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Den 5. Nordiske Miljøterapikonferansen om Spiseforstyrrelser 
Ved behandling av pasienter med spiseforstyrrelser er miljøterapi en vesentlig del. 
Konferansen vil fokusere på praksis, forskning og fagutvikling med denne pasientgruppen.

Målgruppe:    Helsepersonell som arbeider med spiseforstyrrelser
Mål med konferansen:  Teoretisk og klinisk kunnskap om miljøterapeutiske tilnærminger til 
    personer med spiseforstyrrelser.

PROGRAM
Dag 1 - 19. april 2018
Konferanseleder: Trine Wiig Hage

0900-0930 Registrering, kaffe og frukt

0930-0945
Bristol Hall

Åpning i plenum
Marit Bjartveit, klinikkleder, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus

0945-1030
Bristol Hall

Plenum 
Å ta valget
Ulrikke Falch, skuespiller, kronikkforfatter, samfunnsdebattant og tidligere pasient

1030-1045 Pause-frukt

1045-1130
Bristol Hall

Plenum
Å vende seg til – eller å vende seg fra
Øyvind Rø, forskningsleder/Psykiater/Professor UiO, 
Regional seksjon spiseforstyrrelser, Ullevål, Oslo Universitetssykehus HF

1130-1230 Lunsj

1230-1330 Parallelle sesjoner dag 1 - Velg alternativ A, B eller C

Haakonsalen A
30 min

Intensiv familieterapi ved spiseforstyrrelse: Hva gjør vi når poliklinisk behandling ikke er  
tilstrekkelig?
Vigdis Wie Torsteinsson, Marte Nilsson og Annette Syverstad, RASP/OUS HF, BUPA, SiV HF, Norge

A
30 min

Manualisert gruppeterapi med døgninnlagte barn og unge med spiseforstyrrelser.
Tina Holm Nyland, Region Hovedstadens Psykiatri,  København, Danmark

Maud-salen B
30 min

B
30 min

Sosial trening i gruppe.
Rolf Jonas Andersen, Fredrik B. Abrahamsen og Juni Raak Høiseth, 
Capio Anoreksi Senter, Fredrikstad, Norge 
Musikkterapi for pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser
Sofie Mortvedt og Ingvild Stene, Ullevål/Drammen sykehus/Norges musikkhøyskole, Norge

Odin-salen C
30 min
C
30 min

Tvungen behandling i åpen avdeling.
Ingunn Fossum, Ann Christin Rønning, Tora Thorsrud, Levanger/Stjørdal, Norge
Opplevelse av å tvangs ernære pasienter ved behandling av anorexia nervosa.
Sarah Esser, Modum Bad, Norge

1330-1345 Pause - kaffe

1345-1350
Bristol Hall
1350-1445
Bristol Hall

Kulturelt innslag: Spoken Word av Sofie Frost, Skuespiller og slam-poet 

Plenum
Eating Disorder Focused Therapy
Dr. Darren Cutinha , Consultant Child and Adolescent Psychiatrist
and Gladys Ellis, senior Family therapist, South London and Maudsley NHS Foundation Trust, England

1445-1505 Pause – kaffe og kake

1505-1600
Bristol Hall

Plenum
Eating Disorder Focused Therapy
Dr. Darren Cutinha , Consultant Child and Adolescent Psychiatrist
and Gladys Ellis, senior Family therapist, South London and Maudsley NHS Foundation Trust, England

Det tas forbehold om evt. endringer i programmet.
 
 
 

PROGRAM
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PROGRAM
Dag 2 - 20. april 2018
Konferanseleder: Marianne Garte

0900-0945
Bristol Hall

Plenum
Hva hjelper? Veier til bedring fra alvorlige psykiske problemer
Alain Topor, Docent ved Stockholms Universitet , Sverige og Professor 2 ved Universitetet i Agder, Norge

0945-1005 Pause - frukt

1005-1050 Parallelle sesjoner dag 2 - Velg alternativ D, E eller F

Haakonsalen D
20 min
D
20 min

Vendepunkter – Hva har vært til nytte og hjelp? Erfaringer fra tidligere pasienter
Jan –Vegard Nilsen, RASP, Ullevål, Oslo Norge
Hvordan kan pasienters erfaringer med vendepunkt i behandling brukes av behandlingsteam 
for å fremme bedringsprosess?
Inna Aanieva og Bent Egil Bergestuen, Gjøvik DPS, Norge

Maud-salen E
20 min
E
20 min 

Vektendring hos undervektige pasienter gjennom behandling i regional enhet fra 2003-2017.
Harald Skogmo, RKSF,  Levanger, Norge
Gruppeterapi som lek - Cognitive Remediation Therapy for barn og unge med spiseforstyrrelser
Camilla Lindvall Dahlgren, Rigmor Brynestad, Gabrielle Blåtun Johansen og Anette Tronvik, RASP, 
Ullevål, Oslo, Norge  

Odin-salen F
20 min

F
20 min

«Dere har så veldig faste rammer på en utrolig fleksibel måte!» Implementering og tilpasning 
av FBT-prinsipper i en døgnenhet for barn og unge»
Hilde Fagervik Morton,  Svein Gisle Carlsen, Regional Seksjon Spiseforstyrrelser, Ullevål, Oslo, Norge
Foreldres erfaringer etter innleggelse i en spesialenhet for spiseforstyrrelser – en kvalitativ studie
Cathrine Voldnes, Regional Seksjon Spiseforstyrrelser, Ullevål, Oslo, Norge

1050-1100 Pause

1100-1200 Parallelle sesjoner dag 2 - Velg alternativ G, H eller I

Haakonsalen G
30 min

G
30 min

Vendepunkt for en jente i barneskolealder med alvorlig ernæringsproblematikk og spise- 
vegring. 
Kristin Skaaden, Thale Norgaard og Cecilie Gangestad, Fredrikstad, Norge
Forældrementor og forældregrupper på et døgnafsnit for børn og unge med spiseforstyrrelser – 
gør det en forskel?
Gunilla Hjarding og Tina Holm Nyland, Region Hovedstadens Psykiatri, København, Danmark

Maud-salen H
30 min
H
30 min

Måltid, fra angst til trygghet.
Julie Aalberg og Kristina Elise Stener, RKS, Levanger, Norge 
Vendepunkt i behandlingen ved bruk af udegående funktion, Mobilteam.
Rikke Weinreich Mortensen og Gitte S Johannesen, Region Hovedstadens Psykiatri,  København, 
Danmark

Odin-salen I
30 min
I
30 min

Parenthoood and eating disorders. A tailored inpatient program.
Trine Tetlie Eik-Nes, RKSF, Levanger, Norge
Barn som pårørende
Heidi Rangul Kristiansen og Mia Raum Hansen, RKSF, Stjørdal, Norge

1200-1300 Lunsj

1300-1400
Bristol Hall

Plenum 
Vendepunkter   -  et todelt foredrag  på 2x30 minutter
Maria Øverås; PhD, psykolog, forfatter, BUP Søndre Nordstrand / OUS HF og Vigdis Wie Torsteinsson;  
psykologspesialist, filosof og familieterapeut, Regional seksjon spiseforstyrrelser, Ullevål/OUS HF

1400-1415 Pause – kaffe og kake

1415-1500
Bristol Hall

Plenum avslutning
«Hva kan jeg gjøre selv? Mestringsmedisin for spiseforstyrrelser.»   
Audun Myskja, forfatter/overlege/foredragsholder, Senter for livshjelp
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Dag 1: 19. april 2018
0930-1130 PLENUM

0930-0945
Bristol hall

Åpning
Marit Bjartveit, klinikkleder, 
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus HF, Norge

0945-1030
Bristol hall

Å ta valget
Ulrikke Falch
Skuespiller, kronikkforfatter, samfunnsdebattant og tidligere pasient, Norge

Ulrikke Falch er tidligere pasient og har blitt frisk fra spiseforstyrrelser. Hun er mest kjent for sin rolle 
som Vilde i TV-serien SKAM, og engasjerer seg mot kroppspress i kronikker og på sosiale medier.

  
  Ulrikke Falch forteller om sin vei mot å bli frisk fra spiseforstyrrelsen.   
  
1045-1130
Bristol hall

Å vende seg til - eller å vende seg fra  
Øyvind Rø, Forskningsleder, Overlege, Professor UiO
Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser, Norge

Øyvind Rø er forskningsleder ved Regional seksjon spiseforstyrrelser og professor ved Universitetet 
i Oslo. Han er utdannet psykiater og har mange års erfaring som behandler for pasienter med 
spiseforstyrrelser og som forsker innen spiseforstyrrelser.

«Å vende seg til – eller å vende seg fra» 
I samfunnet, i livet og som pasient eller behandler er det mange valg i forhold til fokus på 
kroppsopptatthet og behandling. Hva er viktig å vende seg til og hva er viktig å vende seg fra? 
Foredraget vil ta opp hvordan kroppen har fått en sentral plass i menneskers liv for hvordan vurdere 
egen verdi, og spør om det mulig å endre et likt kroppsfokus? Behandling skal bidra til å hjelpe til at 
det tas kloke valg. Hva er det som gjør at personer med spiseforstyrrelser søker seg til behandling 
eller vender seg bort fra behandling? I behandlingsenheter og blant behandlere er det forskjellig 
forståelse av spiseforstyrrelser og ulike syn på hvilket behandlingsfokus som skal vektlegges.  Hva er 
det som gjør at behandlere vender seg i ulike retninger?

1230-1330 PARALLELLE SESJONER

1230-1300
Haakon-salen

A Intensiv familieterapi ved spiseforstyrrelse: Hva gjør vi når poliklinisk behandling ikke 
er tilstrekkelig?
Vigdis Wie Torsteinsson, Marte Nilsson og Annette Syverstad 
Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser / Sykehuset i 
Vestfold HF, BUPA, Poliklinikk Intensiv, Norge

Poliklinisk familiebasert terapi (FBT) er førstevalget i behandlingen av spiseforstyrrelse hos barn 
og ungdom (Helsedirektoratets retningslinjer 2017). Denne tilnærmingen hjelper 70-80 % av alle 
familier som kommer til poliklinisk behandling.  De resterende 20-30 % trenger mer omfattende 
behandling. Samtidig er det viktig å unngå langvarig bruk av døgninnleggelser. Tilfriskning skjer best 
og lettest i rammer som muliggjør normalitet og familiestøtte. I BUPA Vestfold har vi i en årrekke 
tilbudt intensiv familieterapi for disse familiene, og i denne workshopen vil dele våre erfaringer med 
denne behandlingsformen. Vi vil beskrive hvordan et behandlingsforløp hos oss kan se ut innenfor 
rammen av 4 ukers intensiv familiebehandling, og hvordan vi forsøker å sørge for at familien får 
tilpasset hjelp utfra hva de strever med. Styrken ved tilbudet er muligheten for å kombinere FBT 
blant annet med styrking av foreldrearbeidet, og med flere og utvidede problemstillinger knyttet til 
familiens utfordringer og samspill for å håndtere spiseforstyrrelsen. 
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1300-1330
Haakon-salen

A Manualiseret gruppeterapi med døgnindlagte børn og unge med spiseforstyrrelser – 
hvilke ændringer skulle der til for at få et velfungerende gruppeterapeutisk format?
Tina Holm Nyland, klinisk psykolog, specialist i psykoterapi
Region Hovedstadens Psykiatri, BUC- B102, døgnafsnit for spiseforstyrrelser hos børn og 
unge, København, Danmark

Gruppeterapi med døgnindlagte børn og unge er en krævende disciplin pga. patienternes ofte 
begrænsede sygdomsindsigt, udtalte behandlingsmodstand og de social-kognitive vanskeligheder, 
der er associeret med undervægt. Efter implementeringen af et gruppeterapeutisk format, der er 
baseret på CBT-E principper (Fairburn, 2008) blev der gjort erfaringer med denne manual i både 
døgn-, dag- og ambulant behandling. Det viste sig at være vanskeligt at anvende formatet i praksis 
uden som minimum at have to erfarne gruppeterapeuter med terapeutisk videreuddannelse 
i alle gruppesessioner. Efter en modikation af den oprindelige manual opnåede vi en øget 
patienttilfredshed samt en besparelse ift. terapeutressourcer på 50 %. I den ændrede manual er 
der flere sessioner, hvor fokus er på identitet, sociale relationer og værdier. 

Gruppeterapi efter CBT-E principper er symptom-specifik behandling, hvor fokus er på de 
faktorer, der vedligeholder spiseforstyrrelsen, f.eks. spiseregler, kompensatorisk adfærd, 
uhensigtsmæssige kognitive antagelser om udseende, vægt og figur mm. Gruppeterapi er en vigtig 
del af behandlingen på døgnafsnittet. Patienterne deltager i gruppeterapi 1 time, 3 gange om 
ugen. Gruppen er ledet af en behandler med gruppeterapeutisk erfaring og coterapeuten er en 
fagperson fra et lille team af sygeplejersker og pædagoger. Effekten af gruppen vurderes ud fra en 
”videntest”, der er skræddersyet til manualen.
I præsentationen gives konkrete eksempler fra sessioner i gruppeterapien.

1230-1300
Maud-salen

Sosial trening i gruppe.
Rolf Jonas Andersen, Sykepleier/miljøterapeut, Fredrik B. Abrahamsen, Dramaturg/
miljøterapeut og Juni Raak Høiseth, leder i brukerrådet, Capio Anoreksi Senter, 
Fredrikstad, Norge

 
  Bakgrunn 

Vi har ved Capio Anoreksi senter i en lengre periode lekt med tanken om å starte gruppearbeid 
knyttet opp mot sosial trening. Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) 
utførte i 2017, i samarbeid med ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser, en undersøkelse der de 
intervjuet tidligere pasienters erfaringer om hva de anså som sine behov for før, under og etter 
avsluttet behandling for spiseforstyrrelser. Et av hovedfunnene i undersøkelsen er at deltakerne 
opplevde et behov for hjelp til å lære seg ulike sosiale koder som de kunne anvende i hverdagslivet. 
I utdrag fra undersøkelsen står det: «Enkelte av deltakerne opplevde at mye av det sosiale livet gikk 
tapt på grunn av spiseforstyrrelsen og at de i etterkant av behandlingen hadde et behov for å lære 
seg sosiale koder slik som hvordan man får seg venner, hvordan man innleder en samtale og hva 
man snakker om i dagliglivet. De ønsket da at de kunne få hjelp til å bli introdusert for nye sosiale 
aktiviteter eller nytt nettverk. «Jeg visste ikke hvor jeg kunne møte folk på min alder. Jeg skulle 
ønske jeg hadde fått mer oppfølging til det, for eksempel». 
For noen hadde mye av det sosiale livet gått tapt i perioden de var syke. En vanlig problemstilling 
deltakerne hadde støtt på i etterkant av behandlingen var at de var usikre på ulike sosiale koder i 
hverdagslivet. Dette er utgangspunktet for vår gruppe med sosial trening.

Innhold
Vi vil kort introdusere hensikten med gruppen og hvordan vi jobber, deretter ønsker vi praktisk å 
gjennomføre en sosialiseringsgruppe ved å benytte oss av deltakere fra salen. Øvelsene som blir 
brukt er klassiske oppvarmingsøvelser, tillittsøvelser og stemmebruksøvelser brukt i drama og 
teater og teambuildingsarbeid. Vi avslutter med spørsmål, ideer og innspill til videre arbeid, her 
deltar også leder av brukerrådet Juni Raak Høiseth.
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Konklusjon
Vi er i en startfase, men ser allerede nå betydningen av å gi pasientene en arena hvor man kan 
trene på sosiale ferdigheter fra et grunnleggende nivå til at de oppnår mer mestring og utvikling. 
Dette er noe pasientene kan bruke som hjelpende verktøy til å mestre en sosialhverdag, vi jobber i 
større og mindre grupper ut ifra enkeltpasientens behov. 

1300-1330
Maud-salen

B Musikkterapi for pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser 
Sofie Mortvedt og Ingvild Stene.
Ullevål Sykehus, Barne- og ungdomsavdelingen / Drammen sykehus Barne- og 
ungdomsavdelingen / Norges musikkhøyskole, Norge

Bakgrunn 
Ingvild Stene er faglærer i musikk, fiolinpedagog, musikkterapeut, psykoterapeut og PhD-stipendiat 
ved Norges Musikkhøgskole. Hun arbeider ved Barne- og ungdomsavdelingen i Drammen og har 
lang erfaring i å arbeide med mennesker med spiseforstyrrelser. I tillegg holder hun på med å fullføre 
sitt PhD-prosjekt om musikkterapi som gruppetilbud for ungdommer med spiseforstyrrelser med 
hovedfokus på musikklytting.  
Sofie Mortvedt jobber som musikkterapeut på Barneavdelingen på Ullevål sykehus og er i ferd med å 
utvikle musikkterapeutisk metodikk for pasienter med anoreksi. I tillegg til musikkterapeutstillingen 
er hun også utøvende musiker. Vi ser at musikkterapi har stor effekt for denne pasientgruppen og 
ønsker å fortelle om vårt arbeid med musikkterapi for pasienter med spiseforstyrrelser. 
 

  Hensikt
Hensikten med workshopen er å fortelle om bruk av musikkterapi som en del av behandlingen 
for pasienter med spiseforstyrrelser. Vi ønsker å bidra til mer informasjon for helsepersonell 
om musikkterapi tilpasset denne pasientgruppen. Psykologer, leger og sykepleiere henviser 
jevnlig pasienter til musikkterapi i behandling på sykehus, men uttrykker ofte at de ikke vet 
hva musikkterapi inneholder. Denne workshopen er et forsøk på å gi et innblikk i en del av vår 
metodikk og fremgangsmåte. Workshopen er todelt; i workshopens første del vil Sofie Mortvedt 
gi en innføring i utvikling av musikkterapimetodikk fra Ullevål sykehus. I andre del vil Ingvild 
Stene gi et innblikk i sitt doktorgradsprosjekt ved NMH og utviklingen av metoden Terapeutisk 
Musikklytting (TML) som et gruppetilbud for pasienter med spiseforstyrrelser. 
Vi vil avslutte med å presentere en forkortet sekvens med musikklytting basert på TML. 

Metode
Sofie Mortvedt jobber med utvikling av musikkterapimetodikk for pasienter med anoreksi 
på sykehus. Dette er et pågående arbeid som tar utgangspunkt i en åpen tilnærming 
bestående av aktive og reseptive teknikker, blant annet aktivt spill på instrumenter og 
samspill, samt musikklytting og samtale. Dette vil bli konkretisert gjennom en gjennomgang 
av musikkterapeutiske teknikker tilpasset pasientgruppen gjennom casehistorier og tegninger 
(”mandalaer”) laget av pasienter på sykehuset.

Ingvild Stene har i sitt PhD-prosjekt utviklet metoden Terapeutisk Musikklytting (TML) hvor 
hovedmålet har vært å undersøke deltakernes opplevelse av musikklytting i forhold til 
følelsesregulering. Metoden er inspirert av “The Bonny Method” Guided Imagery and Music 
(GIM), og Korte Musikkreiser (KMR). Sammen ønsker vi å vise bredden i vårt musikkterapitilbud og 
vil presentere dette fra et felles faglig musikkterapeutisk ståsted. 

Resultater/Summering
Musikkterapi er en kreativ ressursorientert terapiform, der pasienter får mulighet til å påvirke 
egne liv gjennom musikalsk utøvelse eller musikklytting (Trondalen; 2004, Lie Noer, 2001). Det er 
blant annet gjort studier som viser at bruk av musikkterapi reduserer stress og angst i forbindelse 
med måltider (Bibb, Castle & Newton, 2015). Mange av deltakerne og pasientene på sykehus 
beskriver at musikkterapirommet blir et ”fristed” hvor de kan få utløp for tanker, følelser og 
egenuttrykk i en hverdag preget av en somatisk sykdomstilnærming. 
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Ingvild Stene har i sitt PhD-prosjekt funnet ut at Terapeutisk Musikklytting (TML) er 
hensiktsmessig i forhold til følelsesregulering hos pasienter med spiseforstyrrelser. TML kan 
aktivt benyttes for å utvikle nye og bedre strategier som kan overføres for å mestre følelser i 
forbindelse med spiseforstyrrelsen, og på sikt bidra til å minimalisere sykdomsforløpet. 

Konklusjon
Musikkterapi fremstår som et viktig bidrag i behandlingen av pasienter med spiseforstyrrelser. 
Musikklytting er en ressurs i behandlingen av pasienter med spiseforstyrrelser, blant annet i 
arbeid med regulering av følelser. Unge mennesker med anoreksi trenger terapiformer som kan 
fokusere på mennesket bak sykdommen, noe musikkterapi og musikklytting gjør. Musikklytting 
kan samtidig fungere som en brobygger mellom terapirommet og pasientens hverdag, og kan 
også være en brobygger mellom andre yrkesgrupper og helsearbeidere. Tidligere har det vært 
et samarbeid mellom RASP og Ullevål sykehus, og det hadde vært spennende å diskutere om 
hvorvidt vi kan være støttespillere for hverandre i fremtiden. 

1230-1300
Odin-salen

C Tvungen behandling i åpen avdeling
Ingunn Fossum, Spesialsykepleier/Konstituert seksjonsleder, Ann Christin Rønning, 
Spesialsykepleier og Tora Thorsrud, Psykolog
Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger; Regionalt Kompetansesenter for 
Spiseforstyrrelser, avdeling Stjørdal, Norge

Bakgrunn
Siden sommeren 2013 har RKSF Stjørdal hatt fokus på tvungen behandling i åpen avdeling.  I 
disse 4 årene har til sammen 7 pasienter vært behandlet på § 3-3 i Psykisk helsevernloven. De 
fleste også med vedtak om tvungen ernæring uten bruk av sonde. Tvungen behandling her ved 
RKSF Stjørdal gis i åpen avdeling hvor resten av pasientgruppen er frivillig innlagt.

Klinisk erfaring og studier av pasienter som har vært behandlet på tvang på grunn av alvorlig 
spiseforstyrrelse, viser at det er flere som har negative erfaringer fra tvangsinnleggelser og 
behandling med tvungen ernæring. Dette tydeliggjør behovet for å tenke annerledes rundt 
tvungen behandling av denne pasientgruppen.

Det miljøterapeutiske fokuset i vårt behandlingstilbud til denne pasientgruppen, er å fokusere 
på den enkelte pasients spesielle behov, dette for å oppnå god behandling og best mulig 
pasienttilfredshet. 

Hensikt
I denne workshopen ønsker vi å beskrive hvordan vi har jobbet med en pasient, underlagt 
tvungen psykisk helsevern og vedtak om tvungen ernæring. Vi vil se på vendepunkt som var 
viktig i bedringsprosessen, samt belyse etiske utfordringer vi stod ovenfor i denne prosessen. Via 
denne kasusbaserte presentasjonen vil vi skape grunnlag for refleksjon rundt den forståelsen 
som ligger til grunn for valg av ulike individuelle tilpasninger i behandlingsforløpet.

Innhold
Vi tar utgangspunkt i en kvinnelig pasient med alvorlig Anorexia Nervosa, der det er blitt forsøkt 
behandlet frivillig i flere runder på ulike avdelinger uten at dette har ført til bedring. I etterkant 
av behandlingsforsøk har pasienten gradvis blitt dårligere. Det ble etter flere vurderinger bestemt 
at det var grunnlag for tvungen behandling, også med tanke på at hennes utvikling over år var 
negativ. Tvungen behandling var ikke tidligere forsøkt, og heller ikke vurdert.

Pasienten var svært preget av sin undervekt, både kognitivt og fysisk. Hun var svært restriktiv 
med mye tvangssymptomer og tillot seg ikke noe væske- eller næringstilførsel før utpå kvelden, 
selv da i svært restriktive mengder. I tillegg kunne hun ikke tillate seg å hvile/sette seg ned før 
sent på kvelden. Flere tiltak ble iverksatt for å snu pasientens negative vektutvikling, uten at disse 
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førte frem. Det ble etter noen dager fattet vedtak om tvungen ernæring, men uten bruk av sonde. 
Dette krevde tett oppfølging av fra miljøpersonell med mye motivasjon slik at hun skulle kunne 
klare å gjennomføre måltidene. 
 
Konklusjon
Å hjelpe den enkelte pasient med å nå sine mål er noe vi jobber med hver dag. Når en 
pasient er innlagt frivillig er det en egenvilje og motivasjon mot det å jobbe mot bedring av 
helsesituasjonen. Hos pasienter underlagt tvungen psykisk helsevern mangler denne egenviljen 
i stor grad. Det er viktig å se på hvordan vi kan hjelpe og støtte til endring ved å ta vare på og 
understøtte pasientens autonomi. Tvungen behandling er en så stor inngripen i et menneskes liv 
at det er behov for å se nærmere på hvordan vi jobber rundt denne pasientgruppen. Det er lite 
forskning på området og kunnskapen må styrkes.

  
1300-1330
Odin-salen

C Opplevelse av å tvangsernære pasienter ved behandling av anorexia nervosa.
Sarah Esser
Modum Bad, Avdeling for Spiseforstyrrelser, Norge

Bakgrunn 
Forskning rundt tvangsbruk har ofte hovedfokus rettet mot hvordan pasienter opplever å bli 
utsatt for tvang. Det eksisterer derimot lite forskning som belyser hvordan det oppleves fra 
helsepersonellets side.

Hensikt
Hensikt med denne studien er å undersøke hvordan helsepersonell kan oppleve tvangsbruken 
rundt måltidsrettet behandling med å sonde-ernære og hvordan disse erfaringene påvirker dem. 
Undersøkelsen søker videre å belyse potensielle utfordringer rundt det å jobbe med pasienter 
som er underlagt et tvangsernæringsvedtak. 

Metode
Studiens design er en kvalitativ undersøkelse med en fenomenologisk tilnærming. Datagrunnlaget 
er dybdeintervjuer med helsepersonell ved ulike institusjoner innen psykisk helsevern i Oslo og 
omegn som er godkjent for måltidsrettet tvangs-behandling. Utvalget består av åtte informanter. 
Med utgangspunkt i erfaringer og opplevelser fra informantenes side er datamaterialet delt 
inn i fire hovedtemaer med ulike undertemaer. Disse fire hovedtemaene viste seg å være 
gjennomgående fremtredende i analysen av informantenes svar. De viste videre å kunne bidra 
med en ryddig oversikt som tydelig kan synliggjøre den subjektive opplevelsen til de ulike 
informantene og bidra med en helhetlig opplevelse.  

Resultater
Funn i undersøkelsen viser at det å utføre tvang kan medføre negative tanker og vonde følelser 
for helsepersonell. Informanter opplever en ambivalens og sterke følelser knyttet til at de kan se 
nødvendigheten av tvangen, samtidig som de kan oppleve det som smertefullt å gjennomføre 
selve tvangshandlingen. Spesielt en tanke om å redde livet til den enkelte pasienten i en akutt 
fase er en strategi som kan oppleves som en beskyttende faktor for å kunne være trygg i sin rolle 
under gjennomføringen av tvangsernæringsvedtak. 

Videre viser undersøkelsen at det ser ut at gjennomføringen av tvangsernæringen legitimeres fra 
informantenes side av ytre forhold som vedtak og opplevd enighet blant helsepersonell. Når det å 
tvangsernære pasienter oppleves som mer utfordrende, men allikevel må gjennomføres, opplever 
informantene at det å snakke med kollegaene om vanskelige følelser og tanker gjennom debrifing 
hjelper.
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  Konklusjon
Forutsigbarhet og en grundig jobb i forkant av tvangsernæringen bidrar med et tydelig 
hendelsesforløp med klare roller og lite usikkerhet når det gjelder å ta over ansvaret for 
pasientens næringsinntak. Det kan implisere at det er viktig med høy grad av tilrettelegging og 
rammer rundt selve behandlingsopplegget. Dette er viktig både for pasienter og helsepersonell. 
Grundig opplæring med bakgrunn i ekspertise om lidelsen og behandlingen av denne har blitt 
etterspurt av informanter som har opplevd lite tilrettelegging tidligere. 

1345-1600

1345-1350
Bristol Hall

PLENUM

«Spoken Word» av Sofie Frost  

Sofie Frost er skuespiller og regjerende Norgesmester i slampoesi. I 2017 var hun nominert til 
skamløsprisen og jenteprisen for å bruke kunsten til å rette søkelyset på tabubelagte temaer.

1350-1600
Bristol Hall

Eating Disorder Focused Therapy
Dr. Darren Cutinha, Consultant Child and Adolescent Psychiatrist
and Gladys Ellis, senior Family therapist, 
South London and Maudsley NHS Foundation Trust, United Kingdom

                              NB! Foredraget er på engelsk! The lecture is in English!

Gladys Ellis, Consultant Systemic and Family Psychotherapist 
Gladys has been a Specialist Systemic and Family Psychotherapist with the Child and Adolescent 
Eating Disorders team at The Maudsley for 17 years. Gladys works directly with children and 
families both individually and in multi-family groups. She also supervises and teaches in Family 
Therapy and is actively involved in eating disorders research.

 
Darren Cuthina Consultant Child and Adolescent Psychiatrist 
Darren trained as Child and Adolescent Psychiatrist and Systemic and Family Psychotherapist. He 
joined the Child and Adolescent Eating Disorders team at The Maudsley in 2016 and is responsible 
for leading the Outpatient Service. He is also an Honorary Senior Lecturer at University College 
London (UCL) where he co-leads an MSc in Eating Disorders and Clinical Nutrition. He is also 
actively involved in research.

We will present an overview of the history, evidence, theory and clinical practice of eating 
disorder focused family therapy for children and adolescents.

Dag 2: 20. april 2018

0900-0945 PLENUM

0900-0945
Bristol Hall

Hva hjelper? Veier til bedring fra alvorlige psykiske problemer 
Alain Topor, Docent, Stockholms Universitet, Sverige/Professor 2, Universitetet i Agder, Norge

Alain Topor är docent vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms Universitet och professor 
2 vid Universitet i Agder. Han har forskat kring recoveryprocessen och på senare år fokuserat på 
vad som bidrar till recovery; främst privat ekonomin och de professionellas roll. Senaste bok «Från 
patient till person»; om allvarliga psykiska problem - vardag, vård och stöd.
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Många recovery processer innehåller vändpunkter, när personen tar olika steg framåt i sin 
utveckling och börjar må bättre. Vändpunkter är inga enkla moment i en människas liv. Ofta 
kräver de både mod och stöd. Vändpunkter blir därför inte enbart vändpunkter för personen 
själv, utan lika mycket för hans/hennes vänner och familj och även för personalen. Hur kan dessa 
vändpunkter se ut och hur kan personalen bidra till denna process?

1005-1045 PARALLELLE SESJONER DAG 1

1005-1025
Haakon-salen

D Vendepunkter – Hva har vært til nytte og hjelp? Erfaringer fra tidligere pasienter
Jan–Vegard Nilsen, stipendiat/psykologspesialist
Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser, Norge

Bakgrunn 
Alvorlige spiseforstyrrelser er komplekse tilstander. Veiene til forandring og en bedret helse er 
mange - og ofte lange og kronglete for de som er rammet. For miljøterapeuter som arbeider fra 
dag-til-dag med alvorlig spiseproblematikk i en døgnavdeling kan det være en særlig utfordring 
å bevare håp og tro på at det en gjør, kan gjøre en forskjell. Som regel ser man pasientene i et 
begrenset tidsvindu, og en blir ved utskrivning typisk undrende til hvorvidt behandlingsinnsatsen 
var til nytte? Samtidig vet vi at nettopp aspekter ved miljøterapien og relasjonen til den enkelte 
hjelper i avdelingen er noe av det som fremheves som særlig nyttig av pasienter, når de ser seg 
tilbake – og deler erfaringer etter endt opphold.

Denne presentasjonen vil være todelt; først en kort introduserende del om hva 
forskningslitteraturen fremhever som særlige nyttige aspekter ved behandling fra et 
brukerperspektiv, for så å fokusere mer konkret på tilbakemeldinger og beretninger fra tidligere 
innlagte pasienter ved en spesialavdeling for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser.

 
Klinisk kontekst er her psykisk helsevern for barn og unge. Samtidig vil temaene som løftes frem 
være relevant for alle som arbeider med alvorlige spiseforstyrrelser. 

Hensikt
Overordnet hensikt blir å sette søkelys på brukernes egne erfaringer; dvs. på hva tidligere 
pasienter fremhever som nyttig og hjelpsomt i behandling. Målet er dermed å fremme et 
«innside-perspektiv», og samtidig invitere workshop-deltakerne til å reflektere over mulige faglige 
implikasjoner; hvilken betydning har dette for min praksis og hvordan jeg begrunner min praksis?

 
Implisitt vil det bli naturlig også å berøre beretninger om forhold ved behandling som har blitt 
opplevd som mindre nyttig. 

 
Når presentasjonen fokuserer på mer konkrete tilbakemeldinger fra tidligere pasienter vil 
workshop-deltakerne bli presentert for foreløpige resultater fra undertegnedes pågående 
doktorgradsarbeid, med overordnet tittel: «Familiebasert behandling: erfaringer fra et 
brukerperspektiv»

1025-1045
Haakon-salen

D Hvordan kan pasienters erfaringer med vendepunkt i behandling brukes av 
behandlingsteam for å fremme bedringsprosess?
Inna Aanieva og Bent Egil Bergestuen 
Sykehuset Innlandet, Enhet for Spiseforstyrrelser Gjøvik DPS, Norge

 
Bakgrunn:
Spiseforstyrrelsens kompliserte natur, karakterisert ved pasientens sviktende motivasjon, 
ambivalens og angst for å bli frisk, kan oppleves meget utfordrende for miljøterapeuter, 
som kan være viktige motivatorer og støttespillere for pasientens endringsprosesser. Det å 
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bryte sykdommens mønster dag etter dag og til slutt skape et vendepunkt der pasienten 
forlater lidelsens trygge havn, blir svært smertefullt og krevende for mange. Derfor kan et 
behandlingsteam, etter vår mening, gi et viktig bidrag til at pasientens manglende tro på at en 
endring blir tatt på alvor og håpet om et mulig vendepunkt blir styrket.
Det finnes lite forskning om pasientens opplevelser av tilfriskningsprosesser/vendepunkter. 
Samtidig er det en uenighet i den eksisterende forskningen om hvilke virksomme faktorer som 
kan bidra til bedring, samt betydelige forskjeller i vektleggingen av oppnådde endringer, sett 
både med pasientens og terapeutens øyne (Noordenbos, 2011, Fogarty, Ramjan, 2016, Smith et 
al., 2016).

Hensikt:
Vi er to psykiatriske sykepleiere som har jobbet i samme team med kontraktbasert behandling for 
pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser i 14 år (spesialisert døgnpost med områdefunksjon). 
Med bakgrunn fra våre erfaringer med mangeårig teamarbeid vil vi belyse forskjellige aspekter 
ved temaet og skal bruke vignetter fra vår kliniske hverdag for å illustrere dem.

Innhold: 
Vi har erfart at selv om flere eksempler på pasientenes viktige vendepunkter i behandlingen 
har fått en hellig plass i personalets minnearkiv, vies det for lite plass til kontinuerlig refleksjon 
og bevisstgjøring rundt faktorer som fremmer bedring i en utfordrende klinisk hverdag.  I 
bøker, skrevet av tidligere pasienter, deler de sine unike opplevelser om vendepunkter. Er disse 
opplevelser kun individuelle eller finnes det en fellesnevner? Bør behandlingsteamet være 
opptatt av en dypere forståelse av pasientens opplevelse av vendepunkt(er) for å være et nyttig 
reisefølge på pasientens utfordrende reise for å bli frisk? Hvordan kan et behandlingsteam hjelpe 
pasienten å fremme en viktig endring, et vendepunkt?
Vi har og i noen tilfeller opplevd en betydelig uenighet mellom behandlingsteamet og pasienten 
om betydningen av et eller annet vendepunkt for pasientens bedringsprosess. Hvordan kan 
denne uenigheten påvirke behandlingsrelasjonen og behandlingens resultat? Flere pasienter 
sliter med å forstå betydningen av egen innsats for vendepunkt og det selv å verdsette det. Dette 
uttrykkes ofte i språket: ”jeg merket at det har skjedd en endring...” i stedet for å si: ”jeg har 
jobbet hardt for å oppnå endringen”. Hvor viktig er det for behandlingsteamet å bli oppmerksom 
på dette for å kunne hjelpe pasienten til eventuell reformulering som synliggjør pasientens 
ansvar for vendepunktet? Kan dette bidra til byggingen av et positivt selvbilde hos pasienten?

Konklusjon:
Kunnskap om vendepunkter er viktig for å fremme og befeste bedring hos pasienter med 
spiseforstyrrelser. Terapeutiske team kan ha en sentral rolle i dette arbeidet. Etter vår mening bør 
vi vise en tydelig interesse og respekt for pasientens perspektiv i en bedringsprosess. Temaet bør 
etter vår mening løftes mer opp i den kliniske hverdag og vies mer plass i forskning. Det kunne 
være spennende om det ble forsket mer på hvilke bestemte kvaliteter i hjelperelasjonen som må 
være til stede slik at pasienten våger å slippe opp noe av ambivalensen og forsøke en endring. 
Det kan være viktig å få mer nyansert kunnskap om ulike sider knyttet til pårørendes rolle i 
pasientens bedringsprosesser.

Annet:
Problemstillingene er spennende og spørsmålene er mange. Vi har fått 20 min til vår workshop 
og håper på at vi klarer å vekke interesse for noen av de problemstillingene vi innledningsvis har 
nevnt. Fremlegg med Power Point.
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1005-1025
Maud-salen

E Vektendring hos undervektige pasienter gjennom behandling i regional enhet  
fra 2003-2017.
Harald Skogmo, Helse Nord-Trøndelag, Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, 
seksjon Levanger, Norge

Bakgrunn 
I Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser 
anbefales det å tilstrebe en reduksjon av undervekt fra 0,5 til 1,5 kg/uke for pasienter med 
anoreksi. Fordelene kan være kortere sykehusopphold, mindre institusjonalisering og raskere 
bedring. Normalisering av vekt er rapportert som en viktig faktor for tilfriskning. Få studier 
rapporterer ukentlig vektøkning ved innleggelse i spesialavdelinger.

14 år med klinisk erfaring med vektendring hos undervektige pasienter i en sengeenhet, 
prosedyrer og sammenligning av vektøkning i to grupper vil bli presentert.

Hensikt
Beskrive to forskjellige prosedyrer i arbeidet med vektøkning hos pasientene. Å beskrive 
vektøkning i to grupper med undervektige pasienter innlagt i regional enhet i Levanger fra januar 
2003 til april 2017.

Innhold
Vektutvikling hos undervektige pasienter innlagt i regional enhet.  

Metode
Fra januar 2003 til april 2014 har 234 pasienter vært innlagt ved Regionalt kompetansesenter 
for spiseforstyrrelser (RKSF) i Levanger. Hovedsakelig var det pasienter fra Helse Midt-Norge, 
men pasienter fra andre helseregioner er også inkludert. 157 pasienter (67,1 %) hadde BMI < 20 
ved innleggelse, 151 kvinner og seks menn. Gjennomsnittsalder var 21.8 år og gjennomsnittlig 
innleggelsestid var 20.3 uker. 

Målvekt i RKSF er BMI 20. Alle pasienter med BMI<20 ved innleggelse har vektøkning som et av 
sine behandlingsmål. Ukentlig vektøkningskrav var henholdsvis 0,5 kg (27 pasienter) i Gruppe 1 
(innlagt 2003 til 2006), og 0,7 kg (130 pasienter) i Gruppe 2 (innlagt 2006 til 2017).

Resultater
BMI ved utskriving: Gruppe 1: BMI>20 = 29,6 %, BMI 18,5 – 19,9 = 33,3 %. I Gruppe 2 er tallene 
henholdsvis 50,0 % og 26,2 %. Ukentlig vektøkning i vektøkningsperiode: For Gruppe 1 = 0,44 kg 
(variasjon -0,4 – 1,85 kg). For Gruppe 2 = 0,67 kg (variasjon -0,1 – 1,78 kg). 

Gjennomsnittlig innleggelsestid i Gruppe 2 er 5,1 uke kortere, og gjennomsnittlig BMI ved 
utskriving er 0,8 BMI høyere enn i Gruppe 1 ved utskriving.

Konklusjon
Vektøkning er et av elementene i behandling, og det er flere faktorer som påvirker resultatet. 
Erfaringene indikerer at endring i prosedyre har ført til positiv endring, hvor antall uker 
innleggelse går ned og utskrivings BMI går opp. 

Få studier rapporterer ukentlig vektøkning ved innleggelse i spesialavdelinger. Og det er lite 
beskrevet hvordan en jobber med dette i døgnbehandling. Oppfølging av pasientene vil vise om 
endring i prosedyre også bedrer det langsiktige forløpet.
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1025-1045
Maud-salen

E Gruppeterapi som lek - Cognitive Remediation Therapy for barn og unge med 
spiseforstyrrelser
Camilla Lindvall Dahlgren, Rigmor Brynestad, Gabrielle Blåtun Johansen og  
Anette Tronvik.  
Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser, Norge

Bakgrunn 
Det er mange ungdommer med anoreksi som strever med å samtale. Å samle disse 
ungdommene i gruppeterapi kan være utfordrende. Det er også mye ambivalens ifht. behandling 
i denne pasientgruppe, og mange ganger kan det være vanskelig og nå frem til ungdommene på 
avdelingen. Ved RASP startet vi i begynnelsen av 2017 en Cognitive Remediation Therapy (CRT) 
gruppe for alle ungdommer som var innlagt. Målet med gruppen var å få samlet ungdommene 
på avdelingen i en åpen og leken terapikontekst, uten fokus på mat, kropp og vekt. CRT er et 
relativt nytt tilskudd til behandling av anoreksi. 
Fokuset i behandlingen er å trene opp fleksibilitet og helhetstenking, to viktige aspekter ved det 
å bli frisk fra anoreksi. Dette oppnås ved å bruke metakognitive teknikker, det vil si, å oppmuntre 
til tenking over egen tenking. Terapiformen er en blanding av praktiske øvelser og refleksjon, 
der kognitive øvelser blir brukt som springbrett for metakognisjon. Terapien hjelper pasientene 
med å identifisere ugunstige tanke- og handlingsmønstre, og underletter utprøvelse av nye, 
mer effektive måter å tenke og handle på. Mellom sesjonene blir pasientene bedt om å prøve å 
overføre ny læring til hverdagslivet gjennom forskjellige atferdsoppgaver. Internasjonale studier 
viser at tilbakemeldinger fra pasienter som deltar i CRT er nesten utelukkende positive, og at 
dette er en terapiform som egner seg godt for ungdommer med anoreksi.  

Hensikt
Workshopen vil gi tilhørerne en kort innføring i bakgrunnen for CRT, de praktiske elementene i 
gjennomføringen av gruppeterapien, demonstrasjon av en eller to oppgaver, samt refleksjoner 
over våre erfaringer med denne formen å drive ungdomsgruppe. Erfaringene vil fokusere på de 
positive sidene ved CRT for ungdommer, men også på utfordringer vi har opplevd, og hvordan vi 
har løst disse. 

Konklusjon
Vi ser på CRT som en svært nyttig og leken måte å skape en relasjon til ungdommene vi skal 
hjelpe. Med bidraget vårt ønsker vi å inspirere andre som jobber med ungdommer med 
anoreksi, og gi konkrete råd til de som ønsker å starte en egen CRT-ungdomsgruppe.

1005-1025
Odin-salen

F «Dere har så veldig faste rammer på en utrolig fleksibel måte!» Implementering og 
tilpasning av FBT-prinsipper i en døgnenhet for barn og unge 
Hilde Fagervik Morton og Svein Gisle Carlsen 
Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser, Norge

Bakgrunn 
Forskning viser at Family Based Therapy (FBT) har best behandlingseffekt når det gjelder 
barn og unge med anoreksi (Couturier et.al., 2013 & Lock, 2015) og dette er også anbefalt i 
de nasjonale og internasjonale retningslinjene for spiseforstyrrelser (Helsedirektoratet, 2017 
og NICE guidelines, 2017). Den manualiserte FBT-manualen utviklet av Lock og le Grange 
(basert på Maudsleymodellen, Eisler et al., 2015) er i hovedsak beregnet på en poliklinisk 
behandlingskontekst. 

Ved RASP har vi i år 10 års erfaring med å legge inn hele familien i vår døgnenhet når en 
ungdom rammes av anoreksi/ alvorlig spiseforstyrrelse, samt med å implementere en 
systemisk, familiebasert tilnærming. Men hva betyr dette i praksis? På hvilke måter er det 
mulig å implementere FBT i en døgnenhet – hva skal til og hvordan skal man tilpasse seg de 
ulike behovene? Er det mulig å arbeide familiebasert og fremme en systemisk holdning selv om 
ungdommen blir innlagt alene – og hvordan jobber man da?
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Hensikt
Vi vil gjennom denne workshopen med konkrete eksempler vise hvordan vi ved RASP forsøker 
å implementere FBT-prinsipper samtidig som vi tilpasser oss familienes behov. Vi vil også si noe 
om hvordan faglig holdning og fokus må være forankret i ledelse og i personalgruppen, hvordan 
vi samarbeider i team, hvordan vi forsøker å sette sammen behandlingsforløp som samkjører 
på tvers av instanser til det beste for familiene og for oss som hjelpere og hvilke utfordringer vi 
møter på. 

Workshopen vil legges opp slik at det holdes en kort innledning om organisering ved barne- 
og ungdomsenheten og en presentasjon av vårt faglige ståsted og grunnholdning. Dernest vil 
det presenteres to anonymiserte kasus knyttet opp til dette for å vise konkret hvordan ulike 
behandlingsløp ved RASP kan se ut.

 
Konklusjon
Temaet er viktig for å synliggjøre og vise hvordan man kan implementere FBT-prinsipper i en 
døgnenhet. Vi håper at workshopen vil være nyttig og inspirerende for utvikling av faglig praksis 
og holdning.

1025-1045
Odin-salen

F Foreldres erfaringer etter innleggelse i en spesialenhet for spiseforstyrrelser – en 
kvalitativ studie
Cathrine Voldnes
Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser, Norge

Bakgrunn 
Familiebasert terapi (FBT) er den anbefalte behandlingen for ungdom med anoreksi. Ved 
Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), enhet for barn og ungdom har man i 10 år arbeidet 
med å implementere prinsipper fra FBT (Maudsley-modellen) og hele familien til ungdommene 
som blir rammet blir innlagt. Høsten 2014 ble det i regi av kompetanseenheten og barne- og 
ungdomsenheten ved RASP igangsatt en oppfølgingsstudie av familier som hadde vært innlagt i 
en spesialisert enhet for barn og unge i perioden 2008-2014. 

Forskningsprosjektet er en naturalistisk forløpsstudie med bruk av kvantitativ og kvalitativ 
metodikk. Pasienter, foreldre og søsken har svart på spørreskjemaer samt blitt intervjuet. Den 
kvalitative delen av studien ser på erfaringer de ulike familiemedlemmene har etter å ha vært 
innlagt i en spesialenhet for spiseforstyrrelser. Formålet med dette var å bidra til økt kunnskap om 
hvordan personer som har hatt anoreksi i ungdomstiden, deres foreldre og søsken har opplevd 
sykdommen, behandlingen og hva som har vært til hjelp.  

Hensikt
Formålet med masterstudien var å undersøke foreldres erfaringer etter å ha vært innlagt 
sammen med sitt syke barn, herunder hva som opplevdes nyttig og mindre nyttig for dem under 
innleggelsen. I denne workshopen vil det dermed presenteres kvalitative funn om foreldres 
erfaringer.

Innhold
Metode: Data ble innsamlet gjennom semistrukturerte intervjuer, som ble tatt opp på bånd og 
deretter transkribert. 14 gifte/samboende foreldre med barn under 16 år ble inkludert i studien. 
Data ble analysert ved å bruke systematisk tekstkondensering (Malterud, 2013). 

Resultater
Tre hoved-overskrifter representerer funnene: «Inkludering av foreldre», «Viktigheten av 
foreldrestøtte», «Kompetanse og kunnskap om anoreksi er viktig». Funnene viser at foreldre 
opplever det avgjørende å bli inkludert i behandling for å få støtte, oppleve trygghet, for å få 
kunnskap om anoreksi samt strategier for å håndtere sykdommen. Funnene viser også at det er 
nødvendig med individuelle tilpasninger for hver familie. Foreldre bekymrer seg for søsken og 
søsken må vies mer oppmerksomhet. Hvordan, må avgjøres i samarbeid med foreldrene.
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Konklusjon
Dette er den første norske studien som undersøker foreldreerfaringer etter innleggelse i 
døgnsinstitusjon for spiseforstyrrelser. Videre forskning bør omfatte enslige eller skilte foreldre og 
de med barn over 16 år, fordi de muligens har andre behov. Det bør og utføres mer forskning på 
hvordan det oppleves å være søsken til en med alvorlig spiseforstyrrelse. Videre bør det forskes 
på hvilke faktorer i FBT som styrker og hemmer foreldrerollen, og hva terapeuters bidrag til dette 
er.  

1100-1200 PARALLELLE SESJONER DAG 2

1100-1130
Haakon-salen

G «Vendepunkt for en jente i barneskolealder med alvorlig ernæringsproblematikk og 
spisevegring». 
Kristin Skaaden, Thale Norgaard og Cecilie Gangestad
Sykehuset Østfold HF, Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Norge

 
  Bakgrunn 

Som fagpersoner har vi opplevd at miljøterapi med måltidsstøtte og familiearbeid med prinsipper 
fra FBT i denne aldersgruppen har gitt svært gode og vedvarende resultatet. Vi mener det er 
viktig å formilde at metoden bør gjøres kjent og tas i bruk på flere nivåer i helsetjenesten som et 
nødvendig supplement til somatiske tiltak.

Hensikt
Hensikten er å dele erfaring om hvor effektfull Maudsley modellen kan være. Her er den tatt i 
bruk på en pasient i aldersgruppen 6-13 år. Workshopen er lagt opp med utgangspunkt i case. 
Sykehistorien vil bli lagt frem med de vanskene barnet har hatt gjennom år. Tidligere tiltak fra 
ulike nivåer i helsetjenesten / spesialisthelsetjenesten gjøres kjent. Hvordan vi har valgt å jobbe 
her vil bli vektlagt. Videre hvordan endringen har artet seg, og hvor pasienten står i dag med 
henblikk på ernæringssituasjonen. 

Innhold
Et fremlegg med utgangspunkt i en case.

Fokusområder 
Foreldrenes skepsis til oss ved oppstart. Barnets reaksjoner på avdelingen da vekten økte. 
Måltidene. Samspillet med mor, som var innlagt sammen med barnet på avdelingen. 
Familiearbeidet i utskrivelsesfasen.

Konklusjon
Denne måten å arbeide på, ved bruk av Maudsley modellen og prinsipper fra FBT i arbeidet med 
foreldrene hadde ikke vært tilbudt i noen form til denne moren tidligere. Hun har bedt om hjelp 
i helsevesenet for sin premature datter i år etter år. Ingen av de tiltakene hun har fått tilbud om 
har hatt tilfredsstillende effekt. Ved henvisning til ÅBUK hadde denne jenta lik vekt og høyde 
som ved 4 års alder (16 kg). Hun hadde et svært dårlig forhold til mat og ønsket bare å få slippe 
og spise. Tidligere tiltak har hatt fokus på PEG, sonde og ernæringsdrikker. Ved utskrivelse var 
vekten økt til drøye 22 kg, og høyden økt med 6 cm. Måltidsrytmen var innarbeidet, hun hadde 
ikke behov for næringsdrikker og hun ga utrykk for sultfølelse.
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1130-1200
Haakon-salen

G Forældrementor og forældregrupper på et døgnafsnit for børn og unge med 
spiseforstyrrelser – gør det en forskel?
Sygeplejerske Gunilla Hjarding og Tina Holm Nyland, klinisk psykolog, specialist i 
psykoterapi
Region Hovedstadens Psykiatri, BUC- B102, døgnafsnit for spiseforstyrrelser hos børn og 
unge, København, Danmark

For ti år siden bestod døgnbehandlingen hovedsagelig i reernæring. De unge blev indlagt uden 
deres forældre, der fik lidt vejledning i måltidsstøtte men derudover primært spillede en mindre 
rolle i behandlingsforløbet. I dag tilbydes forældrene at blive indlagt med deres børn. De deltager 
i alle måltider og deltager i familiesamtaler, ugentlige forældregruppemøder og modtager støtte 
fra en forældrementor (dvs. en ansat forælder til en tidligere indlagt patient). 

Implementeringen af forældrementor-funktion og forældregruppe gør en forskel for forældrenes 
oplevelse af hele behandlingsforløbet. Forældrene giver udtryk for, at de via støtten fra de øvrige 
forældre føler sig styrket i deres forældrerolle, får vigtig viden og erfaring og får ventileret svære 
følelser.

Styrkelsen af forældre-rollen gennem hele behandlingsforløbet har medført kortere indlæggelser 
og forældrene føler sig mere kompetente i deres forældrerolle. Forældrenes større synlighed 
i miljøterapien imødegår skadelige gruppedynamikker forbundet med at have flere unge med 
spiseforstyrrelser indlagt på samme afsnit.

Formålet med præsentationen er at informere om følgende to tiltag:
1. Forældregruppe. Hvad er det teoretiske grundlag for forældregruppen? Hvordan fungerer den 

i praksis? 
2. Forældrementor. Hvordan får man organiseret en forældrementor og hvordan fungerer det i 

praksis?

Der gives konkrete eksempler fra både forældregruppen og fra forældrementorens arbejde i 
præsentationen.

 

1100-1130
Maud-salen

H Måltid, fra angst til trygghet.
Julie Aalberg og Kristina Elise Stener
Helse Nord-Trøndelag HF, Regionalt Kompetansesenter for Spiseforstyrrelser (RKSF)
Seksjon Levanger, Norge

Bakgrunn 
Vi har fått forståelsen av at vår tilnærming til måltidene, og arbeidet med å gjøre mat og måltid 
tryggere for pasienter med spiseforstyrrelse, er ganske annerledes enn ved flere andre avdelinger. 
I og med at vi gjennom mer enn 15 år har hatt gode erfaringer med vår metode, synes vi det er 
viktig å få formidle dette. 
Vi hadde et prosjekt i samarbeid med NOR Universitet i forbindelse med produksjon av filmen.

Hensikt
Hensikten er å få formidlet hvordan vi tenker at et viktig vendepunkt for mange med 
spiseforstyrrelse kan være at måltider kan oppleves som en sosial og trivelig stund, og ikke først 
og fremst en krigssone. I tillegg hvordan mat og måltider, som i utgangspunktet kan være svært 
angstfremkallende, kan bli trygt. Vi har laget en film som i korte sekvenser illustrerer hvordan vi 
arbeider i forhold til mat og måltider. Vi tenker å presentere en innledning, vise filmen som er ca. 
5 minutter, og sette av ca. 10 minutter til spørsmål og kommentarer til slutt. 
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Innhold
Vi ønsker å formidle hvordan pasienter støtter hverandre i endringsarbeidet, og hvordan vi 
forsøker å legge forholdene til rette for dette. Støtte til å klare å gjennomføre måltid skjer 
gjennom god planlegging av spiseliste, og samtaler med personalet om gjennomføring av 
måltider, og «pep-talk» rett før måltidene. Pasientene har sitt eget matmøte etter kveldsmat, 
hvor de kan snakke om hvordan måltidene har vært den dagen, og støtte hverandre i det at 
arbeidet de gjør. 

Våre pasienter rapporterer ofte om at måltidene hjemme har vært svært vanskelige, med 
anspent og dårlig stemning. Dette er for mange med på å forsterke det vanskelige forholdet til 
mat og måltider. 
Vi tenker at ved å gi pasientene opplevelse og erfaring med at måltidene kan være hyggelige 
sammenkomster, kan etter hvert noe av angsten slippe taket, og man kan få et bedre forhold til 
mat og måltider.

I stedet for å intervenere på hva som spises og hvordan det spises, under måltidene, Ivaretas 
dette på andre måter. En annen ting vi gjør forskjellig fra en del andre tilsvarende avdelinger, er 
at personalet spiser sammen med pasientene, og spiser samme type mat som dem. Vi mener 
eksemplets makt er stor, og at det er mer kraftfullt enn å intervenere verbalt.

Konklusjon
Temaet er viktig fordi det er en alternativ måte å arbeide med trygghet i forhold til mat og måltider. 

 

1130-1200
Maud-salen

H Vendepunkt i behandlingen ved bruk af udegående funktion, Mobilteam.
Afdelings sygeplejerske Rikke Weinreich Mortensen og Pædagog Gitte S Johannesen 
Region Hovedstadens Psykiatri, BUC- B102, døgnafsnit for spiseforstyrrelser hos børn og 
unge, København, Danmark

Bakgrunn 
Der er stor angst forbudnet med at kommer hjem og spise igen pga det høje konfliktniveau, samt 
frygten for ikke at lykkes som forældre.

Hensikt
Oplæg om hvordan vi har implementeret det, samt hvordan vi gennem de 1,5 år det har 
eksisteret i døgnregi har udviklet på det, og gerne vil udvikle videre.
 
Hvordan bruges det mobile team, hvad er deres funktion, og hvordan arbejder de:
Oplæg vedr. mobiltteam.
For de unge der indlægges, står på venteliste til en indlæggelse eller er under udslusning til 
ambulatorie er det ofte forbundet med svære måltider, højt konflikt niveau i hjemmet, og angst 
for ikke at lykkes i hjemmet.
Som regel kommer spisningen rigtig godt i gang i afsnittet under en indlæggelse, mens spisning 
udenfor afsnittet fortsat kan være forbundet med udfordringer. Mobilteam er afsnittets mulighed 
for at tilbyde patient og familie måltidsstøtte udenfor afsnittet.  

Formål: 
•	 at støtte patienten og forældre/omsorgspersoner til at komme i gang med spisningen 

udenfor afsnittet
•	 at give patienter, forældre/omsorgspersoner vejledning i hjemmet ud fra, hvor teamet 

kan se behovet
•	 at patienten øver sig i igen at spise med den samlede familie
•	 at patienten og forældre/omsorgspersoner får afprøvet måltider, fødevareemner og 

retter, der er normale for familien, men udfordrende for spiseforstyrrelsen
•	 at give måltidsstøtte eller vejledning heri under udslusning fra afsnittet fx under opstart i 

egen skole
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Det aftales på første undersøgelses- og behandlingskonference efter indlæggelsen, hvornår 
patienten kan starte med et besøg af mobilteamet. Det tilstræbes, at alle får minimum et besøg i 
løbet af deres indlæggelse, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt. 

 
Fremgangsmåde/metode:

•	 mobilteamet består af to miljøterapeuter
•	 kan veje patienten i hjemmet
•	 kan deltage i tilberedelsen af måltidet, såfremt det er der udfordringerne opstår
•	 observerer under måltidet, og giver feedback efterfølgende
•	 kan give aktiv vejledning under måltidet
•	 kan deltage i samværstid, såfremt det er der udfordringerne opstår
•	 Mobilteam spiser ikke med. 

Fokus:
•	 Hvor ligger udfordringerne i forbindelse med spisningen i hjemmet?
•	 Hvor aktivt deltager patienten under tilberedning af måltidet?
•	 Er der særlige, uhensigtsmæssige spiseregler i hjemmet?
•	 Hvem deltager i måltidet?
•	 Hvordan støtter forældrene hinanden under måltidet?
•	 Er begge forældre lige aktive i at støtte under måltidet?
•	 Hvem bestemmer madmængde og – sammesætning?
•	 Patientens og forældrenes/omsorgspersonens evne til at overføre tillærte strategier fra 

afsnittet til måltiderne i hjemmet
Konklusjon
At få viderebragt den viden vi har om effekten vi ser hos såvel forældrene som de unge.

1100-1130
Odin-salen

I
Parenthoood and eating disorders. A tailored inpatient program.
Julie Aalberg, Kristina Elise Stener og Trine Tetlie Eik-Nes
Helse Nord-Trøndelag, Levanger Sykehus, Regionalt Kompetansesenter for 
Spiseforstyrrelser, seksjon Stjørdal, Norge

Bakgrunn 
A large body of evidence have shown that children whose mothers suffer from mental disorder 
are at increased risk for developmental delays, cognitive and functional impairments, physical 
symptoms and injuries, as well as behavioral and emotional problems (Bagner, Pettit, Lewinsohn, 
& Seeley, 2010; Bleuler, 1974; Bureau, Easterbrooks, & Lyons-Ruth, 2009; Cornish et al., 2005; 
Field et al., 2008; Halligan, Murray, Martins, & Cooper, 2007; Lindgren, 2001). Some parents 
with eating disorders (ED) experience elaborate negative feelings and some women with ED 
experience relapses in the post-partum period (Taborelli et al., 2016). A relapse in the post-
partum period may lead to feelings of an experience of inadequacy as a mother, combined with 
shame, which again may underpin post-partum depressive feelings (Jones, 2007). More, women 
with Anorexia Nervosa have been found to be vulnerable to relapse periods postpartum, even if 
they have been symptom free for years (Franzen & Gerlinghoff, 1997). Of concern, as the mental 
health of parents has been shown to affects children’s development. An earlier qualitative study 
showed that mothers with ED reported numerous negative experiences with pregnancy and 
motherhood (Eik-Nes, 2011). 

Hensikt
In this workshop, a tailored and individualized in-patient treatment program for parents or 
pregnant women with ED will be described. Only the elements pertaining to the parenting 
aspects will be described. Other key elements of the ED program at this ED unit will not be 
covered in this workshop. This program is aimed at strengthening parenting skills and prevent 
relapse of ED symptoms due to challenges of parenthood in combination with their illness.
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Innhold
The “parent program” at the unit consists of 1) a weekly session with parents/pregnant women 
with ED, 2) at least one individual sessions with psychologist or doctor where aspects of 
parenthood are targeted when needed, 3) session with patients’ children,  4) group sessions 
and individual sessions with caregivers, spouses and children, 5) and individual consideration of 
trauma experiences. 
As of 2016, the “parent program” was strengthened with the addition of CoS-P (Hoffman et al., 
2006) and the “The Children’s Hour”, which is a preventive Norwegian health care program for 
children who have parents with mental and / or substance problems (Haukø & Stamnes, 2009). 
All children of the parents in this program are given the opportunity to participate in “The 
Children’s Hour”. Two of the team members have received extensive training and supervision in 
this method, which includes sessions with children, information, and query time for all children 
from 2 to 18 years old who have their parents, siblings or other caregivers admitted to treatment.

Metode
N/A

Resultater/Diskusjon
Consistent with findings from a qualitative study on mothers with ED, experiences with this 
program reveal that women with ED largely have not had any support from health personnel 
regarding their challenges in pregnancy and motherhood (Eik-Nes, 2011).
Patients describe that the group experience is especially helpful in their treatment, as being a 
parent with an ED is a unique lived experience that is best understood by other parents with ED. 
Patients’ also emphasize satisfaction with the program’s elements on “conversations with their 
children, spouses and extended family about ED” and how this influence the family dynamic. Due 
to the shame and stigma related to ED, many of the mothers have not participated in maternity 
groups and thus been given the possibility of discussing “normality” of parenting. Therefore, 
elements from CoS-P and attachment theory have been beneficial in supporting patients in 
general parenting skills.

Konklusjon
Consistent with finding from a qualitative study on mothers with ED, experiences with this 
program reveal that women with ED largely have not had any support from health personnel 
regarding their challenges in pregnancy and motherhood (Eik-Nes, 2011).
Patients describe that the group experience is especially helpful in their treatment, as being a 
parent with an ED is a unique lived experience that is best understood by other parents with ED. 
Patients’ also emphasize satisfaction with the program’s elements on “conversations with their 
children, spouses and extended family about ED” and how this influence the family dynamic. Due 
to the shame and stigma related to ED, many of the mothers have not participated in maternity 
groups and thus been given the possibility of discussing “normality” of parenting. Therefore, 
elements from CoS-P and attachment theory have been beneficial in supporting patients in 
general parenting skills.

1130-1200
Odin-salen

I Barn som pårørende
Heidi Rangul Kristiansen, Psykiatrisk sykepleier / barneansvarlig og 
Mia Raum Hansen, Psykiatrisk sykepleier / barneansvarlig
Helse Nord-Trøndelag HF, Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser(RKSF) 
avd. Stjørdal, Norge

Bakgrunn 
Barn av psykisk syke og rusavhengige er en utsatt og sårbar gruppe. Ifølge Helsedirektoratet 
(2011) tilhører hele 450 000 barn i Norge familier hvor minst en av foreldrene har psykiske 
lidelser eller misbruker alkohol. Dette er et høyt tall, som krever at vi setter fokus på de barna 
dette berører.
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Mange studier viser at barn som vokser opp der en eller begge foreldre er psykisk syke, har høyere 
risiko for utviklingsforstyrrelse, sykdom og redusert livskvalitet.

Det har i helse Nord- Trøndelag vært et satsningsområde over flere år i forhold til fokus på barn 
som pårørende, og en kompetanseheving av Barneansvarlige. Dette er et viktig tema i forhold til 
forebygging av barns psykiske helse generelt. Som barneansvarlige har vi erfart at det arbeidet 
som gjøres både i egen og andre seksjoner i foretaket, er svært nyttig. 

Hensikt
Workshopen legges opp som toveiskommunikasjon der erfaringer tas opp og utveksles. Vi bringer 
med oss noe informasjon i forhold til teori og hva vi har erfart i praksis, og tenker at ulike caser 
eller enklere problemstillinger kan tas opp. Det er ønskelig med en diskusjon rundt temaet og en 
erfaringsutveksling.

Hensikten er å bidra til at temaet holdes i fokus og at vi kan bidra med å skape entusiasme og 
engasjement til videre arbeid med foreldre og barn som pårørende.

Innhold
Ved vår seksjon har vi «Foreldre og barn» gruppe ukentlig. Foreldrene får her blant annet 
psykoedukativ undervisning der målet er å støtte til økt foreldrekompetanse. Med dette 
menes blant annet å snakke med barna om egen situasjon, forstå barnas behov og sette denne 
kunnskapen ut i praksis, samt å gjenkjenne egen foreldrerolle basert på tidligere opplevelser.

Barnesamtalene er et tilbud alle foreldre og barn får. Gjennom disse samtalene får barna snakket 
med barneansvarlige som blant annet kan trygge barna på at foreldrene blir ivaretatt, samt frata 
barna ansvar i forhold til foreldres sykdom.
I miljøet jobbes det også individuelt med foreldrene. Aktuelle utfordringer som den enkelte 
foreldre har, blir tatt opp fortløpende. 

I vår jobb som barneansvarlige og terapeuter i foreldre og barn gruppe, har vi erfart at jobben som 
gjøres har bidratt med å legge grunnlag for og skape vendepunkt i barnas og de voksnes liv. Disse 
vendepunktene har hatt stor innvirkning på deres opplevelse av å bli hørt, sett og forstått. Det er 
vendepunkt som ikke bare er på det mentale plan, men og konkrete i form av handling/endringer i 
familien.

Å formidle samt høste erfaringer, er et viktig ledd i det å skape forståelse og utvikling i arbeidet 
som gjøres med foreldre og barn som pårørende.

Konklusjon
Barn som pårørende er et viktig tema fordi arbeid med dette kan ha en forebyggende effekt. 
Ved å ha fokus på dette, vil helsepersonell tilegne seg kunnskaper om hvordan en kan ivareta 
barna til foreldre med spiseforstyrrelse. Barna har behov for å forstå og skape en sammenheng i 
tilværelsene, og som helsepersonell er det vårt ansvar å bidra til dette gjennom kommunikasjon 
og åpenhet. Ved å veilede foreldrene, bidrar vi også til at de bedre kan ta vare på barna i egen 
sykdomsprosess.

1300-1500 PLENUM

1300-1400
Bristol Hall

Vendepunkter - et todelt foredrag på 2x30 minutter
Maria Øverås; PhD, psykolog, forfatter, BUP Søndre Nordstrand, Oslo Universitetssykehus HF og 
Vigdis Wie Torsteinsson; psykologspesialist, filosof og familieterapeut, Oslo Universitetssykehus 
HF, Ullevål, Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser, Norge
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Vigdis Wie-Torsteinsson er psykologspesialist, filosof og familieterapeut og arbeider på Regional 
Seksjon for Spiseforstyrrelser på Ullevål Sykehus på Oslo Universitetssykehus. Her deler hun nå 
tiden sin på hhv klinisk arbeid som psykologspesialist i responsteamet og i kompetanseenheten. 
Hun har lang erfaring på spiseforstyrrelser og har også bidratt i bøker rundt dette.  
 
Forståelsen av hva som er god behandling når barn og ungdom rammes av spiseforstyrrelser 
har opplevd mange vendepunkter de siste tiårene. Hvilke vendepunkter, og hva som er 
utgangspunktet for dem, vil være rammen for dette innlegget.  
 
Maria Øverås er psykolog. Hun har jobbet i tolv år med spiseforstyrrelser, og tok sin doktorgrad 
innenfor tema kroppsbilde og spiseforstyrrelser i 2016 ved Regional Seksjon for spiseforstyrrelser, 
OUS HF. Hun er også forfatter og utgir våren 2018 en bok om å bli frisk av spiseforstyrrelser, som er 
utgangspunktet for denne forelesningen. 
 
Foredraget handler om veier ut av en spiseforstyrrelse. Hva ledet opp til vendepunktene? 
Hva var til hjelp i bedringsprosessen? Hva var ikke til hjelp? Fra boken «Å bli frisk: veier ut av 
spiseforstyrrelser» som kommer ut på Universitetsforlaget våren 2018.

PLENUM AVSLUTNING
1415-1500
Bristol Hall

Hva kan jeg gjøre selv? Mestringsmedisin for spiseforstyrrelser
Audun Myskja, forfatter/overlege
Senter for livshjelp, Norge

Audun Myskja er forfatter, overlege og har en doktorgrad i bruken av musikk i eldreomsorgen. Han 
driver Senter for livshjelp sammen med sin kone Reidun Myskja, et tverrfaglig prosjekt som legger 
vekt på hjelp til selvhjelp. Audun Myskja holder en rekke kurs og foredrag i inn- og utland og har 
vunnet flere priser, blant annet Den norske legeforeningens Kvalitetspris. 

«Hva kan jeg gjøre selv? Mestringsmedisin for spiseforstyrrelser»
  Her er noen stikkord til foredraget: 

• Stress og helse
• Foryngende tanker
• Forvandle følelser
• Sinnsro - en praktisk veileder
• Valg som helbreder over tid
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Konferansens sted:
Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo, Norge. Tlf.: + 47 22 82 60 00

Konferanseleder  dag 1 Bristol Hall Trine Wiig Hage
Konferanseleder  dag 2 Bristol Hall Marianne Garte
Sesjonsledere  dag 1 og 2 Haakon-salen Anne-Lise Kvakland
  dag 1 og 2 Maud-salen Jeanette Skjønhaug
  dag 1 og 2 Odin-salen Cecilie Walter Siegwarth

 

Pris for konferansen (pakkepris for begge dager) kr 3200,00

Konferansen søkes godkjent fra:
• Norsk Sykepleierforbund (NSF)

• Norsk Psykologforening (NPF).

• Norsk Ergoterapeutforbund (NETF)

• Den norske Legeforening

Konferanseprogrammet og kursbevis må legges ved i forbindelse med søknad om godkjenning.
 
Etter konferansen: 
-Kursbevis blir lagt ut i sekretariatet på dag 2, 20. april 2018 - fra lunsj og frem til konferansens slutt. 
NB! Kursbevis blir ikke ettersendt.
-Power Point presentasjoner fra utvalgte forelesninger, og annen relevant informasjon  
fra konferansen er å finne på www.rasp.no etter konferansen. 

Informasjon og elektronisk påmelding (frist: 26.3 2018):  
Se vår nettside www.rasp.no under «arrangement»

Spørsmål vedrørende konferansen: 
Sekretær Elisabeth Haakafoss, tlf. 23016224/kurs mobil 41571052, mail: eliaha@ous-hf.no 

Programkomite:
Øyvind Rø, Heidi Langbakk Skille, Elisabeth Haakafoss, Anne Lise Kvakland, Jeanette Skjønhaug,  
Cecilie W. Siegwarth, Marianne Garte, Trine Wiig Hage, Kari Anne Katmo Kvistum
 
Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo, Norge

Trykk: Byråservice AS
Foto:  I. Kvistum
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