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Hvor møter vi personer med spiseforstyrrelser? 

- På helsesøsters kontor 

 

- Hos fastlege 

 

- Hos poliklinisk behandler 

 

- Ved innleggelse 

 

 



- Utredning - Kartlegging 

 

- Behandling 

 

- Motivasjon og endring 
 



- Generelle symptomer på nedsatt trivsel og 

dårlig form 

- endringer i aktivitet og skoleprestasjoner 

- endringer i spisevaner og vektendringer 

(både opp og ned) 

- økende opptatt av vekt, sunn mat og 

fysisk trening.  

Tidlige tegn på mulig spiseforstyrrelse hos barn/unge 



- Plager som kan være tidlige tegn på 

spiseforstyrrelse: 

 

- Hodepine 

- Konsentrasjonsproblemer 

- Reduserte skoleprestasjoner 

- Svimmelhet/besvimelse 

- Mage- og fordøyelsesproblemer 

- Vektendringer 

- Muskelsmerter 

- Menstruasjonsforstyrrelser 

- Forsinket pubertetsutvikling 

- Redusert høydevekst  



Kaster du opp fordi du føler deg ubehagelig full i magen? 

 

Er du bekymret fordi du mister kontroll over hvor mye du spiser? 

 

Har du nylig gått ned med mer enn seks kilo i vekt over en 

tremånedersperiode? 

 

Synes du at du er tykk selv om andre sier at du er for tynn? 

 

Vil du si at mat har en dominerende plass i livet ditt? 

Nyttige spørsmål 



• Hvordan er balansen mellom aktivitet, hvile og ernæring? 

 

• Er treningen rigid og tvangspreget, eller lystbetont? 

 

• Trening for å unngå uro, dårlig samvittighet, vanskelige følelser 

 

• Trening for å tillate seg å spise og hvile 

 

• Trening for kontroll av vekt, kropp og fasong 

Nyttige spørsmål 



Utredning av spiseforstyrrelser 

- klinisk intervju 

 

- anamnese 

 

- somatisk undersøkelse 

- inkludert høyde og vekt 

- laboratorieprøver ved indikasjon 



Målsetting med kartleggingssamtalen 

 

- Gi behandler forståelse av pasientens vansker 

 

- Gi pasienten økt forståelse av sine vansker 

 

- Skape allianse og tillit 

 

- “At pasienten kommer tilbake til time 2” 



Kartlegging og behandling 
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Kartleggingssamtalen  
 
 

- Åpen samtale 

 

- Strukturert klinisk intervju 

- MINI/SCID 

- EDE 

 

- Bruk av spørreskjema 

- EDE-Q 

- CIA 

 



Kartlegging og diagnoser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiseforstyrrelser 

(atypisk anorexia, atypisk bulimi, 

uspesifiserte spiseforstyrrelser) 

Anorexia 

nevrosa 

Bulimia 

nevrosa 

Overspisings- 

lidelse 



Strukturert klinisk intervju 

 

 

 

Noen ord om MINI... 



Anoreksi 

a Hvor høy er du?   cm  

b Hva var din laveste vekt i løpet av de siste 3 månedene?   kg  

 

c ER PASIENTENS VEKT LIK ELLER LAVERE ENN TERSKELVERDIEN TILSVARENDE 
NEI JA  

HENNES/HANS HØYDE? (SE TABELL NEDENFOR)  

 

I løpet av de siste 3 månedene:  

L2 Har du forsøkt å unngå å gå opp i vekt, til tross for den lave vekten? NEI JA  

L3 Har du vært veldig redd for å legge på deg eller bli tykk, selv om du var undervektig? NEI JA  

L4 a Har du sett på deg selv som tykk eller følt at enkelte deler av kroppen var for tykke? NEI JA  

b Har din kroppsvekt eller kroppsfasong hatt stor betydning for hvordan du har sett på deg selv? 
NEI JA  

c Har du tenkt at din lave kroppsvekt for tiden var normal eller for høy? NEI JA   

L5 ER 1 ELLER FLERE SPØRSMÅL FRA L4 KODET JA? NEI JA  

L6 FOR KVINNER: Har alle menstruasjonsperiodene uteblitt i løpet av de 



Anoreksi 

Fordeler 

- Spørsmål om vekt/BMI 

- atferd (restriktiv) 

- kognisjon (frykt) 

- kroppsbildeforstyrrelse 

Ulemper 

- fanger ikke opp pasienter med alvorlig vekttap på 

normalvekt 

- fanger ikke opp pasienter med undervekt over bmi 17,5 

- fanger derfor ikke opp atypisk anoreksi 

- menstruasjon vanskelig å vurdere 



Bulimi 

M1 I løpet av de siste 3 månedene, har du hatt spiseorgier eller hatt episoder NEI 
JA  

hvor du har spist svært mye mat i løpet av en periode på 2 timer?  

M2 Har du i løpet av de siste 3 månedene hatt spiseorgier så ofte som 2 ganger i 
uken? NEI JA  

M3 Følte du at ditt matinntak var ute av kontroll under disse spiseorgiene? NEI JA  

M4 Gjorde du noe for å motvirke eller forhindre at du la på deg på grunn av disse 
spiseorgiene, NEI JA  

som for eksempel fremkalle brekninger, faste, mosjonere, innta avføringsmidler eller 
bruke klystér eller vanndrivende eller andre medisiner?  

 

M5 Har din kroppsvekt eller kroppsfasong stor betydning for hvordan du ser på deg selv? 
NEI JA  

 

M6 FYLLER PASIENTENS SYMPTOMER KRITERIENE FOR ANOREXIA 
NERVOSA? NEI JA  

M7 Oppstår disse spiseorgiene kun når du er under (____________ kg/lb)? NEI JA  



Fordeler 

- atferd: overspising og hyppighet. 

- Kontrolltap 

- Kompensering – tydeliggjør de ulike atferdene 

- Kognitivt komponent (svært overflatisk spørsmål) 

Ulemper 

- Fanger ikke opp pasienter med subjektive overspisingsepisoder 

- Fanger ikke opp kompenserende atferd uten overspising 

- Fanger ikke opp atypisk bulimi 



Systematiske klinisk intervju 

- Intervjuene kan ha gode veiledende spørsmål og kan være 

nyttige for å bekrefte diagnoser. 

 

- Men de fanger ikke opp alle spiseforstyrrelsene 

 

- MINI brukes ikke for å avkrefte psykisk lidelse 

 

- Fanger kun opp enkelte aspekter ved spiseforstyrrelsen 

 

- Ingen gode kriterier for å sette grensen mellom 

spiseforstyrrelse og ikke spiseforstyrrelse. 

 

 

 



Selvrapportskjema - Fordeler 

- Supplement til kartleggingssamtalen 

 

- Sikre en bred kartlegging av personens plager 

 

- Tidsbesparende 

 

- Lavere terskel for å dele informasjon 

 

- Gjenkjennelse/normalisering 

 



Selvrapportskjema - ulemper 

 

- Kan bruk av skjema påvirke det terapeutiske møtet? 
- timing og introduksjon 

 

- pasientens erfaring med og holdning til skjema 

- “Skjema-terapi” 

 

- overvurdering av skjema 

 

- Skjema som tryggingsstrategi 



Selvrapportskjema 

- EDE-Q 
- 28 spørsmål 
 

- Restriksjon 
- bekymring for spising 
- bekymring for vekt 
- bekymring for figur 
 

- Høyde og vekt 
- Menstruasjon 
- Frekvens overspising 
- Frekvens overdreven fysisk 

aktivitet, oppkast, avføringsmidler 



Selvrapportskjema 

- C.I.A. 

- 16 spørsmål 

 

- «I løpet av de siste 28 dagene, i 

hvilken grad har dine spisevaner, 

trening, eller følelser knyttet til 

din spising, figur eller vekt….» 

 

- personlig svekkelse 

- sosial svekkelse 

- Kognitiv svekkelse 

 



Selvrapportskjema 

- Skåringsmanual og skjema finnes tilgjengelig: 

 

- Helsebiblioteket 

- Psykisk helse 

- Spiseforstyrrelser 

- Skåringsverktøy 

 

- EDE-Q og CIA  

- Fanger opp symptomer og funksjon 

- Del av kvalitetsregisteret NORSPIS 



Selvrapportskjema - tips 

- Bruk besvarelsen som utgangspunkt for samtale 

 

- Snakk om totalskåre og delskalaer - din tolkning 

 

- Sjekk ut om din tolkning passer med pasientens 

 

- Se over enkeltspørsmålene - snakk om disse 

 

- Gjør deg godt kjent med skjemaet! 

 



Tips til den åpne kartleggingssamtalen  

 

- Still “de rette spørsmålene” 

 

- Vær bevisst hvordan spørsmålene stilles 

- Røp din forståelse 

- Røp din anerkjennelse 

- “normaliser” skambelagte tema 

 

- åpne vs lukkede spørsmål 

- -undrende stil 

 

- Validere motstand, ambivalens og unnvikelse 

 

 

 

 



Kropp 
Kroppsbilde 

Sult og metthet 

Atferd: 
Måltidsstruktur 

Unngåelse 

Fysisk aktivitet 

Kompensering 

Overspising 

Kroppssjekking 

Somatikk 
Vektutvikling 

Menstruasjon 

Kropp og hjerne 

 

Følelser: 
Regulering 

Angst 

Skam 

Overopptatthet 

av mat og 

spising, kropp, 

vekt, trening, 

og kontroll  



Kropp 
Kroppsbilde 

Sult og metthet 

Atferd: 
Måltidsstruktur 

Unngåelse 

Fysisk aktivitet 

Kompensering 

Overspising 

Somatikk 
Vektutvikling 

Menstruasjon 

Kropp og hjerne 

 

Følelser: 
Regulering 

Angst 

Skam 

Overopptatthet 

av mat og 

spising, kropp, 

vekt, trening, 

og kontroll  

Familie Venner 

Arbeid Fritid 

 



Hjelpemidler i kartlegging 

Behandlingsintervensjoner som kartlegging. 

 

- Loggbok: 
- hvordan ville det være for deg å skrive ned når og hva du spiser i 

en uke? 

- Spiseliste: 
- hvordan vil det være for deg å følge en spiseliste til neste uke? 

- Veiing: 
- hvordan vil det være for deg å veie deg en gang i uka på mitt 

kontor, og ikke veie seg hjemme? 

- Vektkurve: 
- hvordan vil det være for deg å ha et mål om normalvekt? 



Terapeutisk allianse 



Terapeutisk allianse 



Terapeutisk allianse 

Felles 

mål 

 
“Hva ønsker 

du å oppnå i 

behandling?” 

 

“Hvilke 

endringer 

ønsker du i 

livet ditt?” 



Terapeutisk allianse 

Felles 

mål 

 
“Hva ønsker 

du å oppnå i 

behandling?” 

 

“Hvilke 

endringer 

ønsker du i 

livet ditt?” 

Enighet 

om 

metode 

 
“Hva skal vi 

gjøre for å 

nå målene?” 



Terapeutisk allianse 

Felles 

mål 

 
“Hva ønsker 

du å oppnå i 

behandling?” 

 

“Hvilke 

endringer 

ønsker du i 

livet ditt?” 

Enighet 

om 

metode 

 
“Hva skal vi 

gjøre for å 

nå målene?” 

Det 

relasjonelle 
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Terapeutisk allianse 

Felles mål 

 

“Hva ønsker 

du å oppnå i 

behandling?

” 

 

“Hvilke 

endringer 

ønsker du i 

livet ditt?” 

Enighet 

om 

metode 

 

“Hva skal 

vi gjøre for 

å nå 

målene?” 

Det relasjonelle 

båndet 

 

Tillit 

Trygghet 

 

 

 

- En god terapeutisk allianse er grunnlaget for 

behandling og pasientens endringsprosess. 

- Men: brister i alliansen vil forekomme 

- Alliansebrister må håndteres 

 



Målsettinger for behandling 

- Reduksjon av undervekt 

- Normalisering av spisemønster 

- Reduksjon av bulimisk atferd 

- Reduksjon av overspising 

- Reduksjon av overtrening 

- Mer fleksibilitet, mindre tvang 

- Mat, kropp, vekt skal ta mindre plass 

- Økt aksept for egen kropp 

- Økt evne til å håndtere vanskelige tanker og 

følelser 
 



Målsettinger for behandling 

Hva om terapeut og pasient ikke er enig om 

målsetting? 

 

- Eksempel: vekt, forhold til mat, trening 

 

- Mål om å føle seg bedre 

- Mål om å ha kontroll 

- Mål om å ikke bli overveldet av følelser 

 

- ønske om å bli frisk men ha en lav vekt 
 



Målsettinger for behandling 

- Gi et terapeutisk rasjonale 
- undervekt som opprettholdende faktor 

- lavt matinntak → sårbarhet for overspising 

 

- Endre målsetting 
- Fokus på delmål 

- Begynne med pasientens viktigste mål 

 

- Redefinere mål 
- målvekt/BMI vs. få en  kropp og hjerne som fungerer 

 

- Undersøke relasjonelle tema 
- følsomhet for å bli dominert av andre,  

 

- Anerkjenne ambivalens/motstand 
 



Terapeutisk allianse 

Felles mål 

 

“Hva ønsker 

du å oppnå i 

behandling?

” 

 

“Hvilke 

endringer 

ønsker du i 

livet ditt?” 

Enighet 

om 

metode 

 

“Hva skal 

vi gjøre for 

å nå 

målene?” 

Det relasjonelle 

båndet 

 

Tillit 

Trygghet 

 

 

 

- hvor og hvilket behandlingsnivå 

 

- hva slags behandlingsmetode 

 

- Avveininger og dilemma i behandling 

 

Behandlingsformer og tilnærminger 



Behandlingsformer og tilnærminger 

- Primærhelsetjenesten 

 

- Poliklinikk i psykisk helsevern 

 

- Døgnbehandling i psykisk helsevern 

 

- Døgnbehandling i somatisk sykehus 

 

- Spesialavdelinger for spiseforstyrrelser 

 

- Tvungen vs frivillig behandling 

 



- Alle barn og unge med mistanke om spiseforstyrrelser bør 

henvises til spesialisthelsetjenesten. 

- Fastlege og kommunepsykologer kan behandle pasienter 

med spiseforstyrrelser, hvis de har relevant kompetanse 

til dette. 

- Fokus på symptomreduksjon i form av vektøkning ved 

anoreksi, reduksjon av bulimisk adferd ved bulimi og 

reduksjon av overspising ved overspising. 

- Bruk av spiseliste og oppfølging av fysisk aktivitet 

anbefales. 

- Behandling av andre lidelser som angst og depresjon er 

også viktig.  

Behandling i primærhelsetjenesten 



- helsepersonell i skolehelsetjenesten og ved helsestasjon 

bør ha lav terskel for å ta kontakt med fastlege, og/eller 

annet helsepersonell med kompetanse på 

spiseforstyrrelser, for råd/veiledning eller videre henvisning. 

 

- Helsesøster bør ha kjennskap til de viktigste tegn på 

spiseproblemer og spiseforstyrrelser, og vurdere 

alvorlighetsgrad ut fra kunnskap om barn og unges 

normalutvikling. 

 

- Jordmor bør ha kjennskap til de viktigste tegn på 

spiseproblemer og spiseforstyrrelser og vurdere 

alvorlighetsgrad ut fra kunnskap om normalutvikling under 

svangerskap. 

Behandling i primærhelsetjenesten 



 

 

Poliklinisk behandling anbefales: 

 

- stabil somatisk tilstand 

- mindre alvorlig undervekt 

- DPS/BUP har kompetanse til dette. 

- Ved starten av behandling 1-2 ganger i uken vurdert ut fra 

alvorlighetsgrad. 

- Ved forverring eller manglende bedring bør behandlingen 

ved poliklinikken intensiveres. 

Poliklinikk eller døgnbehandling? 



- Barn og unge med spiseforstyrrelser: 

- Familiebasert Terapi (FBT) 

 

- Anorexi:  

- Psykoterapi rettet mot spiseforstyrrelser 

 

- Bulimi:     

- Psykoterapi rettet mot spiseforstyrrelser 

- Kognitiv atferdsterapi  

- over 50% har god effekt 

 

- Overspisingslidelse:  

- Psykoterapi rettet mot spiseforstyrrelser 

Erfarings og evidensbaserte behandlingstilnærminger 





Psykiatrisk behandling av pasienter med 

spiseforstyrrelser vil alltid måtte være en 

kombinasjon av konkrete atferdstiltak rettet mot 

reduksjon av spiseforstyrrelsessymptomene og 

annet psykoterapeutisk arbeid rettet mot 

underliggende og vedlikeholdende faktorer. 

Behandlingen kan være individuell eller i gruppe, og 

gis som poliklinisk behandling, dagbehandling eller 

døgnbehandling. 

Hva sier nasjonale faglige retningslinjer? 

Behandlingsformer 



Behandling av spiseforstyrrelser 

 

ATFERDS 

ENDRING 

 

 

PSYKO- 

TERAPI 

STØTTE- 

TERAPI 
 



Behandling av spiseforstyrrelser 

Behandling MÅ rettes mot 

spiseforstyrrelsessymptomer 

-Normalisering av måltid 

-Spiseliste 

-Loggbok 

-Redusere overspising 

-Redusere kompensende atferd 

-Normalisere fysisk aktivitet 

-Normalisere vekt 

-Veiing 

Behandling bør rettes mot 

opprettholdende faktorer 

-Følelsesregulering (DBT) 

-Relasjonell fungering (IPT) 

-Øke refleksjonsevne (MBT) 

-Håndtering av tanker og følelser 

(CBT) 

-Hva nå pasienten er opptatt av 

(SSCM) 

-Forhold til egen kropp 

(psykomotorisk fysioterapi) 



Fokus på symptomer eller andre tema? 
 

Symptomfokus Andre tema 

- Tidlig i behandling 

- Alvorlighetsgrad 

av undervekt eller 

atferdssymptomer 

- Vansker med 

atferdsendring 

- Pasientens 

ønsker 

- Senere i 

behandling 

- Bedring av 

symptomer 

- Mestrer 

atferdsendring 

- Pasientens 

ønsker 



Fokus på symptomer eller andre tema? 
 

Symptomfokus Andre tema 

- Tidlig i behandling 

- Alvorlighetsgrad 

av undervekt eller 

atferdssymptomer 

- Vansker med 

atferdsendring 

- Pasientens 

ønsker 

- Senere i 

behandling 

- Bedring av 

symptomer 

- Mestrer 

atferdsendring 

- Pasientens 

ønsker 

Hva 

fungerer? 



Behandlingsmetoder for atferdsendring 

- Mat og spising 
- Loggbok 
- Spiseliste (klokkeslett, innhold, mengde) 
- Konkrete målsettinger 
- Normalisere måltidsstruktur, mengde, variasjon 

 
- Fysisk aktivitet 

- Treningsplan/aktivitetsplan 
- “Hviletid” 

 
- Vekt og veiing 

- Veiing hos behandler 

- Vekt settes i sammenheng med nye tiltak 

- Trygging og støtte fra behandler 

 

 

- Psykoedukasjon 

- Kognitive teknikker. 

- Emosjonsreguleringsstrategier. 

- Snakke om det pasienten er opptatt av i livet sitt 
 

 



Behandlingsmetoder for atferdsendring 

Snakk om pasientens symptomer: 



Fallgruver i behandling... 

Høyt symptomtrykk → Handlingsbehov → Atferdsfokus 

 → for lite fokus på opprettholdende faktorer 

Symptommestring → Undervurdering av indre symptomtrykk 

 

 → For lite fokus på spiseforstyrrelsessymptomer 

ELLER → avslutning av behandling  



Fokus på symptomer eller andre tema? 
 

Symptomfokus Andre tema 

Overopptatthet av 

mat 

kropp 

vekt 

kontroll 
 

Sulting, overspising, 

oppkast, trening, 

undervekt som 

følelses- 

regulering 

Hva er de viktigste opprettholdende faktorene for akkurat denne pasienten? 



Fokus på symptomer eller andre tema? 
 

Symptomfokus Andre tema 

Overopptatthet av 

mat 

kropp 

vekt 

kontroll 
 

Sulting, overspising, 

oppkast, trening, 

undervekt som 

følelses- 

regulering 

BÅDE 

OG 

Hva er de viktigste opprettholdende faktorene for akkurat denne pasienten? 



Kognitiv forklaringsmodell 



Emosjonsreguleringsmodell (DBT) 



Interpersonlig forklaringsmodell 





Familie vs individuell behandling? 
 

Familiebasert Individuell 

- Barn og unge 

- Bor sammen med familien 

- Spiseforstyrrelsen påvirker 

andre familiemedlemmer 

- Opprettholdende faktorer i 

familien 

- Foreldres mulighet for å gi 

støtte i måltidssituasjoner 

- Pasientens ønsker 

- Voksne 

- Flyttet hjemmefra 

- Lite kontakt med familie 

- Foreldre kan i liten grad bistå 

i behandling 

- Pasientens ønsker 



 

 

- Familiebasert behandling for spiseforstyrrelser: spesifikk 

behandlingsmetode for barn og unge 

 

- Familiearbeid: all helsehjelp der dialog og samarbeid med 

familie og andre pårørende inngår i utredning, støtte, 

behandling og/eller oppfølging av personer med 

spiseforstyrrelser.  

 

- Familiearbeid er nyttig for å gi hensiktsmessig hjelp til den 

som er syk, og for å ivareta pårørendes behov når en nær 

person er rammet avspiseforstyrrelse 

 

- søskens behov for informasjon og omsorg 
 

 

Familiearbeid ved spiseforstyrrelser 



- Også for unge voksne vil foreldre ofte være de 

viktigste støttepersonene, og være sterkt berørt av sitt 

barns sykdom 

- Foreldre bør inkluderes selv om foreldre ikke har den 

samme rollen som ved mindreårige barn.  

 

- nyttig å tilby kontakt og samarbeid med partner 

 

- inkludere nære venner, eller andre støttepersoner 

 

- pasientens behovfor støtte i sin foreldrefungering, og 

på barnas situasjon og behov for omsorg, informasjon 

og et normalt dagligliv. 

Familiearbeid ved spiseforstyrrelser 



Terapeutisk allianse 

Felles mål 

 

“Hva ønsker 

du å oppnå i 

behandling?

” 

 

“Hvilke 

endringer 

ønsker du i 

livet ditt?” 

Enighet 

om 

metode 

 

“Hva skal 

vi gjøre for 

å nå 

målene?” 

Det relasjonelle 

båndet 

 

Tillit 

Trygghet 

 

 

 

- Hva om pasient og terapeut ikke er enige om 

behandlingstilnærming/metode? 

 

- Brukermedvirkning? 

 



Uenigheter om metode 

- Uenighet eller ambivalens? 
- Er det pasienten eller “spiseforstyrrelsen” som er uenig i 

metoden? “Hva ville den friske delen i deg ønske?” 

 

- psykoedukasjon og terapeutisk rasjonale 
- hva er opprettholdende faktorer i spiseforstyrrelsen 

- evidensbasert kunnskap 

- hvorfor veiing, hvorfor spiseliste? 

 

- omformulering: 
- spise mer for å øke vekt vs spise mer for å undersøke effekt på 

energi/konsentrasjon 

 

- endre metode: 
- hvis du ikke vil bruke spiseliste, kan du bruke loggbok? 

 

- “non-negotiables” 
- rammer for behandling 



Terapeutisk holdning 
 

Autoritær stil “Gå med” pasienten 

- Du har en spiseforstyrrelse 

- Du har en psykisk lidelse 

- Ditt mål for behandling må 

være en vekt på BMI 20 

- Spiseliste er en del av 

behandlingen her! 

- Du må ha behandling 

 

- Forstår du vanskene dine 

som en spiseforstyrrelse? 

- Hvilke mål/endringer er 

viktige for deg å ha fokus på? 

- Om du ønsker behandling er 

ditt valg 

  



Terapeutisk holdning 
 

Fokus på endring Fokus på akseptering 

- Du må få til vektoppgang 

- Du må spise mer neste uke 

- Du må kaste opp mindre 

- Du må øve deg på å spise 

sammen med venner 

- Du kan ikke trene så hardt 

som før 

- DU MÅ ENDRE DEG 

- (du er ikke bra nok) 

- Det er gode grunner til at du 

har fått en spiseforstyrrelse 

- Det står respekt av måten du 

jobber for å håndtere det som 

er vanskelig i livet ditt 

- Om du får til endringer eller 

ikke er du like mye verdt 

- DU GJØR DITT BESTE 

- (du er bra nok) 



Terapeutisk holdning 
 

Fokus på endring Fokus på akseptering 

- Du må få til vektoppgang 

- Du må spise mer neste uke 

- Du må kaste opp mindre 

- Du må øve deg på å spise 

sammen med venner 

- Du kan ikke trene så hardt 

som før 

- DU MÅ ENDRE DEG 

- (du er ikke bra nok) 

- Det er gode grunner til at du 

har fått en spiseforstyrrelse 

- Det står respekt av måten du 

jobber for å håndtere det som 

er vanskelig i livet ditt 

- Om du får til endringer eller 

ikke er du like mye verdt 

- DU GJØR DITT BESTE 

- (du er bra nok) 



Fallgruver i behandling... 

Autoritær, endringsfokusert stil → alliansebrudd → drop-out 

 

Aksepterende, pasientstyrt stil → manglende endring → 

opprettholdelse av sykdom 

Faglig 

vurdering 

Terapeutens 

personlighet/ 

preferanser 



Terapeutisk allianse 

Felles mål 

 

“Hva ønsker 

du å oppnå i 

behandling?

” 

 

“Hvilke 

endringer 

ønsker du i 

livet ditt?” 

Enighet 

om 

metode 

 

“Hva skal 

vi gjøre for 

å nå 

målene?” 

Det relasjonelle 

båndet 

 

Tillit 

Trygghet 

 

 

 

- Hva om det relasjonelle båndet ikke er sterkt nok? 

 

- Å gi fra seg spiseforstyrrelsens kontroll øker 

behovet for trygghet og tillit 

 



Relasjonens betydning 



Relasjonens betydning 

 

- Tegn på manglende behandlingseffekt: 

- drop-out 

- unnvikelse 

- motstand mot endring 

- manglende bedring  

 

- kan handle om sider ved pasienten og lidelsen 

     MEN OGSÅ 

- manglende tillit og trygghet til terapeuten eller 

behandlingssystemet 



Relasjonens betydning 

Hva innebærer tilfriskning/bedring for relasjonen? 

 

- sjeldnere konsultasjoner? 

- mindre støtte? 

- avslutning av behandling? 

- manglende forståelse for den psykiske smerten 

når den ikke vises gjennom symptomer? 



Håndtering av relasjonsbrister 

- intensitet i behandling 

- varighet 

 

- Oppklare misforståelser 
- eks. grunn til at terapeut kommer for sent, avlyser time, er 

fraværende i timen 

- Utforske relasjonelle tema 
- “føler du deg ofte avvist av andre når de kommer for sent, 

eller ikke tar telefonen?” 

- Alliere seg med motstand 
- “kanskje er det gode grunner til at du ikke har tillit til meg?” 

- “Det er forståelig at det å stole på at jeg bryr meg er 

vanskelig” 



- Psykoedukasjon 

- Gi pasienten en forståelse av sammenheng mellom symptomer, 

årsaker og intervensjoner 

- Fokus 

- Hold fokus om de viktige temaene i behandling 

- Akseptering 

- Vis forståelse for pasientens symptomer og ambivalens 

- Endringsfokus 

- Arbeid med å unngå unngåelse. Atferdsmessig, emosjonelt, og 

relasjonelt. 

- Selvrefleksjon 

- Hjelpe personen til å reflektere om seg selv og om behandling 

 

 

 

Generelle prinsipper for behandling 



Behandling 

Atferdsendring;  normalisering av spiseadferd, slutt på  
                             oppkast m.m 

 
Pedagogikk;  informasjon om sunn kost, kroppens nærings- 
                        messige behov og de somatiske konsekvensene 

                        av spiseforstyrrelsen 

 
Kognisjon;    utfordre sentrale dysfunksjonelle tankemønstre som 

                      ”jeg kan bare være lykkelig som tynn”. 
  
Følelser;     knytte spiseadferden til grunnleggende følelser, 
                    som skam, savn, sorg, sinne m.m 

 
Relasjoner;  belyse forholdet til andre og spiseforstyrrelsens 
                      rolle i slike samspill 

I tillegg kommer somatisk utredning og nødvendige medisinske tiltak 



Motivasjon for endring 

- Motivasjon for å gjøre vanskelige endringer vil svinge 

- Endringsprosesser går gjerne i faser 

- Prochaska & Di Clemente 

- Motivasjon vil henge sammen med ambivalens 

- Mennesker har ofte motstridende behov og ønsker. 

 

- Motivasjon – en «indre tilstand» 

- Kan være vanskelig å forstå for andre  

- Svingende motivasjon kan skape misforståelser 

- Motivasjon vil påvirkes av både indre og ytre omstendigheter 

 

 

 

 



Faser i endringsprosesser 





De fleste bulimi pasientene er i ”handlingsfasen” 

ved oppstart av behandlingen, mens….. 
 
de anorektiske pasientene er i ”precontemplation 

eller contemplation fasen. 
 
Sannsynligvis fordi kun en svært liten del av de  
anorektiske pasienten sammenlignet med de bulimiske 

oppsøker behandling av egen fri vilje. 
 
De fleste anorektiske pasientene føler seg presset 
av familie, slekt og venner til å starte i behandling. 
 
Rapporterer i større grad en ytre motivasjon for å endre seg, 
som også kan forklare den større motstanden for endring 

 
 
(Vitousek, 1998) 



Endringsprosessen 



Den spiseforstyrredes to sider 



Den spiseforstyrredes to sider 

- Selvkritiske tanker 

- Følelsesstyrte tanker 

- «Irrasjonelle» tanker 

- Selvsentrert 

- Tankene fokuseres om hva som lindrer ubehag her og nå, 

på kort sikt 

 



Den spiseforstyrredes to sider 

- «rasjonelle» tanker 

- Tar hensyn til følelser, men blir ikke følelsesstyrt 

- Hensyn til egen helse 

- Hensyn til andre mennesker 

- Fokus på hva som fungerer og er bra på lang sikt 



Hva kan påvirke motivasjon? 



Terapiens to sider 

- Fokus på atferdsendring 

 

- Clinical Management 

 



Terapiens to sider 

- Psykoterapi 

 

- Støtte 

 

- «Det pasienten er opptatt av» 



- Forandring skjer gradvis. 

 

- Spising bedres gradvis.  Spisemønster og mengde mat 

bedres før fysiske og psykologiske symptomer 

 

- Fysiske symptomer bedres gradvis avhengig av 

spisingens normalisering. 

- Normalisering av fysiske symptomer nåes før 

normalisering av  

  psykologiske symptomer  og før oppnådd normalisert 

forhold til mat. 

 

- Psykologiske symptomer bedres gradvis, men 

intensiteten varierer  

 gjennom forløpet og tar lengst tid å normalisere. 

 



Takk for oppmerksomheten! 


