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Regional poliklinikk - RASP 

• Henvisninger fra DPS og BUP 

• Helse Sør-Øst som opptaksområde 



Hva sier prioriteringsveiviseren? 

• Anoreksi 

– Rett til helsehjelp for anoreksi og anoreksi med forverring, 
anbefalt 8 og 4 ukers ventetid 

• Bulimi 

– Rett til helsehjelp for pasienter med bulimi med ventetid på 
8 uker 

• Overspisingslidelse?? 

– Ikke nevnt  
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Hvor er pasientene i diagnosesystemene våre? 
 

• Diagnostikk ICD-10 

• Utfordringer: Ingen egen kategori 

• Sorterer under F.50.9 uspesifisert spiseforstyrrelse 

 

• DSM-V: egen nosologisk kategori 

 

• Utfordring klinisk i begge systemene at 
”overevaluering av kropp og vekt” ikke beskrives som 
del av kjernepatologien 

 
Regional seksjon for spiseforstyrrelser Poliklinikken  

4 



Regional seksjon for spiseforstyrrelser Poliklinikken  

5 



Behandling som tilbys på RASP 

• Vår modell bygger på:  

• Chirstoffer Fairburns modell: Cognitive Behavior 
Therapy for Eating Disorders – Enhanced 

• Riccardo Dalle Graves modell: Flertrinnsmodell 
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Transdiagnostisk modell for spiseforstyrrelser: 

• Flere forhold ved SF- diagnosene som forener dem enn 
som skiller dem 

• Felles bakenforliggende teori 

• Terapien kan modifiseres til å passe alle spiseforstyrrelser  

• Felles opprettholdene mekanismer som adresseres i 
terapien 

• Felles kjernepatologi: dysfunkjonelt system for 
selvevaluering 

• Overevaulering av kropp vekt og måter og kontrollere 
dette på 



 
 
 

Spiseforstyrrelsen;  
ekstrem opptatthet av 

vekt, figur  
og måter og kontrollere  

dette på  

Over-evaluering av figur og vekt og måter og kontrollere dette på 

familie 

skole 

annet 

slanking Kroppssjekking 
Sjekking av vekt 

unngåelse 

Opptatthet av tanker 
Om kroppsfigur  

og vekt 

 
 

Negative  
Følelser 

=”jeg føler 
meg fet” 

 

Marginalisering 
av andre 

sider av livet 

Fairburn, 2008 



Hvem passer CBT-E behandlingen for? 

• Pasienter som er motivert for endring 

• Har mulighet til å komme til timene, prioritere 
behandlingen 

• Alle typer spiseforstyrrelser 

• Alle BMI-er 

• Menn og kvinner 
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CBT-teamet i poliklinikken 

 

• Tverrfaglig team: miljøterapeut, sykepleiere, 
psykologspesialister, psykiater 

• Alle behandlere har grunnutdanning i kognitiv terapi 

• Alle arbeider etter samme modell 

• Teamet mottar veiledning av dr Riccardo Dalle Grave 

• Ukentlige team-møter 
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Individuell 
CBT-E 

AN 40 uker 
BN 20 uker 

BED 20 uker  

Intensiv  
poliklinikk 

CBT-E 
5 dagers  

dagtilbud i  
 opptil 12 uker 

 
Døgn- 

behandling 
 RASP 

resterende  
Tid opptil  

 4 uker 
 

Flertrinnsmodell basert på CBT-E 

Oppfølgingssamtale 
6 mnd 

12 mnd 

 
Poliklinikk 
Individuell 

 CBT-E 
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Oversikt over CBT-E 

• FASE 1: engasjement, motivasjon, basis-intervensjoner, fokus på 
tidlige atferdsendringer 
 

• FASE 2: Evaluere framdrift og endring, arbeide med hindringer for 
endringsarbeidet, planlegge fase 3. 
 

• FASE 3: Adressere opprettholdende faktorer for spiseforstyrrelsen 
 

• FASE 4: Avslutte bra, opprettholde endringer som en har oppnådd, 
minimere risikoen for tilbakefall. 
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Marianne Garte, psykologspesialist RASP 

BEHANDLINGSFASE UKE  Tema/innhold 

Fase 1 Uke 1-4  -Motivasjon/psykoedukasjon/engasjere i 
behandlingen 

Intervensjoner: Selvregistrering, regelmessig 
spising, ukentlig veiing, lage 
kasusformulering 

Fase 2 Uke 4-6 -fortsette med strategiene fra fase 1 

-komme opp på grunnmeny i uke 6 

-Identifisere og adressere evt. hindringer 
mot endring 

Fase 3 Uke 7-14 Arbeid med de opprettholdene kognitive 
faktorer for SF: overevaluering av figur/vekt, 
andre områder for selv-evaluering,  
sjekking/unngåelse, ”å føle seg fet”, utforske 
årsakertil over-evaluering, arbeide med SF`s 
mindset 

-spiseregler og hendelser/følelser (mood 
intolerance) 

Fase  4 Uke 14-20 Forberede avslutning, forebygge tilbakefall 
på kort og lang sikt 

Oppfølgingssamtale 

 

Etter ca 6 
måneder og et år 

Kun en time 



CBT-E veikart 

 

 

 

 

 

Forberedelse 

FASE I 
En god start 

FASE II 
Evaluering 

FASE III 
Hendelser og 
sinnstemning 

FASE III 
Body Image 

FASE III 
Restriksjon 

FASE III 
Tilbakefall og “mindset” 

FASE IV 
Avslutning 
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Over-evaluering av figur/vekt og 
 måter å kontrollere dette på 

Overdreven  
Slanking 

 

overspising 

Oppkast/ 
bruk av  

avføringsmidler 

Undervekt? Hendelser og   
endringer i følelser 

Transdiagnostisk formulering for 
spiseforstyrrelser 
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Føler meg ekkel og stor, ønsker å ha en mindre kropp 
 

Føler jeg ikke er verd noe 
 
 
 
 

Forsøk på slanking 

Personlig formulering for overspisingslidelse 

  
Overspising 

Ensomhetsfølelse 
Depresjonsfølelse 

Uro 
 



REGISTRERINGSSKJEMA   
 

 
Dag: ……………Mandag…………………               Dato: ……………………………………. 
 
 (O) = kaster opp. A = avføringsmidler. T = trening.   

 
Kl: Mat / væske inntak Sted * O/A/T                                                Ytre situasjon, tanker og følelser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

 
 

Regional seksjon for spiseforstyrrelser Poliklinikken  

18 



Arbeid med overspising 

• Bryte en spiseregel 

 

• Påvirket av alkohol 

 

• Unnngåelse av spising 

 

• Vansker med å tolerere  

• endring i følelser 

 

 

overspising 
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Problemløsning som metode 

• 1.trinn: definere problemet tidligst mulig 

• 2. trinn: definere problemet presist 

• 3.trinn: vurdere løsninger 

• 4.trinn: vurdere konsekvensene av løsningene 

• 5.trinn: velge løsning  

• 6.trinn: gjennomføre løsningen - handle 



Rasjonale for dagbehandling 

• Omlag 50 % blir bra av CBT individualbehandling 

• Dagbehandling; en måte å intensivere behandlingen 
for pasienter som ikke responderer på 
individualbehandling, eller ikke får til å møte kravene i 
behandlingen. 

• Fordel at en bor hjemme under behandlingen 
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Dagbehandlingen 

• Grundige forberedelser til dagbehandlingen er 
avgjørende for å lykkes 

– Behandlingen kan oppleves krevende og forpliktene 

– Pasienten vil etter hvert oppleve få tilbake kontrollen over 
livet 

•  Matvalg / grunnmeny 

•  Ukeplan 
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Ukeplan 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.00 
08.30 
 

Veiing 
 

Veiing  

08.30 
09.30 

Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost 

09.30 
11.30 

Evaluering av 
helg 

      Planlegging av 
helg 

11.30-12.30 Lunsj 
  

Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj 

13.00 
14.30 
  
  

  
  

Behandlingsmøte 
  
  

Undervisning 
(12.30-13.30) 

  
  
  
  

  
  
  

13.30  Mellommåltid 
  

Mellommåltid 
  

Mellommåltid 
  

Mellommåltid 
  

Mellommåltid 
  

  
  
  

          

15.00- 
16.00 

Middag Middag Middag Middag Middag 
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Første dag i dagbehandling 

• Forberede første måltid og første dag; viktig at dette 
mestres 

– Psykoedukasjon 

– Valg av matvarer, informasjon, forventningsavklaring 

• Assisterte måltider  

– Har en bestemt struktur (tid, innhold) 

– Bistand fra miljøterapeuter 
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Ukeplan 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.00 
08.30 
 

Veiing 
 

Veiing  

08.30 
09.30 

Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost 

09.30 
11.30 

Evaluering av 
helg 

      Planlegging av 
helg 

11.30-12.30 Lunsj 
  

Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj 

13.00 
14.30 
  
  

  
  

Behandlingsmøte 
  
  

Undervisning 
(12.30-13.30) 

  
  
  
  

  
  
  

13.30  Mellommåltid 
  

Mellommåltid 
  

Mellommåltid 
  

Mellommåltid 
  

Mellommåltid 
  

  
  
  

          

15.00- 
16.00 

Middag Middag Middag Middag Middag 
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Terapeutisk veiing 

• To ganger per uke 

• Hjelper pasienter til å forstå forholdet mellom 
spiseatferd og vekt 

• ‘Hva de føler at de veier’ kontra reell vekt 

• Forholder oss til 4 siste veiinger (trenden) 
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Ukeplan 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.00 
08.30 
 

Veiing 
 

Veiing  

08.30 
09.30 

Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost 

09.30 
11.30 

Evaluering av 
helg 

      Planlegging av 
helg 

11.30-12.30 Lunsj 
  

Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj 

13.00 
14.30 
  
  

  
  

Behandlingsmøte 
  
  

Undervisning 
(12.30-13.30) 

  
  
  
  

  
  
  

13.30  Mellommåltid 
  

Mellommåltid 
  

Mellommåltid 
  

Mellommåltid 
  

Mellommåltid 
  

  
  
  

          

15.00- 
16.00 

Middag Middag Middag Middag Middag 
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Planlegge og evaluering av helg 

• Skriftlig plan 

– ’Minutt for minutt’  

– Identifisere triggere  

– Proaktiv problemløsning 

• Evaluering 

– ”Hva fikk du til?” 

– Hva kan gjøres annerledes? 

– Er det sammenheng mellom situasjon og atferd? 
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Ukeplan 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.00 
08.30 
 

Veiing 
 

Veiing  

08.30 
09.30 

Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost 

09.30 
11.30 

Evaluering av 
helg 

      Planlegging av 
helg 
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Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj 
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Mellommåltid 
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15.00- 
16.00 

Middag Middag Middag Middag Middag 
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Deltagere: pasient, behandler, psykiater, 

miljøterapeuter 

Vi ønsker at pasienten skal ha en mest mulig 

aktiv rolle i sitt eget behandlingsmøte 

Vektkurve – tolkning/kostliste 

Behandlingsfokus kommende uke 

 

Behandlingsmøte 
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Erfaringer i behandlingen 

• Relativt få pasienter med overspisingslidelse 
henvist til poliklinikken RASP 

• Klinisk vurdering: gruppen har like god 
respons på behandlingen som andre 
overspising 

• Utfordringer: behandlingen ingen effekt på 
vekt for de som er overvektige 
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Hva kan vi vente fra de nye retningslinjene 
for spiseforstyrrelser? 

• Anbefaling: Psykoterapi med fokus på 
spiseforstyrrelsen for overspisingslidelse 

• Konsekvenser for pasientene: 

– Psykologisk behandling for blir den  

anbefalte behandlingen 

– Helseforetakene må finne en 

måte å tilby dette på 

 

– GODT NYTT for pasientene 
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