
Spiseforstyrrelser
HVA, HVORFOR, HVORDAN



Sykdom med høg medieintersse

12.12.2018Diagnostikk og Epidemiloig Bergen

Beitostølen 311215



Læringsmål

 Du må forstå for å kunne hjelpe

 Du må vite for å kunne forstå

 «Kroppen er ditt sted å være i din tilmålte tid.  

Trives du ikke der, er du  hjemløs.»



Historisk

 Kulturelt/ Religiøst

 Kunst/poesi

 Sosiokulturell

Kongelilg sykdom

Doctors daughters diseas

Bærumssjuka

 Medieskapt

12.12.2018S. Bjørnelv 28.08.18



Religiøst - Kulturelt
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Twiggy



Kongelig sykdom?

Prinsesse Diana Kronprinsesse Victoria
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9 sannheter om 

spiseforstyrrelser
DR. CYNTHIA BULIK, FAED



9 sannheter

#1: Many people with eating disorders look 
healthy, yet may be extremely ill.

#2: Families are not to blame, and can be 
the patients’ and providers’ best allies in 
treatment.

#3: An eating disorder diagnosis is a health 
crisis that disrupts personal and family 
functioning.
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 #4:  Eating disorders are not choices, but serious 
biologically influenced illnesses.

 #5: Eating disorders affect people of all genders, ages, 
races, ethnicities, body shapes and weights, sexual 
orientations, and socioeconomic statuses.

 #6: Eating disorders carry an increased risk for both 
suicide and medical complications.



Forts.

#7:  Genes and environment play important roles in 

the development of eating disorders.

#8: Genes alone do not predict who will develop 

eating disorders.

 #9: Full recovery from an eating disorder is possible. 

Early detection and intervention are important.
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Diagnostikk



Sykdom eller problem?

Mange har et spiseproblem - Færre har 

en spiseforstyrrelse

Spiseproblem:  fyller ikke de diagnostiske 

kriteriene for spiseforstyrrelser



Anorexia nervosa - kriterier

1): Lav vekt

 Kroppsvekten holdes minst 15% under              

forventet vekt (vekttap eller manglende vektøkning)

- eller BMI (v/h²) er 17,5 eller mindre.

 Prepubertale pasienter kan vise manglende evne    til 

å nå forventet vektøkning i vekstperioden.
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Anorexia nervosa -kriterier

2): Intens frykt for vektøkning på tross av 

undervekt

- i form av en spesifikk psykopatologi, der frykten 

for å bli overvektig vedvarer i form av en 

påtrengende, overdrevet idè,                                    

og individet pålegger seg selv en lav vektgrense.
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Anorexia nervosa - kriterier

3):Forstyrret kroppsoppfatning

 (form og/eller størrelse).

4): Omfattende endokrin sykdom, 
♀: amenorè
♂: tap av seksuell interesse og potens.

(Prepubertal debut:  vekststans, manglende 
pubertetsutvikling)
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Atypisk Anorexia nervosa

Fyller ikke alle  hovedkriteriene, men likevel et 
sykdomsbilde som er klart preget av anorektisk tanke- og 
adferd

Eks:

Vekt over BMI 17,5

Menstruasjon tross vekt under BMI 17,5
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Bulimia nervosa- kriterier  

1): Overspising av store mengder mat

 Vedvarende opptatthet av spising og 
uimotståelig trang til mat.

 Pasienten henfaller til episoder med overspising 
der store matmengder blir konsumert på kort tid.
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Stor mengde

Tap av kontroll

 Objektiv 

bulimisk episode

Ikke stor 
mengde, men 
ansett som 
”overdrevet”

Tap av kontroll

Subjektiv 

bulimisk episode

Stor mengde

Ikke tap av 
kontroll

 Objektiv 

overspising

Ikke stor 
mengde

Ikke tap av 
kontroll

 Subjektiv 

overspisng

Stor mengde Ikke stor mengde

Tap

av 

kontroll

Ikke

tap

av

kontroll
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Bulimia nervosa -kriterier

2): Metoder for å kvitte seg med det som er spist

 Pasienten forsøker å oppveie den ”fetende” virkningen 
av mat på en eller flere av følgende måter:

 selvframkalte brekninger
 misbruk av avføringsmidler 
 vekslende sultperioder
 bruk av apetittdempende midler,
 thyreoide preparater eller diuretika.
 (diabetespasienter kan forsømme 

insulinbehandlingen.)
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Bulimia Nervosa – kriterier

3): Selvfølelsen sterkt knyttet til kropp og vekt

 Sykelig frykt for overvekt, og pasienten setter en klart          
definert vektgrense  som er langt under den premorbide
vekten (eller en optimal eller sunn vekt). 

 Ofte, men ikke alltid, en sykehistorie med en tidligere 
episode av anorexia nervosa.  

 (tidligere, evt ikke diagnostiserte episoder med vekttap og amenore).
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Atypisk bulimi

 Fyller ikke alle kriteriene for bulimi, men likevel et 

bilde som er klart bulimisk

 Eks:  Ikke klare objektive overspisnings-episoder  

eller metoder for å unngå vektøkning

 NB:  Kan være vanskelig å skille fra 

overspisningslidelse
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Overspisningslidelse – Kriterier  DSM-5

 A) Gjentatte episoder med overspising.  En 
overspisningsepisode er karakterisert av følgende:

 1. Spising av en mengde mat som er  over et 
definitivt større enn hva folk flest ville spise innenfor 
et avgrenset tidsrom (f. eks i løpet av to timer) 
under de samme omstendighetene.

 2) en opplevelse av kontrolltap over spisingen 
under episoden (kan ikke stoppe å spise eller 
kontrollere hva eller hvor mye en spiser)
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Overspisningslidelse -forts

 B)  Overspisningsepisoden er assosiert med tre eller 
flere av de følgende kriteriene:

 1. Spiser raskere enn normalt

 2. Spiser til en føler seg ukonfortabelt mett

 3. Spiser store mengder mat uten å kjenne fysisk sult

 4. Spiser alene fordi en er flau over mengden mat 
som spises

 5. Føler seg kvalm, deprimert eller skyldig etterpå
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Overspisningslidelse - forts

 C) Markert ubehag i forhold til 
overspisningsepisoden

 D) Overspisningsepisode i gjennomsnitt 1 ggr/uke i 
minst 3 mndr.

 E) Overspisningen er ikke forbundet med gjentatt 
bruk av upassende kompensatorisk adferd som ved 
bulimia nervosa, og skjer ikke bare under en 
periode med bulimia nervosa eller anorexia 
nervosa 
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Uspesifiserte/Andre spiseforstyrrelser

 Fyller ikke kriteriene for en spesifikk spiseforstyrrelse, men 

med symptomer som likevel primært oppfattes som 

forårsaket av en spiseforstyrrelse



Mangler ved ICD-10
 Mangler gradering av alvorlighetsgrad

 Mangler gode kriterier for  overspisningslidelse 

(binge eating disorder)

 NB:  I DSM-5 er ikke amenorè lenger et kriterium 

for anorexia nervosa.

 (og heller ikke i ICD-11)
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ICD- 11 Anorexia nervosa

 Lav vekt I forhold til høyde, med BMI <18,5  (eller under 5- persentilen for 

aldersjustert BMI

(selvpåført, ikke pga annen sykdom)

 Frykt for vektøkning kombinert med

 Adferdsmønster som forhindrer normalisering av vekt

 Redusert energiinntak

 Oppkast, bruk av avføringsmidler

 Ekstrem fysisk aktivitet

 Lav kroppsvekt eller kroppsform er sentral i personens selvbilde
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Alvorlighetsgrad

 Anorexia nervosa med signifikant lav kroppsvekt

 BMI 18,5 – 14

 Typer:  

Restriktiv type

Med overspising/oppkast

uspesifisert
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Anorexia nervosa med farlig lav vekt

 Anorexia nervosa med farlig lav vekt

 BMI under 14.0 hos voksne (eller under 3-
persentilen for BMI (aldersjustert) for barn og

ungdom. 

 (Ved Anorexia Nervosa, er alvorlig undervekt en

viktig prognostisk faktor som er forbundet med 

høy risiko for somatiske komplikasjoner og økt

mortaliltet.)
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Bulimia nervosa

 Hyppige perioder med overspising

 Minst 1 gg pr uke over minst 1 mnd

 Kompensatorisk adferd for å unngå vektøkning (oppkast, 
avføringsmidler, tvangstrening)

 Overopptatthet av kroppsform/vekt som påvirker selvbildet sterkt

 Ikke undervektig

Overspisingsepisode (def):

 Tap av kontroll

 Spiser mer og annerledes enn vanlig

 Ute av stand til å stoppe eller begrense inntaket
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Overspisningslidelse

 Overspisningsepisoder minst en gang pr uke 

over flere måneder.

 Overspisningen er preget av stress, og ofte

etterfulgt av negative følelser skyld og skam. 

som

 Vanligvis ikke vektkompenserende adferd

  vektøkning
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En lidelse eller flere sykdommer?

 En felles sykdom med ulike 
symptomutfordringer?

 Mer likhet enn ulikhet?

 ”Diagnostisk skift”

 Forskjell på de som har motstand mot å 
opprettholde normal vekt og de som er 
normalvektige?
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ATYPISK

ED
AN

BN
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Epidemiologi



Debutalder

 Tidlig pubertet

 Økning i yngre aldersgrupper?

 Tidligere debut?

 Prepubertale tilfeller: 0 – 0,2 %
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Prevalens  (jenter/kvinner)

 Anorexia nervosa:   0,4 – 0,5 %

 Bulimia nervosa: 2-3 %

 EDNOS (inkl. BED) 2-5 %

 Totalt: 4-9 %

 Jenter vs gutter:  10-1

  Ca 50 000 med behandlingstrengende 

spiseforstyrrelser i Norge??

 (DSM-5 gir annen fordeling, men omtrent samme 

totalantall)
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Epidemiologi – DSM-5-kriterier

Kvinner

 Anorexia nervosa:  1-4 %

 Bulimia nervosa: 1-2 %

 Overspisningslidelse: 1-4 %

 Subkliniske spiseforstyrrelser: 2-3 %

Menn

0,3 – 0,7% en eller annen form for SF
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Menn

 Ser få i klinisk praksis

 Hvorfor??

 Har de en annen symptomutforming?

 «Drive for muscularity»

 Mer opptatt av sunnhet enn å være tynn/slank?
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Endring i forekomst?

Anorexia nervosa:  Stabil
 (insidens: 8/100 000/år (↑15-19 år)

Bulimia nervosa:  Har vært økende, men 
er nå fallende (insidens 12/100 000/år)

Uspesifiserte spiseforstyrrelser?

Overspisningslidelser – øker ??
 Smink et al, Curr Psychiatry Rep (2012) 14, 406-14.
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Prognose
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Forløp

 Hva er det å bli frisk?

 Helt eller delvis remisjon?

 ICD-11 (forslag): BMI>18,5 i ett år

 Både psykologiske og biologiske parametre

 5-7 års sykehistorie

 50 % frisk

 20-30 % mye bedre

 15-20 % kronisk forløp

Bedring fortsetter lenge …..
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Standardisert Mortalitetsratio (SMR)

 Anorexia Nervosa:  6 %

 Bulimia nervosa: 2-3 %

 Uspesifiserte spiseforstyrrelser:  som ved bulimi (men som 

ved anoreksi hvis pas har hatt dette tidligere)

 Arcelus et al, Arch Gen Psychiatry 2011,68, 724-31
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Emmas historie

 https://www.youtube.com/watch?v=Fif3D_WhKlE

 Emma wants to live (Emma wil leven)
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