
Nasjonal faglig retningslinje 

for tidlig oppdagelse, 

utredning og behandling av 

spiseforstyrrelser 

Lansert  26. april 2017 



En lang dags ferd – 

ørkenvandring? 



Litt tilbakeblikk 
2000:  Alvorlige Spiseforstyrrelser. 

Retningslinjer for behandling i 

spesialisthelsetjenesten (Statens Helsetilsyn) 

 mye fokus på å heve kunnskapen om 

spiseforstyrrelser og ulike former for 

behandlingstiltak 

 ingen systematisk gjennomgang av 

forskning og klinisk erfaring som grunnlag for 

anbefalinger. 



Kunnskapsbasert tilnærming 

 

 

En nasjonal faglig retningslinje skal ha 

en kunnskapsbasert tilnærming. Det 

innebærer at forskning, klinisk erfaring 
og brukererfaring skal vurderes samlet 

opp mot ønskede og uønskede 

konsekvenser av foreslåtte tiltak. 
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Mål 

hindre uønsket variasjon i tjenesten 

sikre god kvalitet 

sikre riktige prioriteringer 

løse samhandlingsutfordringer 

sikre helhetlige pasientforløp 
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Sterk anbefaling 

  

I en sterk anbefaling er det vurdert som klart at 
fordelene veier opp for ulempene. Pasienter og 
helse- og omsorgspersonell vil, i de fleste 
situasjoner, mene at det er riktig å følge 
anbefalingen. 

 

Ved sterke anbefalinger for et tiltak bruker vi 
begrepene «…bør» og «det anbefales». Ved sterke 
anbefalinger mot en intervensjon bruker vi 
begrepene «det anbefales ikke». Det vises også at 
anbefalingen er sterk ved en markering av 
anbefalingen. 
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Svak anbefaling 

 

 

I en svak anbefaling vil det være noe mer uklart om 

fordelene veier opp for ulempene. Ulike valg kan 

være riktig for ulike pasienter, og helse- og 

omsorgspersonell må hjelpe til med å vurdere hva 

som er riktig i den enkelte situasjon. 

 

Ved svake anbefalinger for en intervensjon bruker vi 

begrepene «…kan» og «det foreslås». Ved svake 

anbefalinger mot en intervensjon bruker vi 

begrepene «det foreslås ikke at/å». 
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Retningslinjens juridiske betydning 

Nasjonal faglige retningslinjer inngår som et akseptert 

grunnlag og setter en norm for hva som er faglig 

forsvarlig. Anbefalinger gitt i nasjonal 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 (jf. journalforskriften § 8, bokstav h.) En 

bør være forberedt på å begrunne sine valg i ev. 
klagesaker eller ved tilsyn. 
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Om spiseforstyrrelser (1) 

Risiko- og sårbarhetsfaktorer (2) 

Identifisering og oppfølging i 
primærhelsetjenesten (3) 

Samarbeid mellom tjenester og henvisning 
til spesialisthelsetjenesten (4) 

Om bruk av behandlinger og terapeutiske 
tilnærminger med manglende eller ukjent 
forskingsdokumentasjon (15) 

 

Omtalekapitler 



10 kapitler med behandlingsanbefalinger 

Familiearbeid ved spiseforstyrrelser for 

barn, unge og voksne i primær- og 

spesialisthelsetjenesten (5),   

 Selvhjelp (6),   

Utredning av spiseforstyrrelser (7), 
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Poliklinisk behandling og indikasjon for innleggelse (8)  

Psykoterapi for voksne med   spiseforstyrrelser.(9) Psykoterapi for 

barn og unge med spiseforstyrrelser (10)  

Legemiddelbehandling (11) 

Somatisk behandling (12)  

Graviditet og barselperiode for kvinner med spiseforstyrrelser 

(13) 

 Diabetes og spiseforstyrrelser (14) 

1 kapittel om Det rettslige grunnlag ved behandling av 

spiseforstyrrelser 



Hva er nytt 

Klare anbefalinger om 

Utredning 

Behandling  

Fokus i behandlingen 

 

Fortsatt fokus på  kunnskap om og 
forståelse for spiseforstyrrelse 

 



Forebygging 
Viktig, men ingen sikre metoder 

Sekundærforebygging i form av tidlig 

identifisering, forutsetter grunnleggende 

kunnskap om tidlige tegn på mulig 

spiseforstyrrelse uansett pasientens alder, 

og tidlig intervensjon er viktig for å redusere 

faren for utvikling av alvorlig sykdom. 
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Grunnleggende kunnnskap 

En må forstå for å kunne hjelpe 

 

En må vite for å kunne forstå 
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Forståelse 

 

Kroppen er ditt sted å være i 

din tilmålte tid 

Liker du ikke den, er du hjemløs 
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Teorigrunnlag 

Ulike psykologiske teorier 

Utviklingspsykologiske 

Tilknytningsteori 

Biologiske/ Nevropsykologiske 

Sosialpsykologiske 

Kognitive 

I praksis:  Man må kombinere ulike teorier 
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 https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spiseforstyrrelser/seksjon?Tittel=ka
pittel-med-beskrivelse-av-10754 

 

 

30.05.2018 Tema for presentasjonen 

17 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spiseforstyrrelser/seksjon?Tittel=kapittel-med-beskrivelse-av-10754
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spiseforstyrrelser/seksjon?Tittel=kapittel-med-beskrivelse-av-10754
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spiseforstyrrelser/seksjon?Tittel=kapittel-med-beskrivelse-av-10754
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spiseforstyrrelser/seksjon?Tittel=kapittel-med-beskrivelse-av-10754
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spiseforstyrrelser/seksjon?Tittel=kapittel-med-beskrivelse-av-10754
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spiseforstyrrelser/seksjon?Tittel=kapittel-med-beskrivelse-av-10754
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spiseforstyrrelser/seksjon?Tittel=kapittel-med-beskrivelse-av-10754
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spiseforstyrrelser/seksjon?Tittel=kapittel-med-beskrivelse-av-10754
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spiseforstyrrelser/seksjon?Tittel=kapittel-med-beskrivelse-av-10754
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spiseforstyrrelser/seksjon?Tittel=kapittel-med-beskrivelse-av-10754
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spiseforstyrrelser/seksjon?Tittel=kapittel-med-beskrivelse-av-10754


Anbefalinger: Utredning 
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Utredning i primærhelsetjenesten 

Alle pasienter med mistanke om 

spiseforstyrrelse bør utredes ved en 

god anamnese med både psykiske 

og somatiske sider ved en eventuell 

spiseforstyrrelse 

Høyde og vekt 

Laboratorieprøver 



Utredning i spesialisthelsetjenesten 
 

Pasienter med mistanke om spiseforstyrrelse bør utredes ved 

hjelp av klinisk intervju og anamneseopptak. I tillegg bør det 

gjennomføres en somatisk undersøkelse som inkluderer høyde 
og vekt, og laboratorieprøver etter indikasjon 

 I psykiatrisk utredning av voksne pasienter med potensiell 

spiseforstyrrelse anbefales det å bruke EDE-Q og CIA 

 I psykiatrisk utredning av barn og unge med potensiell 
spiseforstyrrelse foreslås det å bruke et strukturert 

kartleggingsinstrument 
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Anbefalinger - Behandling 
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Barn og unge 
 

Råd:  

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

 

Rask oppstart av utredning og 
behandling i spesialisthelsetjenesten 
øker sannsynligheten for rask bedring 

 



Psykoterapi for barn og unge 

 

Sterk anbefaling: 

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

             

Dette gjelder alle 
spiseforstyrrelsesdiagnoser, både 
anoreksi, bulimi og overspisingslidelse 
 



Poliklinisk behandling 

Ved stabil somatisk tilstand og mindre 
alvorlig undervekt, bør behandlingen 
primært være poliklinisk, forutsatt at DPS/BUP 
har kompetanse til dette.  

Initialt anbefales det behandling 1-2 ganger 
i uken vurdert ut fra alvorlighetsgrad. 

Ved forverring eller manglende bedring bør 
behandlingen ved poliklinikken intensiveres.  

 

 



Somatikk 

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

Poliklinisk behandling av spiseforstyrrelser i 
spesialisthelsetjenesten bør ivareta både somatiske 
og psykologiske/psykiatriske sider ved sykdommen. 

Det anbefales en omfattende somatisk 
behandling og oppfølging for pasienter med 
alvorlig spiseforstyrrelse. 

 
 



Anorexia nervosa 

30.05.2018 

Tema for presentasjonen 

26 



 

   Behandling 

 

Psykoterapi rettet mot spiseforstyrrelser 
anbefales for å behandle voksne 
pasienter med anoreksi 

 Ingen spesifikk psykoterapi-form, men 

bør være rettet mot spiseforstyrrelser,  

og ha fokus på vektnormalisering 



Målvekt 

 

Det anbefales at målvekt/   

stabiliseringsvekt i behandling av 

personer med anoreksi settes til: 

BMI 20-25 for voksne 

mellom 25. og 75. percentil (BMI 

percentil) for barn. 
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Vekt-økning/normalisering 

Det anbefales å tilstrebe en 

reduksjon av undervekt fra 0,5 

til 1,5 kg/uke for pasienter med 

anoreksi  

 



Indikasjon for døgnbehandling 
 

Stort vekttap på kort tid 

Alvorlig undervekt (barn med 
vekt under 2,5 persentil, voksne 
med kroppsmasseindeks 
(KMI/BMII) <15)  

Ustabile somatiske parametre  

Manglende effekt av poliklinisk 
behandling  
 

 
 



Om døgnbehandling 

Det forutsettes at det finnes     

kompetanse og rammer                            

for behandling av pasienter 
med anoreksi ved 

døgnenheten. 
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Somatikk 

Det anbefales etablering av 
regelmessig menstruasjon 

 

Det anbefales at reernæring er den 
grunnleggende behandlingen ved 
påvist redusert bentetthet hos 
pasienter med spiseforstyrrelser 
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Bulimia nervosa 
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Psykoterapi ved bulimi 
 

Individuell psykoterapi rettet mot 

spiseforstyrrelser Psykoterapien bør være 

rettet mot spiseforstyrrelser, og ha fokus på 

normalisering av spisemønster, samt bortfall 

av spiseforstyrrelsessymptomer 

Kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser 

foreslås som behandling for voksne med 

bulimi. 

 



Indikasjon for døgnbehandling 

Det anbefales døgnbehandling for 

pasienter med bulimi ved  

høy frekvens av overspising, oppkast 

og andre kompenserende strategier 

som gir alvorlige somatiske 

komplikasjoner, og hvor poliklinisk 

behandling ikke har ført frem. 



Overspisingslidelse 
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Behandling 

Psykoterapi rettet mot spiseforstyrrelser 

anbefales for å behandle voksne pasienter med 

overspisingslidelse. 

Ingen spesifikk psykoterapi kan anbefales 

fremfor andre psykoterapier. 

Den psykoterapien som velges bør ha fokus på 

bortfall av de symptomene og kliniske trekk som 

kjennetegner overspisingslidelse. 
 



Samarbeid innen 

spesialisthelsetjenesten 
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Samarbeid innen 

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. 

For pasienter med alvorlig undervekt, som ved 

kroppsmasseindeks (KMI/BMI) under 11, anbefales det et 
formalisert og omfattende samarbeid mellom psykisk 

helsevern og somatisk fagfelt. 
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Legemiddelbehandling 

Antidepressiva anbefales ikke brukt ved 

anoreksi på indikasjonen anoreksi (sterk 

anbefaling). 

Fluoxetin (Fontex) kan brukes i behandling av 

bulimi som supplement til annen behandling 

(svak) 

Antipsykotika anbefales ikke  brukt i 

behandling av anoreksi på indikasjonen 

anoreksi (sterk anbefaling) 
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Utfordringer 



De mest alvorlig syke 

Lite behandlingsforskning på «den reelle 
pasienten» 

 

Manglende behandlingsforskning på 
komorbiditet 

 

Manglende forskningsbasert og 
strukturert erfaringsbasert kunnskap om 
døgnbehandling 
 

 


