Kognitiv atferdsterapi
for spiseforstyrrelser

CBT - E

Regional seksjon for spiseforstyrrelser, poliklinikken

Hva er kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser?
Kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser er den ledende evidensbaserte behandlingen
for voksne med spiseforstyrrelser. Vår modell er basert på Fairburns modell ”Cognitive
behavior therapy – enhanced”, som gjerne forkortes til CBT-E.
Programmet består av en poliklinisk individualbehandling, et poliklinisk dagbehandlingstilbud 5 dager per uke, og intensivert behandling med døgntibud.
Behandlingsprogrammet er tidsavgrenset. For pasienter med anoreksi varer programmet i
40 uker, for pasienter med bulimi og overspisingslidelse er varigheten 20 uker. Til sammen
utgjør vårt behandlingsprogram en flertrinnsmodell basert på kognitiv atferdsterapi med
ulike intensiteter.
For enkelte pasienter vil individualterapi være tilstrekkelig, for andre vil det være
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Hvem passer behandlingen for?
Behandlingen passer for personer med alle typer spiseforstyrrelser, det bil si anoreksi,
bulimi og overspisingslidelse. Pasienten må være over 16 år, og med BMI fra 15 og oppover.
Behandlingen er frivillig og det forventes at pasientene aktivt deltar i behandlingen.
Pasientene må være innstilt på å arbeide med de opprettholdende mekanismene, og må
derfor inneha motivasjon for endring.
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For ytterligere informasjon og spørsmål vedrørende henvisninger:
Kontakt RASP, Poliklinikken.
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