjon

– Psykologiske symptomer

• Depressive symptomer

• Angst symptomer

• Kropp, vekt og mat misnøye/opptatthet

– Atferds symptomer fokus ved spiseforstyrrelser

• Spiserestriksjon              Vekt

• Overspising

• Vektkompenserende atferd
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Hvor mange tror behandlerne blir friske?
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Hvor mange tror behandlerne blir friske?
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Vi tror vi er supermennesker!

• Terapeuter overvurderer sine 

behandlingsferdigheter

• Vurdering av egne ferdigheter 0-100 %

– USA 80% (Walfish 2012)

– England 66%   (Parker 2015)
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Prognose over tid: Steinhausen (2002), Steinhausen (2010):

• Frisk 50%

• Betydelig bedring 30%

• Langvarig sykdomsforløp 20%

• Minimalt vitenskapelig belegg for hvilken type behandling de 

med langvarig sykdomsforløp skal ha.

– De med langvarig spiseforstyrrelser blir bedre:

• Barn/unge innlagt RASP : 5 år 58% friske

• Voksne innlagt Modum Bad:  2 år 26% friske, 5 år 39% friske

Regional seksjon spiseforstyrrelser



3

Behandlingsstudier: 

• Ca. 50% blir friske

– Lavere for AN                    Høyere for BN

30-40%                                       50-60%

• Erfaringen i vanlig klinisk hverdag?
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Er behandlingsresultatene like gode i hverdagspraksis?

Entusiasme, pasientgruppe, ressurser, terapeutisk drift +++  
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Hva bidrar til bedring i psykoterapi?

«Lamberts pai»

Relasjon 30%

Metode/teknikk 15%

Forventing/

placebo 15%
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Pasientfaktorer:

Hvem har dårlig utbytte av behandling?

Metaanalyse av 126 artikler som undersøkte prediktorer for utfall 
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Hvilke pasienter har høyere risiko for «drop-out»?

Høyere antall overspising/oppkast

AN pasienter bulimisk subtype

Lavere motivasjon

Mer impulsive
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Hvilke pasienter har best utfall ved behandlingsavslutning?

Mindre overtrening

Mindre familieproblemer

Høyere BMI (AN)

Mer motivert

Mindre samsykelighet

Lavere kropp og vekt bekymring
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Hvilke pasienter går det best for ved oppfølging?

Lavere nivå av spisepatologi

Mindre familieproblemer

Høyere selvfølelse

Bedre sosial fungering

Lavere samsykelighet
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Konklusjon:

Jo dårligere pasienten er, jo dårligere går det

Men:

Tidlig symptomendring og høyere BMI ved 

behandlingsavslutning (AN) gir bedre forløp
(Behandlingsfaktorer)
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Vil du ha gode behandlingsresultater

- velg de «riktige» pasientene!
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Hvem har høyt symptom nivå og 

mye samsykelighet 

– dårligere  prognose?
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Childhood maltreatment/barnemishandling: 

fysisk, emosjonelt og seksuelt

Inkludert 82 studier
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Forekomst av barnemishandling:

• Spiseforstyrrelser 21-59% (n=13 059)

• Mindre forekomst hos AN restriktiv type

• Psykiatriske pasienter 5-46% (n=7 736)

• Friske «kontroller» 1-35% (n=15 092)

• Tendens til signifikant forskjell mellom SF og PP

• Personer med barnemishandling 2-3 ganger høyere risiko 

spiseforstyrrelser
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Spiseforstyrrelser og barnemishandling

høyere symptomnivå

• Høyere forekomst av samsykelighet:

– Misbrukslidelser, akse I og akse II, suicidalitet/selvskading

• Mer alvorlig spiseforstyrrelser:

– Tidligere debut

– Høyere symptomnivå

– Økt frekvens av overspising/oppkast

– Høyere nivå av angst og depresjonssymptomer

– Økt forekomst av misbruk av avføringsmidler og vanndrivende midler

– Vanligere med innleggelse
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Dårligere forløp ved seksuelle overgrep i barndom + 

unnvikende personlighetsforstyrrelse (Vrabel 2010)

Pas 

54 pasienter uten traume             20 pasienter med traume                  

Med unnv. PF

Uten unnv. PF
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Ved dårlig forløp - tenkt på traumatisering

Hippokrates:

”Behandle pasienten og ikke lidelsen”
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Hva bidrar til bedring i psykoterapi?

«Lamberts pai»

Relasjon 30%

Metode/teknikk 15%

Forventing/

placebo 15%
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Relasjonen:
Terapeutisk allianse og behandlingsutfall

• Terapeutisk allianse: (Bordin, 1979)

– enighet om behandlingsmål

– enighet mellom behandler og klient om 

terapeutiske oppgaver

– emosjonelt bånd mellom behandler og klient
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Enighet om behandlingsmål?

-motivasjon for endring (Prochaska og Di Clementes)

Vedlikehold Tilbakefall

Overveielse

Bestemmelse

Handling

Før-overveielse

Frisk
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Motiver for å endre atferd:

• ”Indre” meg selv

• ”Ytre” de andre
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Terapeutisk allianse og behandlingsutfall:

• Hvilken «hest» skal jeg satse på?

– Symptomendring eller alliansen

• Blir pasienten bedre fordi de liker 

behandleren eller fordi de behandlingen 

gjør dem bedre?
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Terapeutisk allianse og behandlingsutfall:

Symptom

endring
Allianse

Symptom

endring
Allianse
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Av 782 studier ble 20 inkludert i analysene

Forskningsspørsmål:

Predikerer tidlig symptomendring  allianse eller predikerer allianse 

symptomendring?
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Symptom

endring Allianse

Konklusjon:

Tidlig symptomendring predikerte bedre allianse uavhengig av diagnose, alder eller

type behandling.

Bedre allianse hadde mindre betydning for symptomendring ved «atferds terapier» 

enn «dynamiske terapier»

Tidlig symptomendring størst betydning for alliansen for eldre pasienter og BN/BED
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Take home message! 

• Fokuser på tidlig symptomendring i 

behandling

– Viktig uavhengig av diagnose, alder og type 

behandling

• Allianse større betydning hos unge og ved 

ikke adferds fokuserte behandlingsformer

Regional seksjon spiseforstyrrelser
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Hva sier pasientene karakteriserer de gode 

terapeuter? (Gulliksen et al. 2012) 

Kvalitativt intervju med 38 pasienter med AN:
• Acceptance

• Vitality

• Challenge

• Expertise

– Experienced knowledge, authoritativeness
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Ingen bedring- hva da?

• Behandlingsintensitet?

– Poliklinisk, dagbehandling, innleggelse

• Husk ekstraterapeutiske faktorer!

– Sosiale opprettholdende faktorer

• God nok diagnostisk vurdering?

– Nevropsykologisk utredning?

– Samsykelighet?
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Ingen bedring – hva da?

• Motoverførings reaksjoner

– Veiledning

• Fokus på livskvalitet for de mest langvarig 

alvorlig syke 

• «One size don’t fit all»

• Behandlings «holyday»

• Forsvarlig somatisk oppfølging
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Behandling ”Stepped care”

Tar for lang tid før spesialist behandling!

Spesial enhet for behandling av spiseforstyrrelser

Innleggelse lokalt

DPS/BUP poliklinikk

Primærhelsetjenesten fastlege/helsesøster

Selvhjelpsprogrammer
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Framtid:

• Fokus på tidlig intervensjon

• Intensive og strukturerte polikliniske tilbud

• Lære evidensbasert behandling (CBT/FBT) og 

følge manualene

• Utvikle pasient feedback systemer

– Motvirke drop out
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Bak fasaden/kroppen

”Redsel, verdiløshet og skam”
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Tidlig symptomendring!

Målsettinger bør være ”SMART”

• Spesifikke

• Målbare

• Attraktive

• Realistiske

• Tidsbestemte 
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