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Innhold

• Kort om SF hos barn og unge

• Pakkeforløp

• Familiebasert behandling spesifikt rettet mot 
spiseforstyrrelser (FBT)



Diagnosekriterier

• Diagnosekriteriene i ICD-10 er lite sensitive for 
spesifikke faktorer som kjenner tegner en 
spiseforstyrrelse, særlig hos barn/unge

• Typiske karakteristika for en SF, som ikke 
fremgår fra diagnosekriterier, kan være for 
eksempel unngåelse/overopptatthet av mat, 
uvanlige spisevaner, rigiditet særlig i 
måltidssammenheng

• Må ses i et utviklingspsykologisk perspektiv



Epidemiologi

• AN: prevalens 0,2-0,4%

• BN: prevalens 1-2% 

• Overspisingslidelse: 2,5% (?)

• Vanligst blant kvinner, ca 1 av 10 menn 

• Det er estimert at rundt 30% av de som 
oppfyller kriteriene for AN får behandling, og 
bare rundt 5% ved BN 

• Median debutalder 17 år



Forløp

• Rundt 50% blir frisk, 25% blir bedre, men vedvarende 
hos resterende 25%. Ofte lange forløp. 

• Mortalitets studier viser varierende mortalitet, stort 
sett 0-10%, oftest rundt 5%, enkelte opp i 20%. 

• Lavere hos barn/unge.

• Den psykiske lidelsen med høyest mortalitet

• Mortalitet 12 doblet blant jenter med AN 12-24 år

• Bedre prognose ved tidlig debut, oppdagelse og rask 
igangsetting av riktig behandling



Pakkeforløp ved SF

• Planlagt implementeres 15. februar 2019

• Utviklet med kunnskapsbasert tilnærming

• Bygger på nasjonale faglige retningslinjer

• Målsetting:
– Øke brukermedvirkning

– Sammenhengende og koordinerte pasientforløp

– Unngå unødvendig ventetid

– Likeverdig tilbud til alle pasienter

• Gjelder både primær- og spesialisthelsetjenesten



Mistanke om SF

• Bekymringsfull vektutvikling/KMI
• Endret spisemønster/atferd
• Vektreduserende atferd
• Mangelfull pubertetsutvikling
• Menstruasjonsforstyrrelser
• Svimmelhet/besvimelser
• Overdreven/tvangspreget fysisk aktivitet
• Sosial tilbaketrekking
• Overopptatthet av kropp og mat



Henvisning og start

• Ved begrunnet mistanke om SF bør barn og unge 
bli henvist til spesialisthelsetjenesten så raskt 
som mulig

• Kartlegging ved henvisende instans før henvisning 
sendes

• Henvisende instans må sørge for at pasient og 
foreldre er delaktige for å sikre god 
informasjonsutveksling og dialog

• Utredning i primærhelsetjenesten bør skje hos 
fastlegen



Henvisning

• Det skal gå tydelig frem i henvisningen hva som er 
begrunnelsen for den

• Funn fra gjennomførte undersøkelser skal legges ved, 
evt ettersendes

• Henviser må vurdere hvilke tiltak som er nødvendig å 
sette i gang i påvente av vurdering i 
spesialisthelsetjenesten

• Tiltak som bør vurderes er oppfølging av måltider, 
reduksjon av fysisk aktivitet, og snarlig oppfølgingstime 
hos fastlegen

• Vurdere om ø-hjelp er aktuelt, uansett samtidig 
henvisning til pakkeforløpet



Kartlegging

• Utredningen omfatter en generell somatisk 
undersøkelse, inklusive høyde og vekt og 
relevante blodprøver

• Vær obs på somatisk og psykiatrisk 
komorbiditet



Dette bør kartlegges

• Aktuelle problemstillinger, inkludert:
– Kontaktårsak
– Symptomutvikling og funksjonsnivå i hjemmet og 

skole
– Spisevaner/endret spisemønster
– Vektreduserende atferd
– Overspisingsepisoder
– Pubertetsutvikling, høydevekst
– Fysisk aktivitet (lystbetont eller tvang)
– Generell somatisk us, inkl høyde, vekt og lab prøver
– Somatisk sykehistorie



Kartlegging, forts.

• Andre psykiske problemer eller lidelser

• Barnets og foreldres opplevelse av situasjonen 
og ønske om hjelp

• Sosiale forhold, inkl. 
Familieforhold/omsorgssituasjon, 
skole/arbeid, barn som 
pårørende/mindreårige søsken

• Tidligere psykiske problemer eller lidelser, inkl. 
behandlingserfaring/-effekt og evt pågående 
tilbud



Kartlegging, forts.

• Rusmiddelbruk 

• Legemiddelbruk

• Aktuell psykisk tilstand inkl. suicidkartlegging, 
belastende livshendelser og 
voldsproblematikk



Lab prøver

• Hb, EVF, LPK m/diff telling, s-glukose, s-
natrium, s-kalium, s-klor, s-magnesium, s-
ferritin, s-albumin, kreatinin, TSH, FT4, vit D, 
folsyre, vit B12



Dialog med pasient og pårørende

• Barn og unge med SF trenger tydelig og klar 
kommunikasjon (ambivalens, alderstilpassing)

• Henvisende instans skal ved henvisning til 
pakkeforløp informere om og drøfte følgende 
med pasient og foreldre/pårørende:
– Årsak til henvisning

– Pas/foreldres bekymringer og ønsker om hjelp 

– Hva henvisningen innebærer, blant annet 
involvering av familien



Dialog, forts.

– Innhold i henvisning (pas har rett til kopi)

– Hva som vil skje når henvisningen er mottatt

– Tlf nr til henvisningssted

– Info om brukerorganisasjoner

• Ofte skam tilknyttet SF, og vanskelig å snakke 
om. Henviser bør derfor stille mest mulig 
konkrete spørsmål og knytte spørsmålene til 
pasientens dagligliv – vær konkret



Familiebasert behandling spesifikt 
rettet mot spiseforstyrrelser

• Maudsley modellen

• Egne behandlingsmanualer for AN og BN

• Manual for AN først utgitt i 2001, ny utgave i 
2013

• Skrevet av James Lock (Stanford University) og 
Daniel Le Grange (University of California)



FBT – hvorfor manual?

• (Fleksibel) struktur tilsier at 
intervensjoner/behandlingstiltak kommer i 
optimal rekkefølge og at alle komponenter dekkes 
på adekvat måte

• Holder både terapeut og pas/familie på riktig 
spor, og minsker sjansen for avsporinger

• Prosedyre beskrevet i manual har blitt grundig 
testet og dokumentert, med solid evidens etter 
hvert, slik at både terapeut og pasient/familie kan 
ha tillit til at det de gjør vil nytte….



FBT - grunnpremisser

• Ungdommen er en del av familien og foreldrenes 
deltakelse er avgjørende for behandlingens 
suksess

• Ungd med AN vurderes ute av stand til å ta gode 
avgjørelser når det gjelder spising, foreldre må 
derfor være involvert i behandlingen (men 
samtidig vise respekt og forståelse for 
ungdommens synspunkt og opplevelser)

• Foreldre blir midlertidig ansvarlige for å redusere 
ANs innflytelse på pasienten. Ved bedring vil 
kontroll gradvis tilbakeføres ungdommen



FBT - grunnpremisser

• Ungd har ikke kontroll, SF har kontroll. Så lenge dette 
gjelder vurderes ungd å fungere på et mye lavere nivå 
utviklingsmessig enn det alder tilsier, og har et betydelig 
større behov for hjelp fra foreldrene sine.

• Løsning: foreldre må overta kontrollen. Denne er imidlertid 
heller ofte svekket grunnet bl.a.
– Skyldfølelse hos foreldre
– Skremmende symptomer som øker når foreldre prøver å 

grensesette
– Redsel for å ”gjøre vondt verre”

• Viktig at terapeuten hovedsakelig fokuserer 
oppmerksomheten sin, og familiens, på reetablering av vekt 
og matinntak, særlig i tidlig fase



FBT

• Hele familien er inkludert ikke fordi de anses å 
være årsak til SF, men fordi de er en 
avgjørende del av ”løsningen”

• Søsken: er en del av familien, lever med SF på 
linje med de andre. Viktig å inkludere både for 
ivaretakelse av søsken og fordi de ofte sitter 
på viktig informasjon og innsikt i egen familie. 
Viktige støttespillere for ungdommen med SF



FBT

3 faser:

1. Jobber med å reetablere foreldreroller/autoritet i familiesystemet. 
Så godt som kun fokus på SF symptomer. Foreldre oppmuntres til 
selv å finne ut beste måte å fremme vektøkning og normalisering 
av spisemønster.

2. Begynner når pasienten aksepterer foreldrenes krav om økt 
matinntak og har en stabil vektøkning. Begynnende fokus på andre 
familieproblemer, men kun relatert til foreldrenes rolle opp mot 
håndtering av AN

3. Starter ved stabil vekt og når sulting ikke lenger forekommer. 
Jobber med å (re)etablere et sunt ungdomsforhold til foreldre, 
som ikke er basert på håndtering av AN. Økt selvstendighet for 
ungdommen og aldersadekvate regler og rammer.



FBT 

• Fase 1 varer ofte 3-5 mndr, total 
behandlingsperiode estimert til rundt 1 år, 
men med individuelle variasjoner

• Ukentlige møter i fase 1, 2-3 uker mellom 
avtaler fase 2 og ca månedlige møter i fase 3 –
tilpasses etter behov!

• Hver time varer 50-60 min, med unntak av 
familiemåltid (time 2), som varer rundt 1,5 
time.



FBT

• Hver time starter med veiing av pasienten 
alene, deretter familiesamtale

• Vekt plottes inn på kurve sammen med 
familien

• Samtalen i stor grad informert av vektutvikling

• Ingen kostliste – så godt som alle foreldre vet 
hva deres barn trenger å spise for å gå opp i 
vekt



Fase 1

• Kun fokus på SF

• Familiemåltid time 2
– Mulighet for observasjon av samspill under måltid

– Fokus på å samkjøre foreldre mot SF

– Avkrefte at det er foreldrenes skyld, heller uttrykke empati 
for foreldrenes vanskelige situasjon

– Øke allianse med foreldre, lenke pasient opp mot søsken

– Så mange positive tilbakemeldinger til foreldre om deres 
utøvelse av foreldrerollen som mulig

– Foreldrene oppmuntres til selv å finne ut hvordan de best 
kan hjelpe barnet sitt spise normalt og gå opp i vekt



Fase 2

• Starter når pasienten gir seg for foreldrenes krav 
om å øke matinntak, og har en jevn vektøkning

• Foreldrene rådes til å godta at hovedoppgaven 
deres på dette tidspunktet er å oppnå god fysisk 
helse for barnet sitt

• Jobbe for vektoppgang, med så lite konflikter og 
spenning som mulig

• Temaer/problemer som har vært satt til siden så 
langt kan begynne å utforskes, men da kun ift
hvordan de påvirker  foreldrene i deres jobb med 
å sikre jevn vektøkning



Fase 3

• Ved stabil, tilnærmet normal vekt og ingen 
sulting

• Det sentrale tema er å reetablere et sunt 
ungdomsforhold til foreldre, som ikke er 
basert på SF



FBT

• Målgruppe: ungdom under 18 år som bor hjemme med 
sin familie. Definisjonen på en familie vil variere, og det 
vil også vurderingen av hvem som skal delta i 
samtalene. I hovedsak får familien selv definere hvem 
som er inkludert.

• HELE familien skal delta i HELE behandlingen. Aktuelle 
familier må være villige til å ofre tiden og organisere 
seg slik at de kan delta.

• Forventet noe varierende compliance, med jo dårligere 
de følger behandlingsforutsetningene jo dårligere blir 
resultatet. Ved mange avlysninger etc må man vurdere 
å avslutte denne type behandling.



Hovedprinsippene for FBT 
oppsummert

• Agnostisisme. Mål: redusere skyldfølelse og anklagelser, 
hjelper med å holde fokus på SF symptomer her og nå

• Symptomfokus. Mål: hindre atferd som opprettholder SF
• Konsulterende terapeutisk holdning. Mål: øke kobling, 

samarbeid og trygghet/selvstendighet hos foreldre
• Øke foreldrenes handlekraft. Mål: gjenopprette foreldre 

som autoriteter på deres eget barn og øke trygghet
• Eksternalisering av SF. Mål: skille b/u og sykdommen, 

redusere kritikk i/fra familien, alliere seg med den friske 
delen av b/u. Respektere b/u uten å diskutere med SF.



Behandling

• Medikamentell 

– Ingen medikamentell behandling for SF

– Evt komorbiditet behandles etter gjeldende 
retningslinjer for den aktuelle tilstanden

• Obs! Overgang til VOP – enda større forskjell 
etter nye retningslinjer


