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Historikk 

Spiseforstyrrelser ble lenge oppfattet som 

ensbetydende med anoreksi 

 

Første begrepet kom i England i 1872 

Norge hang etter: 1950 tallet- «Simmonds 

sykdom, nervøs dyspepsi, hysteri, 

somatopsykisk lidelse» 

 

Noen få, men sterke ildsjeler bidrog med 

vitenskapelige arbeider 

 

1980 åra: større interesse for 

spiseforstyrrelser 



Spiseforstyrrelser i endring 

Forståelsen har endret seg betraktelig 

Har lidelsesformen også endret seg? 

 

Uttrykk påvirkes av sammfunnsmessig og kulturell 

kontekst. Risikofaktorer kan endre seg; økte krav til 

kroppsdisiplinering, ustabil, utrygg identitetsdanning i 

samfunnet 

 

Økt oppmerksomhet kan bidra til at flere tester ut el 

«velger» slik symptomatferd 



Flere diagnostiske kategorier 

1979:  Bulimia nervosa ble etablert som en diagnostisk 

kategori 

 

I DSM 4 etableres en tredje form for spiseforstyrrelser: 

Binge eating(BED)- overspisingslidelse 

 

Både DSM og ICD-10 har en egen kategori for atypiske 

lidelsesformer 





1993 - prosjektmidler fra helse –og sos.departementet 

  
1997 - regional psykiatriplan fastslår at spise - 

                forstyrrelser skal være satsningsområde 
 

1999 - Helse-og sos.departementet utgir en handlings- 

                plan mot spiseforstyrrelser.  Hver region skulle  
                opprette eget fagteam  
 

2001- Regionalt fagteam for spiseforstyrrelser 

               opprettes ved psyk.klinikk, Sykehuset 
               Levanger 
                

 

2003- åpning av regional spesialenhet for spise - 

              forstyrrelser, Levanger 
 

2006- åpning av flerregional enhet for spise- 

              forstyrrelser, Stjørdal 
 

2019- samlokalisering av seksjonene på 

    Stjørdal og Levanger 



Regionalt kompetansesenter for 

spiseforstyrrelser, RKSF. 



RKSF 

 
 

Seksjon Levanger 
 8 senger 

Seksjon  Stjørdal 

 8 senger 

treningsleilighet 

Seksjons- 
leder 

Seksjons- 
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AVD. 
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Poliklinikk 
-individual terapi 

(gruppeterapi) 
-multifamilieterapi 

 

treningsleilighet 
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3 psykologspes. 
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               1 fysioterapeut 
               1 psykologspes. 
               2 psykologer 
          20 % nevropsykolog 
                1 overlege  
                1  lege 
               ….miljøterapeutstillinger 
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• Hva er spiseforstyrrelser? 

 

• Hvordan forstå spiseforstyrrelser? 

 

• Hvorfor utvikler noen spiseforstyrrelser? 



Hva tenker du når du hører ordet spiseforstyrrelser? 

- Hva er det viktigste? 

- Hva handler en spiseforstyrrelse om?  

- Hva er din sterkeste assosiasjon? 

 

Skriv ned ett stikkord på et ark. 
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”Normalt” forhold til mat, kropp og vekt 

Overopptatthet av mat, kropp, vekt 
Kroppsmisnøye 

Slanking 
Hyppige vektvariasjoner 

Spiseforsrtyrrelser 
Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, EDNOS 

Dette er  
reversibelt 

h.lundh 







Hvor vanlig er spiseforstyrrelser? 

0.9 % kvinner lider av Anoreksia Nervosa 

1-2 % av Bulimia Nervosa  

2-3 % av BED 

 

 

For menn, anslagsvis: 

0,3 % AN, 0,5 % BN og 2,0 % BED 

h.lundh 



For mange  er oppkast, en overspisingsepisode en harmløs sprekk, et feiltrinn.  For andre en 

opplevelse av å miste kontroll, et stort feiltrinn.  

 

De fleste som overspiser lider ikke av en spiseforstyrrelse.  Kan være at de over spiser  innimellom,  

men ikke ofte, adferden  er ikke fysisk skadelig og påvirker heller ikke livskvaliteten. MEN kan være  

at de selv ser på det som et problem og da er det kanskje det – et spiseproblem 

 

Når overspisingen går ut over fysisk helse eller livskvalitet og påvirker personens funksjon 

er det en spiseforstyrrelse 





Utløsende faktorer

1. Tap og konflikter

2. Mobbing

3. Tidlig pubertet

4. Store prestasjonskrav

5. Endrede livsvilkår, som flytting m.m

6. Skader hos idrettsutøvere

7. Slanking

Årsaksforhold forts. 



Vedlikeholdende faktorer

1. Familiekonflikter utløst av spiseforstyrrelsen, eller 

motsatt

2. Uheldige reaksjoner fra miljøet

3. Psykiske symptomer av feil- eller underernæring, 

som depresjon, affektlabilitet, utmattelse

4. Opplevd nytte av symptomer. 

Årsaksforhold forts. 



Forståelse av spiseforstyrrelser 

Spiseforstyrrelsessymptomer 

- Restriktivt matinntak 

- Overspising 

- Fysisk aktivitet 

- Kompensering 

- Overopptatthet av mat, 

kropp og vekt 

- Undervekt 

- Overvekt 

 

Underliggende symptomer 

- Følelsesregulering 

- Relasjoner 

- Identitet og mening 

- Spiseforstyrrelsen fungerer! 

- Symptomene som 

overlevelse 

 

 

 



Hva er en spiseforstyrrelse? 

Jo, det er  ; 

-overopptatthet av utseende, vekt og mat 

-en måte å regulere følelser på  

-kroppen er et instrument for å få en følelse av mestring 

 

 

Det er ikke det samme som en alvorlig slankekur- det er en alvorlig spiseforstyrrelse  

også tankemessig 



Regulering som nøkkelbegrep 

og toleransevinduet som 

modell 
Spiseforstyrrelse som overlevelsesmetode, en måte å 

hanskes med vanskelige følelser 

 

Behandling: med målsetning om å øke toleransevinduet 

og utvikle reguleringssystemet til å dreie mot ikke 

selvdestruktive metoder i en relasjonell ramme 



Toleransevinduet 

Refererer til det spennet av aktivering som er optimal for 

et individ-ikke for høyt og ikke for lavt. 

 

Det er i denne sonen vi lærer lettest, og hvor vi er mest 

oppmerksomt til stede i situasjoner og relasjoner. 

Over toleransegrensen gir hyperaktivert tilstand: økt 

hjerterytme, respirasjon og muskeltonus. Fight or flight. 

Under toleransegrensen gir hypoaktivert tilstand med 

redusert hjerterytme, respirasjon og muskeltonus 

 

 





Hjemløs i egen kropp 

 

 

 



Syk eller frisk? 

Man er ikke absolutt syk eller absolutt frisk. Det er et kontinium fra det sunne til det  

alvorlige syke. 

 

Diagnoser er ikke absolutte størrelser, men noe som endrer seg med tid  

og kultur.  





Spiseforstyrrelser. 

Nasjonal faglig retningslinje for  

tidlig oppdagelse, utredning og 

behandling 

 

link; 

Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av  

spiseforstyrrelser 

 

 

 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spiseforstyrrelser
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spiseforstyrrelser
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spiseforstyrrelser
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spiseforstyrrelser


Spiseforstyrret atferd

- Restriktivt matinntak

- Veiing

- Kroppssjekking

- Rigide daglige rutiner

- Kompenserende strategier

- Oppkast

- Sultperioder

- Overdreven fysisk aktivitet

- Avføringsmidler

- Overspising

- Opplevelse av kontrolltap

- Kaotisk spisemønster

- Mangel på daglige rutiner



Følelser

- Lav selvfølelse

- Angst

- Depresjon

- Irritabilitet

- Skam

- Skyldfølelse

- Nummenhet

- Likegyldighet



Spiseforstyrrede tanker

Tanker om:

- Mat og kontroll over spising

- Kropp og utseende

- Vekt

Som tar overdrevent mye plass og får overdreven 

betydning for ens selvfølelse.



Kroppsbilde

- Ønske om svært lav vekt

- Frykt for normalvekt eller overvekt

- Følelse av å være tykk

- Ser seg selv som tykk til tross for undervekt eller 

normalvekt

- Manglende fortrolighet med egen kropp

- Vansker med å tolke kroppslige signaler



Somatiske symptomer 
 

- Kardiovaskulære komplikasjoner 

- hjertesvikt, hjerterytmeforstyrrelser og hjerteinfarkt  

- svekkelse av hjertemuskulaturen  

- Infeksjoner 

- Svikt i beinmargsfunksjonen. Redusert antall hvite blodlegemer 

- Forstyrrelser i mage-tarm motiliteten - postprandial oppfylthet og 
Obstipasjon 

- Mangel på vitaminer og mineraler 

- B12, folat, sink 

- Forandringer i sentralnervesystemet 

- CT kan påvise utvidet ventrikkelsystem og tegn på generalisert atrofi. Dette 
skyldes redusert mengde fett i hvit substans og er dermed en uspesifikk følge av 
sult. Ved reernæring vil disse forandringene vanligvis gå helt tilbake  

- Nevropsykologiske svekkelser 

 

 



- Endokrinologiske forstyrrelser- forsinket pubertet/amenore 

- Osteoporose 

- krever at det undersøkes spesielt på bentetthet i kolumna og i hofter 

- Osteoporose er vanlig hos pasienter med langvarig anorexia nervosa  

- reernæring kunne gi betydelig økning av bentetthet 

- Redusert høydetilvekst 

- Fertilitet 

- Reernæringssyndrom 

- skyldes blant annet at for rask økning i sirkulerendevæskemengde kan 
overbelaste et hjerte som er svekket av langvarig ernæringsmangel.  

- Spesielle somatiske komplikasjoner ved bulimi 

• Brekninger kan gi alvorlig hypokalemi. 

• kan gi slapphet og i uttalte tilfeller risiko for hjerterytmeforstyrrelser 

• tannskader 

 



Kognitiv fungering

- Konsentrasjonsvansker

- Nedsatt tempo

- Hukommelsesvansker

- Mindre fleksible tankemønster



relasjoner

- Sosial tilbaketrekning

- Unngåelse av sammenhenger der mat inngår

- Forhold til venner og familie

- «den ubudne gjesten»



Funksjonsvurdering 

- går symptomene utover skole, jobb, relasjoner, familie? 

- Klinisk vurdering, ikke kun selvrapportert 

- Eks. pasient som ofrer sosialt liv for å trene fordi ”jeg liker å trene” 

- Funksjonsnivået hos enkelte kan være svært høyt til tross for 

omfattende symptomer. Pseudofungering? 

- Skal vi oppmuntre pasienter til å ”fungere” i hverdagen for en hver pris? 



Diagnoser 

Anorexia Nervosa - ikke i stand til å opprettholde  en vekt som er normal eller forventet i forhold 

                                            til alder eller høyde.  Mindre enn 85% av forventet vekt.  Til tross for  undervekt, 

                                            fortsatt engstelig for vektoppgang. Tanker og følelser om størrelse og fasong,  

                                            påvirker i stor grad selvfølelse og selvtillit.  Vansker med å  erkjenne eller  

                                            innrømme alvoret i  egen undervekt og benekting av de alvorlige somatiske  

                                            konsekvensene.  Amenore.  

 

                                            AN-R subtype    /   AN-P  

Bulimia Nervosa  - som oftest inntak av store mengder mat , innen en kort periode og med  

                                           opplevelse av tap av kontroll.  Følelsen av tap av kontroll skiller overspising 

                                           fra det man betrakter som mer vanlig overspising.  Bruk av kompensatorisk 

                                           adferd som selvpåført oppkast, misbruk av avføringsmidler, alvorlig kalori- 

                                           restriksjon eller tvangstrening. 

                                           Overspisingsepisoder minst  2 ganger ukentlig i tre måneder 

 

                                            BN- P   /   BN-NP 





Overspisingslidelse, BED - har overspisingsepisoder, men tyr ikke i samme grad til kompenserende 

                                                                             vektkontrollerende  adferd som faste eller oppkast for å gå ned i vekt.   

                                                                             Overspisingsepisodene kan innebære raskt inntak av mat, følelse av  
                                                                             ukomfortabel metthet  etter matinntak og inntak av  store mengder mat 
                                                                             når man i utgangspunktet ikke er sulten.   Ofte forbundet med skam og  
                                                                             forlegenhet.  BED er ofte , men ikke alltid, relatert til overvekt eller fedme. 
 
                                                                            Har IKKE vært egen diagnose, men blitt spesifisert under  
                                                                            uspesifisert spiseforstyrrelse F50.9 (ICD-10) 

Atypiske spiseforstyrrelser/EDNOS   -atypisk AN 
                                                                 -atypisk BN 





Nødvendige kriterier for AN 

Personen må være undervektig, som et resultat av egeninnsats.  Grensen for undervekt  

omstridt, men vanlig å tenke BMI 17,5. 

 

Personen overvurderer betydningen av egen kroppsfigur og vekt som ved bulimi.  Personer  

med AN bekymrer seg ikke for undervekt, men er redde for å legge på seg og bli tykke.  Kan  

betraktes som at de har vektfobi.  Frykt for fedme og at slankingen er drevet av jakten på en  

perfekt kropp. 

 

Overspisingslidelse  

Sentralt trekk er overspising.  Har stadige overspisingsepisoder, men driver ikke med  

ekstreme former for vektkontroll som bulimikere.  Kaster ikke opp, tar ikke avføringsmidler,  

overtrener ikke eller driver med ekstrem slanking.  Spisingen kjennetegnes  generelt av at de  

spiser for mye og i tillegg kommer overspisingsepisodene. Utbredt med fedme 

 



FOR Å FÅ DIAGNOSEN BULIMI MÅ  I 

PRISIPPET 3 AV  FØLGENDE TREKK  

VÆRE TILSTEDE: 

 

Hyppige objektive overspisingsepisoder, dvs .stadige episoder med inntak av virkelig  

store mengder  mat- forholdene tatt i betraktning-kombinert  med en følelse av ikke å 

ha kontroll med situasjonen. 

 

Det forekommer en eller flere ekstreme former for vektkontroll. Selvfremkalte  

brekninger, misbruk av avføringsmidler eller vanndrivende midler, intensiv trening og  

ekstrem slanking eller fasting. 

 

Personen overvurderer  betydningen av sin egen kroppsfigur eller vekt eller begge  

deler.  Opphengthet i kroppsfigur og vekt går langt utover det å bare føle seg tykk eller  

ikke være fornøyd med utseendet. 

 

Personen lider ikke av AN. Det innebærer at personen ikke kan være signifikant  

undervektig 

 

 

 



DSM-V  Diagnostic and Statistical Manual      

              of Mental Disorder 

ENDRINGER: 

 

Inkl. av BED  -  gjentatte spise episoder med betydelig større mengde mat  over en kort  

periode, mer enn hva andre ville ha spist innen tilsvarende omstendigheter og med en  

opplevelse av tap av kontroll.   Spiser raskt, selv når man ikke er sulten.   Følelse av  

skam, avsky, forlegenhet. Overspiser alene og vil som regel skjule dette for andre.   

Skjer minst en gang i uken over en periode på tre måneder.  

 

AN  -   tap av menstruasjon utelates.  

 

BN  -   reduksjon av frekvens av overspisingsepisoder og kompenserende adferd til en    

           gang pr. uke.  

                          

h.lundh 



Vurdering etter alvorlighetsgrad 

I DSM-V forsøk på  en gradering av alvorlighetsgrad som kan være veiledende for hvor  

og på hvilket nivå pasienten skal begynne behandling. 

 

 

Alvorlighetsgraden kategoriseres ut fra BMI ved anoreksi  

                                                              bulimiske episoder ved bulimi og   

                                                              overspisingsepisoder ved overspisingslidelse. 

 

 

Alvorlighetsgrad øker ved komorbide tilstander 



Anoreksia nervosa 
 

Mild:          BMI > 17 

                                                      

Moderat     BMI16 – 16,99 

 

Alvorlig      BMI 15 – 15,99 

 

Ekstrem     BMI < 15 

  

 

Bulimia nervosa 
 

Mild           1-  3 episoder  pr.uke            

 

Moderat     4- 7 episoder pr. uke  

                                                                    

Alvorlig      8-13 episoder pr. uke         

 

Ekstrem    14 eller flere episoder pr.uke  

 

 





Overspisingslidelse 
 

 

Diagnostisk utfordrende gruppe.  Få diagnostiske verktøy.  Anamnestisk informasjon anbefales 

 

Mild                  1-3  overspisingsepisoder pr.uke 

 

Moderat            4-7 overspsingsepisoder pr.uke 

 

Alvorlig             8-13 pr uke 

 

Ekstrem            14 eller flere episoder pr. uke 

 



MENN og spiseforstyrrelser 

 

Man antar at 10-20 % av de som lider av spiseforstyrrelse er menn. 

 

I det praktiske behandlingsarbeid er det få forskjeller. 

Der hvor jenter søker etter å bli tynnere, ønsker gutter ofte å bli sunnere, 

ofte med større muskler og lavere fettprosent. 

 

Jenter vs. Gutter - 10:1 

 

h.lundh 



MEGAREKSI 
Opptatthet av trening for å  

bygge muskelmasse 

ORTOREKSI  - Ortho er gresk for riktig 

 Fiksert  på  ”sunn" livsstil, preget av f.eks overdreven trening og sunn kost.  
 Ortorexi har likheter med og overlapper til en viss grad med spiseforstyrrelser,  
 spesielt AN, men er sannsynligvis mer å betrakte som overdrevne uttrykk for 
 samfunnsmessige trender og vurderinger. En ortorektikers mål vil være det ultimate  
 helsesunne  mennesket. 
 
 Man blir så opptatt av å spise riktig at det blir galt. 
 Ikke vært et mål og lage en ny diagnose innen spiseforstyrrelser, men utvide  
 fenomenologien omkring måter å være spiseforstyrret på.  
 
 
 
 
 

h.lundh 





Betydelig overlapp mellom diagnosene 

Flere studier nevner dette: 

 

Blant annet Tozzi et al (2005): 36 % av pasientene med AN            BN 

 

                                                 27 % av pasientene med BN            AN 

               

 

                                                  For tidlig avslutning , «drop out» av terapi ikke uvanlig 

                                                  I individualterapi registrert  opp til 30-40% (Dejong, Broadbent &Schmidt 2012) 

                                                   



Atypisk 

ED 
AN 

BN 



Differensialdiagnoser 
- Spesifikk fobi 

- OCD 

- Sosial fobi 

- Depresjon 

- Dysmorfofobi 

- Somatiske lidelser 

- Livsstil? 



Klinikk for psykisk 

helsevern og rus 
 

 …Et kvalitetsvalg 

 
 

 

 Takk for oppmerksomheten! 

 
 


