
 

 

 

 
Spiseforstyrrelser: Hva vet vi? Og hvor går veien videre? 

 

Dato:  Klokkeslett:  Sted:  

25. april 2017 9 - 16 (inkludert lunsj)  Dokkhuset Scene, 

Dokkparken 4, Trondheim 

 

Regionalt Kompetansesenter for Spiseforstyrrelser (RKSF) har i samarbeid med Nasjonalt Klinisk 

Nettverk for Spiseforstyrrelser (NKNS) og Institutt for Psykisk Helse, NTNU gleden av å invitere deg 

til seminar. Vi ønsker med dette å presentere den aller nyeste kunnskapen om forskning og 

behandling fra både inn- og utland. For å stimulere til gode samarbeidsprosjekt er seminaret 

tilrettelagt slik at klinikere og forskere kan knytte kontakter med eksperter innen ulike felt.  

Målguppe: Klinikere og forskere som jobber med spiseforstyrrelser. Seminaret vil også være av 

interesse for helsepersonell som ønsker oppdatert kunnskap og forståelse for spiseforstyrrelser.  

Deltageravgift: Seminardagen er delfinansiert av samarbeidspartene, og kan derfor tilbys for kun 

950 kroner pr. deltager.  

Møteledere: Trine Tetlie Eik-Nes og Mia Sve.  

Påmelding til saksbehandler: Toril Matberg (Toril.Matberg@hnt.no), eller på telefon 74 09 86 67.  

NB! Oppgi fakturaadresse ved påmelding, og merk om du er forsker eller jobber klinisk.  

Påmeldingsfrist: 3. april 2017. NB: Begrenset antall plasser.  
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Program 

Kl. 9 – 9.40: Nye nasjonale retningslinjer om spiseforstyrrelser og helsepolitiske 
føringer. Pasientforløp og pakkeforløp. Sigrid Bjørnelv er spesialist i psykiatri, PhD 
og overlege ved RKSF, og førsteamanuensis ved Institutt for Psykisk Helse, NTNU. 
Bjørnelv har ledet arbeidet med retningslinjer for behandling av alvorlige 
spiseforstyrrelser i 2000, og har også ledet arbeidet med de nye Nasjonale 
retningslinjer publiseres 26. april.  

 
Kl. 9.40-10.10: Foreldre med spiseforstyrrelser. Behandlings -og 
forskningsperspektiver. Trine Tetlie Eik-Nes er ansatt ved RKSF og NTNU (Institutt 
for psykisk helse). Hun har i en årrekke forsket og arbeidet klinisk med foreldre 
med spiseforstyrrelser. Hun vil om ikke lenge levere sin PhD-avhandling: «The 
spectrum of ED in men and women. Correlates, adverse outcomes and course of 
recovery».   

 
Kl. 10.10 – 10.30: Kaffe og networking.  

Kl. 10.30 – 11.30: Dr. Micali vil gi en oppdatert gjennomgang av forskningsfeltet. 
Nadia Micali er Medical Director og Associate Professor ved Eating and Weight 
Disorders Program ved Icahn School of Medicine ved Mount Sinai i New York.  
Nåværende forskningsfokus inkluderer etiologi og epidemiologi av 
spiseforstyrrelser, transgenerasjonsmønster for overføring av spiseforstyrrelser, 
samt genetiske og miljømessige risikofaktorer. Du kan lese mer om henne og 
hennes publikasjoner her: http://www.mountsinai.org/profiles/nadia-micali  
Kl. 11.30 – 12.30:  Lunsj og networking.  

Kl. 12.30 – 13.30: Compassion fokusert terapi for spiseforstyrrelser. Hva kan være 
en mulig vei videre? KariAnne Vrabel er psykologspesialist, og fikk i 2010  
utmerkelsen «Årets doktorgrad». Hun har publisert artikler som undersøker forløp 
etter inneliggende behandling, og variabler som påvirker utfallet av behandlingen. 
Hun er forskningsleder for den første randomiserte kontrollerte studien for 
Compassion fokusert terapi for pasienter i døgnbehandling. 

 
Kl. 13.30 – 13.50:  Kaffe og networking.  

Kl. 13.50 – 14.50: Overspisingslidelse: oversikt og oppdatert kunnskap om den 
største gruppen spiseforstyrrelser. Deborah Lynn Reas, PhD er seniorforsker ved 
Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) ved Oslo universitetssykehus og 
førsteamanuensis i helsepsykologi ved Psykologisk institutt (PSI), UiO. Hun er 
utdannet psykolog fra USA. Hennes PhD fokuserte på kroppsbildeendringer i 
forbindelse med behandling av overvekt og i sin post doc jobbet hun på en NIH-
finansiert randomisert kontrollert studie som sammenlignet kognitiv-atferds 
behandling for overspisingslidelse og atferdsterapi for fedme.  

 

Kl. 14.50 – 15.10: Kaffe og networking.  

Kl. 15.10 – 16: Når pasienten ikke blir bedre – hva da? Øyvind Rø er professor i 
psykiatri ved Universitet i Oslo og forskningsleder ved Regional seksjon for 
spiseforstyrrelser (RASP) ved Oslo universitetssykehus. Han er også leder for NKNS. 
Han har publisert en rekke artikler om behandlingsforløp, egenskaper ved ulike 
måleinstrumenter og nevrobiologiske faktorer ved spiseforstyrrelser. 

 
 


