
Oppstart av spesialisert 
behandling av 

spiseforstyrrelser i Norge

Et tilbakeblikk



Hvor var vi, og 
når??
Hva er spesialisert behandling?

Hva er høyspesialisert 
behandling?



1970- og -80-tallet



Wera Sæther

Kvinnen, kroppen og 
angsten (1974)

Bearbeiding av 
hovedoppgave ved 
Psykologisk institutt

Og så Bassøe i 
Bergen



1990-tallet



Politisk/administrativt
Arbeid i Helsedirektoratet



Helsedirektoratets veiledningsserie 1-92: Alvorlige 
spiseforstyrrelser (IK-2374)

En veileder for helsevesenet i behandling av Anorexia 
Nervosa

Behandling

• Tidlig behandling og informasjon

• Tverrfaglig behandling

• Målrettet behandling

• Kompetanse i helsevesenet

• Langvarig og aktiv behandling



Faglig påvirkning



Litt klinisk erfaring 
(C.Buhl og T.Sletner:  Prosjekt  Spiseforstyrrelser)

Noen vanlige behandlingsfeil

• Ansvaret pulveriseres

• Behandlerne har urealistiske 
forventninger til pasientenes prestasjoner 
i eller utenfor behandlingen

• Behandleren blir for avhengig av 
forsikringer fra pasienten om at 
behandlingen går bra

For mye og for lite duger ikke
• Behandleren fokuserer for mye på 

adferdssymptomene, og overser 
pasientens følelsesuttrykk

• Behandleren overser pasientens 
symptomer, vekt og spising, og er for lite 
oppmerksomme på kroppslige forhold

• Behandler tar for mye kontroll og hindrer 
dermed utvikling av autonomi

• Behandleren tar for lite kontroll og ansvar, 
gir mange gode råd, og lar pasientene 
være alene om å følge dem



Døgnbehandling

• Pasienter som ikke viser bedring

• Gjentatte alvorlige tilbakefall på 
tross av adekvat poliklinisk 
behandling

• Suicidale

• Sterkt deprimerte

• Utpregede psykopatologiske 
problemer

• Medikament- eller rusmiddelbruk



Om døgnbehandling

• Enkelte psykiatriske avdelinger, særlig der det er en overvekt  av akutte 
eller kronisk psykotiske pasienter, er imidlertid ikke egnet til å behandle 
pasienter med anoreksi og bulimi

• Innleggelser bør helst være reaktivt kortvarige

fortrinnsvis i åpne miljøterapeutiske avdelinger med kompetanse på 
behandling av alvorlige spiseforstyrrelser

og med et godt utbygget samarbeid med indremedisinsk avdeling

): For de fleste fylker vil  det  derfor  være hensiktsmessig at en voksen-
psykiatriske avdeling, gjerne på regionsnivå, pekes ut som spesielt ansvarlig 
for behandling av de alvorligste spiseforstyrrelsene, og rustes opp 
kompetansemessig med et tverrfaglig team som ivaretar oppgavene.



Styring av  høyspesialiserte funksjoner innen psykisk helsevern for  voksne
(IK-2506)

Høyspesialserte tjenester

Helsetilsynets  utredningsserie 4-95

- Behov for kompetansesentre for  å 
spre kunnskap og kompetanse i
helsevesenet  i regionen –

- Behov for  kompetansesentre i hver
helseregion innen flere områder, 
bl.a. spiseforstyrrelser

Otto W Steenfeldt-Foss



Statens  Fagråd i Psykiatri

• Statens  Helsetilsyn

Overlege Ellen  Hagemo

 Igangsetting  av tiltak



Helsetilsynets ekspertkonferanse  juni 1997

• Viser til Stortingsmelding 25; 

• Helsevesenets tilbud om behandling 
til denne gruppen må rustes opp.

• I første omgang bør en avdeling i hver 
helseregion få en særskilt 
kompetansefunksjon når det gjelder 
diagnostikk og behandling av 
spiseforstyrrelser . Avdelingen må 
bygge opp tilstrekkelig tverrfaglig 
kompetanse til å rådgi 
sykehusavdelinger, poliklinikker og 
kommunehelsetjenesten når  det 
gjelder spiseforstyrrelser, og drive 
veiledning og undervisning  av 
personell

• Støtte til 

• 1) Et lavterskeltilbud forankret i 
kommunehelsetjenesten

• 2) En spesialenhet i et 
kompetansenettverk

• 3) En videreutvikling av en 
gruppebasert behandlingsmodell ved 
Modum Bad,

• Et utdanningstilbud innen 
forebygging, behandling, oppfølging 
og rehabilitering



Statens fagråd i Psykiatri

• Sak 9/98:

• Helsevesenets tilbud har vært utilstrekkelig

• «Styring av høyspesialiserte funksjoner innen psykisk helsevern for 
voksne» (Helsetilsynets utredningsserie 4-95)

• Det ble angitt å være behov for kompetansesentre  i hver 
helseregion innen flere områder, spiseforstyrrelser var ett av disse.

Utrednninng: Behandling av alvorlige spiseforstyrrelser – hvordan skal 
tilbudet organiseres? (Rosenvinge og Sundgot-Borgen)



Gode tips fra fagrådets leder
(Kan ikke gjentas)



2000-tallet



2000
Fra  SHdir



Forord

• Spiseforstyrrelser er i stor grad et kulturbetinget fenomen, selv om 
selv om også individuelle faktorer er viktige

• Spiseforstyrrelser spenner over et vidt register fra lettere problemer 
som rammer et stort antall personer, til alvorlige forstyrrelser som kan 
ha dramatiske konsekvenser for den enkelte og for familien



Forebyggende og helsefremmende 
tiltak

Korrekt diagnostikk av tegn og 
symptomer

Styrke kvaliteten på behandlingstilbudene 
ved dokumenterte behandlingsmetoder,

Kompetansespredning og funksjonelle 
behandlingskjeder  

Overordnete strategier



Tiltak i fylkeskommunal 
spesialisthelsetjeneste

Poliklinikker

• Alle (VOP og BUP) skal ha 
generell kompetanse på 
diagnostikk og behandling av 
spiseforstyrrelser

• Bør samarbeide i faglige 
nettverk knyttet opp mot 
ressursteam i hvert fylke

• Klinisk veiledning fra særlig 
kompetente fagfolk

Sykehusavdelinger

• 1 poliklinnikk + 1 
sengeavdeling tverrfaglig 
teamsom får spesiell 
kompetanse for behandling av 
særlig vanskelige tilfeller



Tiltak på helseregionnivå

Strategi
• Redusere sykdomsvarighet og 

risiko for kronifisering ved å tilby 
høyspesialisert behandling ved 
særlig alvorlige eller kompliserte 
former for spiseforstyrrelser

Tiltak
• Høyspesialiserte tilbud på 

helseregionnivå
• Hver helseregion bør peke ut ett 

sykehus i regionen som skal ha et 
særlig ansvar for å utvikle 
høyspesialiserte tjenester, 
undervisning, 
kompetansespredning, veiledning 
og forskning

• Samordnes med VOP, BUP og 
somatikk



Men hva er høyspesialiserte tjenester



Mye  skjedde tidlig på 2000-tallet

• Opptrappingsplanen for Psykisk 
Helse

1999 - 2006

• BUAS 

(Behandling i utlandet av 
spiseforstyrrelser)

 «The patient bridge»

• Helseregionreformen

• 5 regionale helseforetak

og ikke 19 fylker

 Ble strategiplanen iverksatt?



2000



Hvordan organisere 
behandlingstilbudet?



Spiseforstyrrelser – hvordan bør 
behandlingen organiseres? (Tidsskr Nor Lægeforen 2002, 285-8)

• .. i Norge vil ca. 600 kvinner med anorexia nervosa og bulimia
nervosa trenge høyspesialiserte tjenester i form av 
behandling eller utredning ved universitetsklinikker. 

• Slike tjenester bør finnes i alle helseregioner (31, 32). 

• De færreste som trenger denne type helsetjeneste, får dette i 
dag. 

• Det er behov for økte kliniske ressurser ved 
universitetsklinikkene, deriblant flere sengeplasser der somatisk 
og psykiatrisk behandling drives integrert.



Og så begynte organiseringen i 
spesialiserte team, enheter og 

avdelinger- og nettverk
Regionalt og på HF-nivå



NKNS

• klinikk

Klinisk Forskningsnettverk

• Forskning

Kropp og selvfølelse

•Utdanning

Kompetanseheving i tre armer



Nasjonalt Klinisk Nettverk for 
Spiseforstyrrelser (NKNS)

Oppdragsdokument fra Shdir i 2003



NKNS

• Et kompetansehevende tiltak m. nettverksbygging

• Møter 2-3 ganger pr år

• Kurs – med fokus på fag

• Sammenslåing med Nasjonalt klinisk forskningsnettverk

•  Doktorgrader 

• Mastergrader

• Artikler

• Bøker



Regionale kompetansesentra
Og senere mange spesialiserte døgn-, dag og polikliniske enheter



RAS, Haukeland Sykehus



RKSF Sykehuset Levanger



RASP, UUS



RESSP, Bodø



UPA, UNN



Modum Bad



Videre etablering av  spesialiserte tilbud

Døgn

• Arendal

• Halden

• Gjøvik

• BUP??

Poliklinikk

• Oslo (Gaustad, Vinderen DPS)

• Stavanger (Sola DPS 
Stavanger)

• Trondheim (Nidelv DPS)

• A-Hus



Hvor er vi i 
dag??

• Mange spesialenheter (regionale og på HF-
nivå)

• Flere spesialpoliklinikker

• Noen spesialiserte dagbehandlingstilbud
• Lite spesialiserte enheter for barn og unge

• Mye  forskning, også klinisk

• MEN -Har vi kompetanse og organisering 
som gir best mulig behandling  for  den 
enkelte pasient?



Gratulerer  med 
20-årsjubileet!



Lykke til med nye 20 år med  fokus på 
pasientens  beste!!


