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Hva er overspisingslidelse?

• Overspisingsepisoder

• Tanker rundt mat og spiseatferd

• Bekymring rundt kropp, figur og vekt

• Komorbiditet (psykiske lidelser)

• Nedsatt livskvalitet

• Overvekt (som oftest)



DSM V Kriterier for Binge-Eating 

Disorder

A. Tilbakevendende episoder med overspising. 

Overspisingsepisoden er karakterisert ved 

både: 

1) Spise iløpet av en bestemt periode (f.eks.

innenfor 2 timer) en mengde mat som

helt klart er større enn det en normalt 

ville spise i lignende tidsrom og under 

samme omstendigheter.



Kriterier- BED

2) En følelse av mangel på kontroll over  

spisingen i episoden(altså en følelse av å ikke

kunne stoppe eller kontrollere hva eller hvor

mye en spiser).



Kriterier- BED

B. Overspisingsepisoden er assosiert med 3 (el. 
flere) av følgende:

1. Spise raskere enn normalt

2. Spise til en føler seg ukomfortabelt mett

3. Spise store mengder mat uten å være

sulten

4. Spise alene fordi en vil skjule hvor mye 

en spiser

5. Føler avsky for seg selv, deprimert, eller har 

skyldfølelse etterpå.



Kriterier-BED

• C. Opplever stor lidelse ved overspising 

• D. Overspisingsepisode minst en g/uke i 3  

mnd.

• E.  Overspisingen er ikke assosiert med

tilbakevendende kompensering som 

ved BN og oppstår ikke som en del av et

BN/AN-forløp.



Spesifiser

• I delvis remisjon- sjeldnere overspising enn en 

g/uke (har tidligere tilfredsstilt kriterier)

• I full remisjon- ingen symptomer over tid

( pas har en tendens til å gå ut og inn av    

tilstanden over tid)



Spesifiser alvorlighetsgrad

• Mild: 1-3 episoder pr uke

• Moderat: 4-7 episoder pr uke

• Alvorlig: 8-13 episoder pr uke

• Ekstrem: 14 eller flere episoder pr uke



Hva er Binge Eating?

• Mengde

• Kontroll

• Tidsrom



Mengde

• Flere studier av spisemønster i «laboratorier»:

- Høyere kaloriinntak både ved overspising og 

ved normale måltid

- Mer kalorier fra snacks og fra fett, søtt og salt

- Ikke mer sensitiv enn kontroller for lang tid 

mellom måltid

- Skiller seg fra BN (tåler slanking bedre)



Eksempel

• Tid: kl 18, sted: Hjemme på kjøkken

• Har spist normal middag, men fortsatt sulten 

eller ønsker mer mat.

• Spiser rester fra lunch

• Deretter: 4 bananer, 400 g sjokolade, 200 g 

smågodt, 1 pakke kjeks, 1 skål med is, 900 g 

grøt med sukker og kanel, 4 brødskiver med 

nugatti



Mengde

• Typiske episoder er gj.snitt:

- 1000 kcal ved BED

- 1500 kcal ved BN

Kan variere fra 100 kcal til 7000 kcal 

Subjektiv overspising regnes ikke som 

overspising, men registreres da den kan styre 

atferd. Hyppige snacks-måltid kalles «gressing». 

Småspising iløpet av dagen. Alltid tygge på noe. 



Tap av kontroll

• Opplevd tap av kontroll er viktigere enn 

mengde mat og frekvens for pasienten

• Kan beskrives med  dissosiativ kvalitet

• Kontroll-tap må ikke være absolutt

• Et generalisert mønster

• Gitt opp forsøk på å begrense seg

• Kan til en viss grad være planlagt



Differensialdiagnostikk DSM V

• Bulimia Nervosa- Kompensatorisk atferd skiller

• 20% til 30 % med BED har tidligere hatt BN

• Fedme- overevaluering av kroppsfigur og vekt er 
høyere ved BED enn ved fedme. Høyere grad av 
psykiatrisk komorbiditet. Behandling virker bedre 
for sp.f enn for fedme.

• Bipolare- og depressive lidelser- Økning av vekt, 
men uten tap av kontroll. Kan tilfredsstille begge 
lidelser.

• Borderline personlighets forstyrrelser-
overspising som følelsesregulator. 



Komorbiditet 

• BED er assosiert med psykiatrisk komorbiditet

• Mest vanlig:

- Depresjon og bipolare lidelser

- Angstlidelser

- Rusproblematikk

Psykiatrisk komorbiditet knyttes til 

alvorlighetsgraden av overspising og ikke til grad 

av fedme.



Prevalence

• Ikke mange gode studier

• DSM V oppgir : kvinner 1,6 % og menn 0.8 %

(12 mnd. prevalence  U.S voksne over 18 år)

• Ca. 20 % av overvektige har overspisingslidelse 
sammenlignet med ca. 6 % hos normalvektige

• Dess høyere BMI, dess høyere andel BED

• Livstidsprevalence på 2,5 -4,5 % ?

• Punktprevalence på 1%



CBT ved behandling av overvekt

• Litteratur: «Cognitive-Behavioral Treatment of 

Obesity» Cooper, Fairburn og Hawker, 2003 

The Guilford Press

• «The Beck diet solution» Judith S. Beck, 2007 

Oxmoor House 

• « The Cognitive Behavioral Workbook for 

Weight Management» 2009 New Harbinder 

Publications



Hvorfor?

• Beskriver god kognitiv terapi

• Teknikker kan anvendes på BED pasienter

• Gode forklaringer på overvekt

• BED : Vekttap er sentralt for å redusere 

helserisiko



Pasienter med overvekt, forskjellig fra 

pasienter med BED?

• Skiller seg fra hverandre ved:

- Nivå av spiseforstyrrelsespatologi

- Nivå av generell psykopatologi

- Påvirkning av livskvalitet



Bekymring ved overvekt

1) HELSE: Jo høyere vekt, jo større helserisiko. Økt 
risiko for hjerte-kar lidelser, Diabetes type II, 
søvn apne og visse typer cancer. Forverrer 
kroniske lidelser som  f.eks. muskel-skjelett 
lidelser. 5-10 % reduksjon av vekt gir godt 
resultat. Vekt eller livsstilsendring som påvirker?

2) KROPPS BILDE: Tilfredshet med kropp øker ved 
et lite vekttap på 5-15 %. Større vekttap øker 
ikke tilfredsheten. Jo-jo slanking forverrer 
tilfredshet med kropp. 



Antakelse

• Vekten min er fullstendig under min kontroll.

• Mer aktivitet, mindre mat gir godt resultat som vil 
opprettholdes om jeg ønsker det.

FAKTA: Gener har større betydning enn vi liker. Set-
point vekt. Noen øker raskere i vekt ved en usunn 
livsstil enn andre og tåler dette dårligere,

selv om alle får vektøkning ved å spise mer enn 
nødvendig. «Toxic» omgivelse. Vi spiser saltere, 
søtere og mer kaloririk mat enn før og behovet for 
bevegelse er mindre. Miljø og arv virker sammen. 



Regulering av vekt

• Kroppen regulerer seg selv ved små 

overspisinger. «Liker» stabil vekt.

• Overvekt over tid, blir også opprettholdt.

• Realistisk vekttap er mellom 7-10 %. Få klarer 

å opprettholde mer enn et vekttap på 15 % 

over tid.

• Større vekttap hentes inn iløpet av 1-5 år. 



Hva kjennetegner de få som klarer 

større vekttap?

• Matinntak på 1.400 kcal i årene etter 

vekttapet. Normalt inntak er 2000 -2500 kcal.

• Variert kost med 24 % fett, 19 % protein og 

56% karbohydrat. Anbefalt fra 

helsemyndigheter i de fleste land.

• 1 time trening hver dag

• Veier seg daglig eller ukentlig

• Hvem klarer å leve slik resten av livet?



Ulike valg for å bedre 

helse/kroppsbilde

• Sunn livsstil

• Vekttap gjennom livsstilsendring

• Vekttap støttet av medikasjon

• Vekttap ved gastric by-pass. Rett til denne 
behandlingen dersom vekt er over BMI 35 og 
en har helseproblem og over 40 dersom en 
ikke har noen helseutfordringer. 

• Pas med BED bør behandle spiseforstyrrelsen 
før en eventuell operasjon. 



Motivasjon

• Viktig ved selvhjelps-program

• Hvor klar er du til å forplikte deg til endring fra 

1-100?

• Kost-nytte på kort og lang sikt. Fordeler og 

ulemper ved å satse på vektreduksjon nå og i 

fremtiden.



Regn ut energi-behov

• Vekt: 

Kvinner: 9.56 x kg= FVekt  (formel vekt)

Menn: 13,75 x kg= Fvekt

• Høyde:

Kvinner: 1,85 x høyde i cm= FHøyde

Menn: 5 x cm= FHøyde

• Alder:

Kvinner: 4,68 x alder= FAlder

Menn: 6,76 x alder= FAlder



Energibehov forts.

• Aktivitetsnivå:

Lav: 1.2

Moderat: 1.4

Høy: 1.6 til 2

Formel:

Kvinner: 655.1+(Fvekt)+(FHøyde)-(Falder)= Basal 

metabolsk nivå. BMN x Aktivitetsfaktor= 

Energibehov



Energibehov forts.

• Formel:

• Menn: 66,7+ (Fvekt)+ (FHøyde)- (Falder)= 

BMN

• BMN x Ativitetsfaktor= Energibehov



Behandling

• Relativt få velkontrollerte studier

• Få deltakere, lite anerkjente instrumenter i 
evalueringen, og har lite langtidsoppfølging.

• På kort sikt er remisjonsrate høyere enn ved 
behandling av BN

• Effektiv behandling må fokusere på fire områder: 

- Overspisingsepisoder

- Assosiert psykopatologi

- Spesifikk spiseforstyrrelsespatologi

- Høy vekt/fedme



NICE guidlines

• CBT-BED

- Mer effektiv enn ventelistekontroller, mer  

effektiv enn antidepressiva

- Ikke vist å være mer effektiv enn andre 

psykoterapiformer. CBT og IPT nesten lik 

effekt på kort og lang sikt.

- Tidlig respons predikerer bedre prognose

• DBT

- Mer effektiv enn ventelistekontroller



CBT-BED

• «Overcoming Eating Disorders- a cognitive-

behavioral therapy approach for bulimia nervosa and binge-

eating disorder (therapist guide)»  W.S. Agras og R.F. Apple, 

2008, Oxford University Press

• Workbook



FASER I BEHANDLING

1) Atferdsendring

2) Identifisere overspisings triggere

3) Opprettholde endring . Tilbakefallforebygging



Negative følelser

Slanking

Lav selvfølelse
Kroppsfigur og vekt 

bekymringer

Interpersonlige

problemer Tap av kontroll

Overspising

En modell for faktorer som opprettholder 

overspising



Matregistrering

Tid Mat og drikke Sted Overspising (*) Kommentarer



Fase 1

• Varer 6 til 8 timer. Gjerne to timer pr uke for å 

oppnå rask endring.

• Hovedmål er å etablere regelmessige måltid

4 hovedmåltid + 1 mellommåltid (jamf.

Fairburn)

• Lage en personlig CBT modell/formulering.



Fase 1

1) Monotorere mat og situasjoner (triggere til 
overspising)

2) Regelmessige måltid. Lag en plan!

3) Ukentlig veiing

4) Kjekke alternative aktiviteter

BED: Mer strikt og mindre fleksibelt vedr mat. 
Struktur, begrens mengde, mer regelmessig 
trening. Mer råd om mengde og innhold i 
kosten.



Fase 1

• Stimulikontroll-bryte vaner-nye forbindelser

- ikke spise i bilen, men hjemme ved

kjøkkenbordet.

- ikke rett fra pakken, men fra tallerken

- ha sunn mat tilgjengelig

- reduser mengde usunn mat hjemme



Stopp opp

• Nyttig så langt?

• Om ikke, hvorfor?

• Hva må gjøres videre?

• Se på fremskritt (tydeliggjør)



FASE 2

Identifisere overspisingstriggere

• Lengste fasen. Ikke angitt antall timer.

• Identifisere og eliminere triggere

• Finne årsak til overspising (sult el. negative 
følelser)

• Lære problemløsning for å takle negative følelser, 
tolerere å være mett, forholde seg til ustrukturert 
tid, håndtere interpersonlige forhold

• Utfordre diettregler og spis fryktet mat

• Utfordre negativt kroppsbilde

• Utfordre problematisk tenkning (alt el. ingenting)



FASE 3

Opprettholde endring

• Vanligvis 2-3 timer. Hver 2. uke.

• Hva har vært nyttig?

• Hva kan medføre et lite tilbakeskritt når en 

tenker fremover?

• Lag en plan og skriv ned mestringsstrategier



Anbefaler også:

• «Overcoming Binge Eating» av Chris. Fairburn

2. utgave, 2013, The Guilford Press

• Selvhjelpsprogram på 6-8 steg. Mye brukt i 

forskning. Jamf. Terence Wilson CBT-E gsh



DBT

• Anbefalt litteratur:

«Dialectical Behavior Therapy for binge-eating

and bulimia» av Safer, Telch og Chen,2009, The 

Guilford Press.



DBT

• Læringsteori

• Kognitiv terapi

• Dialektisk filosofi

• Zen buddhistisk filosofi



Mindfulness…

• Mindfulness means paying attention in a 

particular way: on purpose, in the present 

moment, and nonjudgmentally

Jon Kabat-Zinn



Moduler i DBT

• Introduksjon. 2 timer

• Mindfulness- Oppmerksomt nærvær. 3 timer.

• Følelsesregulering. 6 timer. Oppsummering 2 
timer.

• Stress mestring 5 timer

• Relasjonsferdigheter 4 timer

• Tilbakefallsforebygging 2 timer

Totalt 24 timer. Gruppeterapi ved BED.



Kjedeanalyse

• Må forstå hvorfor atferden skjedde, hvilke 
konsekvenser den hadde på kort og lang sikt, og 
hva en kunne ha gjort for å hindre. Beskrive, ikke 
dømme, atferd.

- Hva skjedde? Når, hvor, hvorfor, 

konsekvenser

- Sårbar?

- Når kom ideen om å overspise?

- Hvilke forberedelser gjorde du?

- Problemløsning



Praksis

• Gruppetilbud for pasienter med overspisingslidelse ved 
Haugesund sjukehus.

• 33 pas fikk tilbud og 27 fullførte. 

• Totalt 6 grupper i Hgsd fra 2005 til 2008 (5-9 deltakere i 
gruppene)

• Resultat: Vekttap med over 5 %  for de fleste(en av 6 
økte 1-2 kg). Stabilt etter 1 år.

• Lavere poeng målt ved BDI ved behandlingsslutt

• 75 % hadde ikke overspising ved behandlingsslutt

• De fleste rapporterte mindre betydning av kropp, figur 
og vekt på hvordan de ser på seg selv.



Fedmekirurgi

• Evidence-basert behandling

• Informasjonsplikt

• Forberedelsesprogram?

• Oppfølging etterpå?


