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Kartleggingssamtalen – hvor og når? 

- På fastlegens kontor 

 

- Oppstart poliklinisk behandling 

 

- Oppstart døgnbehandling 

 

- Underveis i behandling 

 

- Screening 

 

- kartlegging ved mistanke om spiseforstyrrelser 

 



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 
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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? 



Hva terapeuten IKKE trenger å si 

 

«Jeg kan egentlig ikke 

så mye om 

spiseforstyrrelser…» 

 
 



 

 

«Jeg har mye erfaring i å 

møte personer med ulike 

problemer i livet sitt, men 

hvis det er noe du strever 

med som jeg ikke forstår kan 

vi også søke råd hos 

andre…»  

 
 



Pasientens motivasjon for endring 



Hindringer (hos terapeuten) 

- Manglende forståelse 

 

- Hvilke spørsmål må jeg stille? 

 

- Og hvilke oppfølgingsspørsmål? 

 

- Hva skal jeg si og gjøre hvis det kommer fram noe 



Hindringer (hos pasienten) 

- Skam 

 

- Ambivalens 

 

- Manglende innsikt 

 

- Manglende tillit 

 

- Kognitiv fungering 

 

- Hukommelsens begrensninger 

 



Klinikk for rus og 

avhengighetsmedisin 



• Pasienter med 
rusmiddelmisbruk utgjør et 
stort spekter av befolkningen. 

• Prevalensen for avhengighet 
og skadelig bruk av alkohol er 
estimert til ca 10% for Oslos 
befolkning 

• Alkohollidelser er den 3 
største sykdomsfremkallende 
faktor i den industrialiserte 
verden 

 





Risikoen ved kjøring i ruspåvirket tilstand 

utgjør en av de største utfordringene for 

trafikksikkerheten på norske veier.  

I 42 % av blodprøver tatt fra omkomne 

førere av person- og varebiler ved 

trafikkulykker ble det i perioden 2001 – 

2010 funnet ulovlig nivå av alkohol, 

narkotika og/eller legemidler.  



Mennesker med usunne rusvaner får oftere 

psykiatriske og somatiske sykdommer og 

skader enn andre. 

 

10-20% av pasientene i somatisk avdeling er 

innlagt pga. rusrelatert lidelse 
• På ortopeden med et ankelbrudd, eller mer omfattende 

skade etter trafikkulykke 

• På gastro med hepatitt og leversvikt 

• På hjerte med rytmeforstyrrelser 

 

30-50% av pasientene i psykiatrisk avdeling har 

rusrelatert lidelse. 
• Svein Skjøtskift, Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukehus 

 



- Rus og spiseforstyrrelser forekommer ofte samtidig 

- Misbruk forverrer ofte spiseforstyrrelsen og gjør tilfriskning 

vanskeligere 

- Alkoholmisbruk opptrer oftere ved bulimi og tvangsoverspising 

- Amfetaminer og koffein er vanligere hos personer med 

anoreksi. 

- Begge gruppene har høyere forbruk av tobakk, illegale 

narkotiske stoffer og avføringsmidler, sammenlignet med den 

øvrige befolkningen. 

 
- Claire Gregorowski, Soraya Seedat, Gerhard P Jordaan. A clinical approach to the assessment and management of co-morbid eating disorders and 

substance use disorders. BMC Psychiatry 2013, 13:289  doi:10.1186/1471-244X-13-289 
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pasientens helsetilstand? 
- fall, brudd (med promille/rusadferd) 

- kollaps, kramper, blackout 

- hode – og ansiktsskader 

- overfall, vold i hjemmet og ute 

- mage/tarm- problem 

- nedsatt allmenntilstand, forsømmelse av 
hygiene 

- livskrise, depresjon, angst, forvirring, 
suicidforsøk 

- hjerte/kar lidelser, hjertebank 

- gjentatte innleggelser 

- delir 



Tabubelagt 

• ”Jeg er da ingen rusmisbruker”  

 

En privatsak 

• ”Bruk av rusmidler bør vi ikke blande oss bort i” 

 

Ikke vår jobb 

• ”Det er ikke vår oppgave å jobbe med rus- eller spørre om bruk av 
rusmidler”  

 

Vi mangler verktøy 

• ”Vi har ingen verktøy eller hjelpemidler for å kartlegge bruk av 
rusmidler”  

 

Vi mangler kunnskap 

 ”Jeg kan jo ingen ting om rus og hva skal jeg gjøre hvis det blir 
 avdekket et rusproblem?”  

 

 



Hvem: 

• Helst alle 

• Det er allikevel noen grupper som er spesielt viktige 

• Psykiske lidelser 

• Somatiske lidelser 

• Gravide 

 

Hvorfor: 

• Avdekke et eventuelt problem 

• Motivere for endring 

• Gi grunnlag for å velge veien videre 

 

 



Finnes flere gode 

screeningsverktøy 

• AUDIT - C 

• AUDIT 

• Alcohol – E 

• DUDIT 

• DUDIT - E 

• CAGE 

• TWEAK  

1. Gravide 

 



- Hjelpeapparatet må bli flinkere til å identifisere og gi tilbud 

til personer med alkoholproblemer og deres pårørende 

- Flere nasjonalfaglige retningslinjer og veiledere påpeker at 

man rutinemessig skal ta i bruk kartleggingsverktøy 

- Flere i hjelpeapparatet setter rus på dagsorden 





 

- Alene 

- Hjemme eller på venterom 

 

- Alene, men med mulighet for å snakke med/stille 

spørsmål til behandler 

- Pas fyller ut kartleggingsskjema, men du er tilgjengelig for å besvare evt 

spm 

 

- I samarbeid med behandler 



AUDIT-C 

Formål: hyppighet og mengde alkoholkonsum 

Målgruppe: mest brukt ift voksne 

Antall spørsmål: 3 spørsmål 

Tidsbruk: 2-3 min 

 



- HVA:  

- Screeningsverktøy for å identifisere problemfylt bruk av alkohol 

siste 12 mnd 

- Målgruppe: 

- Mest brukt ift voksne 

- Antall spm: 

- 10 

- Tidsbruk: 

- 5-10min 

-  AUDIT har høy treffsikkerhet (Av 100 vil AUDIT identifisere 

mellom 94 og 97) 

 



 

- Når benyttes alcohol-E? 

- Brukes når du vet at det er et alkoholproblem 

- Som en del av en utredning, som innslag i en serie samtaler, eller 

som hjelp  til å vurdere hva som er endret etter en 

forandringsperiode 

- Formål: 

- kartlegger bruk av ulike typer alkohol,  

- kartlegger personens positive og negative opplevelser ved bruk av 

alkohol 

- gir en indikasjon på motivasjon for endring og behandling 

 

- Målgruppe: 

- Voksne (over 15 år) 

 



- Antall spørsmål: 52 

- Tidsbruk:  

- 20- 25 minutter ved selvutfylling og lengre tid som 

intervju/samtale 

- Krav til profesjon og/eller klinisk kompetanse 

- Det er en fordel at fagpersonen har erfaring i å arbeide med 

rusproblematikk. Bruken av verktøyet stiller for øvrig ingen 

formelle krav til profesjon eller opplæring. For å føre samtalen uten 

spesiell utdanning er det en fordel å være fortrolig med 

motiverende intervju.  

 

 



 

- MI er en klientsentrert rådgivning der en i samarbeid 

mellom klient og rådgiver stimulerer til positiv endring 

gjennom å lokke frem og forsterke personens egen 

motivasjon 

 

 

 



- Personsentrert 
- Det er personens eget syn på sin egen situasjon og sitt bruksmønster som er i fokus 

under samtalen, ikke rådgiverens vurderinger eller meninger om hva personen 

burde gjøre 

 

- Rådgiverstyrt 
- Samtalen er rådgiverstyrt med målsetning om å utvikle personens motivasjon for 

endring. Rådgiveren styrer samtalen ved å stille spørsmål som får personen til å 

utforske en mulig endring i egen adferd, og ved å forsterke det personen mener vil 

være en positiv utvikling for seg selv 

 

- MI-spirit 
- Viser respekt for personenes selvbestemmelse.  

- Utforsker personens egne tanker og atferd gjennom samarbeid. 

- Lytter med aksept, empati og interesse for å få frem personens syn på saken 

- Tiltro til personens evne til å finne en god løsning. 

- Ikke argumentere eller forsøke å overtale 

  





http://www.snakkomrus.no 

http://www.snakkomrus.no/


Rus og spiseforstyrrelser - likheter? 

- Klar sammenheng mellom spiseforstyrrelser og rus 

- De som har en spiseforstyrrelse har en større risiko for 

rusmisbruk 

- Ek.s bulimi – nær 50% har misbrukt alkohol eller andre 

rusmidler 

- Utfyllende funksjoner: 

- Mat og rus kan fylle samme funksjon – emosjonsregulering 

- Også funksjoner som utfyller hverandre 

- Noen kan bruke alkohol for å slippe kontrollen og kunne 

spise, andre kan bruke rusmidler for å døyve sult. Noen 

drikker eller røyker for å tåle sosiale settinger, mens andre 

bruker mat for å tåle ensomheteni ROS erfarer. Man tyr til 

rusmidler for å håndtere en spiseforstyrrelse. 

 

 

 

  



Rus og spiseforstyrrelser  

- Dobbel skam, dobbel belastning 

- Økt oppmerksomhet: 

- Økt bevissthet og anerkjennelse av sammenhengene mellom 

mat og rus 

- Pasienter med spiseforstyrrelser bør rutinemessig kartlegges ift 

rus 

- Pasienter med rusproblemer bør rutinemessig kartlegges ift 

spiseforstyrrelser 

- Målsetning: 

- personer som har både spiseforstyrrelser og rusproblematikk  får 

en sammenhengende og strømlinjeformet behandling. 

 

 

  


