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Hvorfor lære om kognitiv 
atferdsterapi? 

• CBT: evidensbasert behandling for voksne med 
bulimi 

• Passer til de fleste pasienter med SF 

• Detaljerte og tilgjengelige 
behandlingsprogrammer:  

– Fairburn (2008): CBT-E 
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Bakgrunn 

• CBT er en effektive behandlingsform for bulimi 
(Shapiro, 2007; Vitousek, 2007) 

 

• Enkeltstudier som har demonstrert at CBT-E 
kan behandle både bulimi, anoreksi og andre 
former for SF (Fairburn, 2009, 2013; Byrne 
2011) 
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Transdiagnostisk modell for spiseforstyrrelser: 

• Flere forhold ved diagnosene som forener dem enn som 
skiller dem 

• Diagnostisk ”migrering” over tid 

• Utvikling av en transdiagnostisk modell for behandling 
av spiseforstyrrelser (Fairburn 2008) 

• Cognitive behavior therapy – enhanced (CBT-E) 

• CBT-BN: Kognitiv atferdsterapi for bulimi  

• CBT-E: Kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser   

 



EDNOS 

AN 

BN 

Diagnosemigrering 



 

Anorexia nervosa 

Bulima nervosa 

Binge eating disorder 

 

BED AN 

BN ED-NOS 

CBT-E: en transdiagnostiske 
modell 

Spiseforstyrrel

se 



• Den rådende evidensbasen for CBT for BN er god 

• Evidensbasen for AN og BED (overspisingslidelse) 
er noe mer sparsom 

• Cognitive Behavior Therapy – Enhanced (CBT-E) 
(Fariburn, 2003) utviklet for adressere disse 
problemstillingene 

 

 

• En transdiagnostisk modell for alle typer 
spiseforstyrrelser 
– Flere forhold forener diagnosene enn skiller de 

– Diagnosevandring 

 
 

Rasjonalen for bruk av CBT-e 



Den transdiagnostiske modellen 

• Pasienter ”migrerer” over tid mellom flere 
diagnoser  

• Transdiagnostisk prosess som låser pasientene 
til en spiseforstyrrelse ikke til en bestemt 
diagnose 

• CBT-E er designet til å kunne individualisere 
tilnærmingen til hver pasients spesielle behov 
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Ulike versjoner av CBT-E 

• To versjoner 
– Fokusert versjon (kjerneprotokoll) 
– Bred/utvidet versjon (kjerneprotokoll samt tillegg av en 

ekstra modul: 
• Klinisk perfeksjonisme 
• Lav selvfølelse 
• Interpersonlige vansker 

• To intensiteter 
– 20 timer for pasienter med BMI over 17.5 
– 40 timer for pasienter med BMI mellom 15 og 17.5 

• Intensiv versjon for døgnpasienter og dagpasienter 
• Gruppe versjon  
 



Henvisning 

Individuell 

CBT-E 

AN 40 uker 

BN 20 uker 

BED 20 uker  

Intensiv  

individuell 

CBT-E 

5 dagers  

dagtilbud i  

max 12 uker 

 

Døgn- 

behandling 

 RASP 

resterende  

tid 

max 4 uker? 

 

Flertrinnsbehandling CBT-E 

Oppfølging 

6 mnd 

12 mnd 



Evaluering av gruppebasert 
dagprogram på RASP 

• Artikkel: Implementation of a Day Hospital treatment 
Program based on CBT-E for eating disorders in Adults: an 
open Trial  
 

• Utvalg: 62 pasienter henvist til poliklinikken 2009-2013 
 

• Lang varighet av sykdom 
– 12.2 år i gj.snitt 

– 72.6% varighet >=7 år 
 

• 86% gjennomførte (6 leverte ikke selvrapport = 75.6 %) 
 

• 32% (n=15) friske ved behandlingsslutt: Global EDE-Q skåre < 
2.46 og BMI > 18.5 
 

• BN større framgang enn AN og EDNOS på selv-rapportering  
 

• Reduksjon overspising og oppkast mindre enn forventet 
 

• AN: 30% oppnådde normalvekt (>= 18.5)  
 

• Konklusjon: Behov mer intensivert og mer fleksibelt 
behandlingsprogram 
 





Cognitiv Behavior Therapy- 
enhanced 

Kognitiv atferdsterapi for 
spiseforstyrrelser 



CBT-e 

• Grundige forberedelser er avgjørende for om 
pasienten lykkes i behandling 

• Behandler må få til en allianse; engasjere 

• Poliklinisk behandling må være trygt for 
pasienten rent medisinsk 

•  Ikke konkurrerende behandlinger 

• Behandler må ha opplæring 

• Behandlingen er tidsavgrenset 



CBT-e: forberedelser 

• Poengtere viktigheten av å fullføre 
behandlingen  

• Slutten like viktig som starten 

• Diskutere konsekvensen av drop –ut 

• Prediktor av god effekt; BMI  

• Ta inn viktige andre for å fasilitere 
behandingen 

 

 

 



Regional poliklinikk for spiseforstyrrelser 

CBT-E  veikart 

 

 

 

 

 

Forberedelse 

FASE I 
En god start 

FASE II 
Evaluering 

FASE III 
Hendelser og 
sinnstemning 

FASE III 
Body Image 

FASE III 
Restriksjon 

FASE III 
Tilbakefall og “mindset” 

FASE IV 
Avslutning 



Hindringer i behandlingen 

• Pasienten er ikke klar for endring 

• Depresjon  

• Rusmisbruk 

• Psykose 

• Konkurrende behandlinger/forpliktelser  

• Livshendelser  
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Oversikt over CBT-E 

• FASE 1: engasjement, motivasjon, basis-intervensjoner, 
fokus på tidlige atferdsendringer 
 

• FASE 2: Evaluere framdrift og endring, arbeide med 
hindringer for endringsarbeidet, planlegge fase 3. 
 

• FASE 3: Adressere opprettholdende faktorer for 
spiseforstyrrelsen, spesielt overevaluering av kropp, 
figur og kontroll med mat. 
 

• FASE 4: Avslutte bra, opprettholde endringer som en 
har oppnådd, minimere risikoen for tilbakefall. 
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BEHANDLINGSFASE UKE  Tema/innhold 

Fase 1 Uke 1-4  -Motivasjon/psykoedukasjon/engasjere i 
behandlingen 

Intervensjoner: Selvregistrering, regelmessig 
spising, ukentlig veiing, lage 
kasusformulering 

Fase 2 Uke 4-6 -fortsette med strategiene fra fase 1 

-komme opp på grunnmeny i uke 6 

-Identifisere og adressere evt. hindringer 
mot endring 

Fase 3 Uke 7-14 Arbeid med de opprettholdene kognitive 
faktorer for SF: overevaluering av figur/vekt, 
andre områder for selv-evaluering,  
sjekking/unngåelse, ”å føle seg fet”, utforske 
årsakertil over-evaluering, arbeide med SF`s 
mindset 

-spiseregler og hendelser/følelser (mood 
intolerance) 

Fase  4 Uke 14-20 Forberede avslutning, forebygge tilbakefall 
på kort og lang sikt 

Oppfølgingssamtale 

 

Etter ca 6 
måneder 

Tilbakefallsarbeid, sikre at framgang blir 
opprettholdt 



FASE I 

Motivasjon 

Atferdsendring 



Kartlegging og informasjon før oppstart  

• EDE (Eating Disorder Examination) 

• EDE-Q 

• CIA (clinical impairment assesment) 

• Klinisk intervju 

• Lage kasusformulering sammen med pasient 
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FASE 1:  En god start 

• 1. Engasjere og motivere i behandlingen 
• 2.  Utreding/vurdering av problemområder 
• 3. Lage en kasusformulering i samarbeid med 

pasienten 
• 4. Forklare hva behandlingen innebærer 
• 5. Starte  daglig selvregistrering 
• 6. Starte med ukentlig veiing 
• 7. Psykoedukasjon 
• 8. Innføre regelmessig spising 
• 9. Møte viktige andre 



Kasusformulering 

• Samarbeide om å lage en individualisert og 
personlig oversikt over hva som opprettholder 
spiseforstyrrelsen. 

• Pasienten får mulighet til å desentrere fra 
problemet. 

• Engasjere og motivere  
• sosialisere pasienten til behandlingen. 
• Viser til de selv-opprettholdene faktorene for 

SF 
• Gir retning i behandlingen  
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Over-evaluering av figur/vekt og 
 måter å kontrollere dette på 

*Overdreven  
Slanking 

*Overtrening 

overspising 

Oppkast/ 
bruk av  

avføringsmidler 

Hendelser og   
endringer i følelser 

Bulimi 



Marianne Garte 
psykologspesialist RASP 

Over-evaluering av vekt, kroppsfigur  
og måter og kontrollere dette på 

Alvorlig slanking  
Streng restriksjon, overtrening 

Alvorlig undervekt 
*overopptatthet av mat 
*sosial tilbaketrekning 

*økt tvangspreg 
*økt metthetsfølelse 

*somatiske komplikasjoner 
 

Anoreksi 
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Over-evaluering av figur/vekt og 
 måter å kontrollere dette på 

*Overdreven  
Slanking 

*Overtrening 

overspising 

Oppkast/ 
bruk av  

avføringsmidler 

Undervekt? Hendelser og   
endringer i følelser 

Transdiagnostisk kasusformulering for 
spiseforstyrrelser 
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Føler meg for tykk og stor, 
hater utseende mitt 

Prøver å slanke meg, 
Spise så lite som mulig 

Trene mye 

overspising 

Oppkast 

Undervekt? 
depresjonsfølelse 

Individualsert formulering 



Øvelse 

 

 

•Lag en kasusformulering basert på CBT-e 

 



Selvregistrering 

• Rasjonale: sentral i behandlingen, like viktig 
som å komme til timer 

• Redskap for å bli ekspert på spiseforstyrrelsen 

– 1) Hjelp til å identifisere akkurat hva som skjer her 
og nå, og fra dag til dag. 

– 2) selvmonitorering vil hjelpe pasienten til  
endringsprosessen. ”Bevisstgjøring av deg selv 
mens det skjer”. 
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kl Mat og drikke sted O/B/A Ytre situasjon, tanker og følelser 

Registreringskjema 
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SELVMONITORERING: eksempel  

tid mat og drikke sted Opp
kast 

Situasjon , tanker og følelser 

8 

 
 

12 

 

13 

 

 

 

17 

 

 

21 

 

 

kaffe 

 

 
Banan, 3 kjekser 

 

3 rundstykker m/ost 

 

 

 

4 boller, gryterett 2 
store porsjoner, 
smågodt, pizza fra i 
går 3 stk 

Tar resten av gryten 

Kjøkk 

-en 

 

 
Jobb 

 

Jobb 

 

 

Hjemme 

 

hjemme 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

x 

Orker ikke å spise frokost. Utsetter dette.  

 

 
Skulle bare ha tatt en banan. Kan like godt spise 
mer 

Dette ble litt mye. Må kvitte meg med dette. Føler 
meg ekkel og fet.  

 

Er veldig sulten. Kjøpte boller på vei hjem. Føler 
meg sliten og må ha noe kjapt. 

Føler meg avskyelig, men orker ikke å ha dette i 
magen. 

 

Flere meg deprimert og elendig. 



Regelmessig veiing og regelmessig spising 

• Psykoedukasjon omkring kroppsvekt og BMI 

• Når pasienter endrer sitt spisemønster, vil 
regelmessig veiing gi  en mulighet til å få informasjon 
fra uke til uke om vektutvikling. 

• Ukentlig veiing gir en situasjon hvor en kan reflektere 
omkring tallet på vekten. 

• Adressere vekt-sjekking og unngåelse av vekt 

• Lage en vekt-graf 
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Psykoedukasjon om vekt 

 Vektfluktuering 

Mulige tolkninger av tallet på vekten 

Konsekvenser av tolkningen 

 



Eksempel på en vektgraf 

Normal/sunn BMi 

BMI 20 

BM 25 

uker 

Vekt 



Regelmessig spising 

• ”regelmessig spising”: fundamental 
intervensjon i CBT. 

• Alle andre intervensjoner bygger på dette 

• For bulimi: rask reduksjon i antall 
oppkastepisoder 

• For anoreksi: nødvendig for å få til 
vektoppgang 

 

 



Regelmessig spising 

• Vi adresserer: 

• Måten det spises på, mengden som spises  

• Hvor og hvordan: Sitte ned, ikke stå/gå 

• Tid: Spise måltid på ca 30 min (ikke på en time 
eller mer) 

• Unngå plukking og småspising mellom 
måltider  

• Ikke mer enn 4 timer mellom måltider 

 

 

 



RASPs grunnmeny 

• Regelmessighet 

• En alminnelig mengde mat 

• Utvides for de som skal gjenvinne normalvekt 

• Vanlig mat 

• Eksponering av vanlige matvarer  



Adressere oppkast 

• Kompensatorisk oppkast: når oppkast blir 
brukt for å kompensere for overspising 
(subjektivt eller objektivt) 

• Ikke-kompensatorisk oppkast: når oppkast får 
en annen funksjon, eks følelsesregulering, ha 
en flat mage. 



Psykoedukasjon om effektene av 
oppkast 

• Ueffektivt som vektkontroll 

• Opprettholder overspising 

• Elektrolyttforstyrrelser 

• Forstørrede kjertler 

• Emaljeskader 

• Mange føler skam og skyld, oppkast krever 
hemmeligholdelse 



Møte med viktige andre 

• Fasiliterer behandlingen 

• Møte personer som kan støtte pasienten; tips 
og råd (foreldre, partnere) 

• Gir mulighet til å vurdere hvordan en kan 
optimalisere hverdagssituasjoner av betydning 
for behandlingen  

 



Agenda i CBT 

• Ukentlig veiing 5 min 

• Se gjennom ukens selv-registreringer 10-15 min 

• Sette agenda for timen 

• Arbeide gjennom agendaen 20-25 min 

– Holdningen til behandlingen 

– Snakke om formuleringen og implikasjoner 

– Psykoedukasjon om vekt og vekt sjekking 

– Annet 

• Hjemmelekse og oppsummering 

 



FASE II 

Evaluere 

Justere kurs 



FASE II 

• Evaluere starten og gjøre opp status 

• Hindringer i behandlingen? 

• Planlegge hovedfasen (fase 3); fokusert eller 
bred versjon 

• Vurdere om en skal endre kurs, endre 
formuleringen 

• Varighet: ca en uke eller to  

• To sesjoner 



FASE III 

Arbeid med de opprettholdende 
kognitive faktorene for 

spiseforstyrrelsen 



Over-evaluering av figur, vekt og  
kontroll 

• Arbeide med skjema for over-evaluering 

• Historien til over-evelueringen 

• Få fram andre måter å evaluere seg selv på 

• Kropps-sjekking 

• ”å føle seg fet” 

• Mindset (DVD-metafor)  



Over-evaluering av figur og vekt 

• Fundamental del de opprettholdende 
mekanismene i en spiseforstyrrelsene 

• Opptar en svært viktig del av behandlingen 

• Andre symptomer blir betraktet som 
sekundære til over-evalueringen 

– Underspising fører til lav vekt 

– Rigid og ekstrem begrensning fører til overspising 
og oppkast 
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Over-evaluering av figur/vekt og 
 måter å kontrollere dette på 

*Overdreven  
Slanking 

*Overtrening 

overspising 

Oppkast/ 
bruk av  

avføringsmidler 

Undervekt? Hendelser og   
endringer i følelser 

Transdiagnostisk kasusformulering for 
spiseforstyrrelser 



Over-evaluering av kropp og vekt 

• Psykoedukasjon om selv-evaluering 

• Identifisere pasientens spesifikke skjema for 
selv-evaluering 

• Refleksjon over implikasjonenene over selv-
skjemaet  

 

 

 



Bruk av pai-diagram 

• Med utgangspunkt i kasusformuleringen ta opp over-evaluering av 
vekt , kroppsfigur i vurderingen av seg selv. 

• Lage liste over ting som pasienten bruker i evaluering/vurdering av 
seg selv. 

• Utforske den relative viktigheten av områdene for selv-evaluering, 
eller måter å evaluere seg selv på, dette inkluderer også vekt, figur og 
kontroll. 

Kroppsfigur, vekt og spising 

Familie 

Skole, arbeid 

Annet 



Selv-evaluering og bruk av pai-
diagram 

• Implikasjoner av å ha et ”spiseforstyrret” pai-diagram: 

• 1. Det er risikofylt  

• 2. Det å ha et pai-diagram med en dominerende bit 
innskrenker livet og er selv-opprettholdende. 

• 3. Å bedømme seg selv på basis av utseende og vekt og 
ens egen evne til å kontrollere dette er problematisk: 

• Kropp, figur og vekt er vanskelig å kontrollere. I så fall har det store 
negative langtidseffekter. 

• Det vil alltid være andre som synes mer attraktive. 

• Bedømme seg i henhold til dette leder til destruktive ting som 
underspising, overspising, oppkast og misbruk av 
laksativer/vanndrivende. 
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Spiseforstyrrelsen;  
ekstrem opptatthet av 

vekt, figur  
og måter og kontrollere  

dette på  

Over-evaluering av figur og vekt og måter og kontrollere dette på 

familie 

skole 

annet 

slanking Kroppssjekking 
Sjekking av vekt 

unngåelse 

Opptatthet av tanker 
Om kroppsfigur  

og vekt 

 
 

Negative  
Følelser 

=”jeg føler 
meg fet” 

 

Marginalisering 
av andre 

sider av livet 

Fairburn, 2008 



Øvelse 

• 1) skriv ned de tingene som du synes er viktige 
for din evaulering av deg selv som person. 

• 2)prioriter disse i en rekkefølge 

• 3) lag et pai-diagram  som representerer ditt 
selv-skjema for selv-evaluering 



Kropps-sjekking  

•Gi ekspempler på ulike former for kropps-
sjekking som finnes: speilbruk, sammenligning, 
måling etc 

•Pasienten identifiserer kroppssjekking hos seg 
selv 

•Undervise om fenomenet, gi psykoedukasjon om 
hvordan det kan opprettholde en SF 

•Gi hjemmelekse: selvregistreringsskjema om 
kroppssjekking 

 



Kroppssjekking 
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kl Mat og 
drikke 

sted Sjekking (hvordan, tid)  Situasjon og kommentarer 

6.30 

 

7.00 

 

7.10 

 

 

10.00 

 

 

 

12.00 

 

 

16.00 

Glass vann 

 

 

 

Frokost-
blanding 

 

Kjekse  

 

 

 

To skiver 
brød 

 

 

eple 

Kjøkken 

 

 

 

Kjøkken 

 

 

Jobb 

 

 

 

Jobb 

 

 

 

parken 

Så på refleksjonen i speilet 
(2 min). Så i speil mens jeg 
klede på meg (2 min) 

Tok på kroppsfett (5 min 

 

Så på lårene mine mens jeg 
spiste (10 min). 

 

Ser ned på magen 

 

 

Ser på magen og lår mens 
jeg spiser (20 min) 

 

 

Ser på folk som jogger (15 
min) 

Ansiktet mitt ser stort ut. 

Magen min er for stor. 

Alt for mye fett på magen. 

 

 

Lårene mine er for store, må krysse bene 
over hverandre. 

 

Altfor stor mage, jeg føler meg fet. Hvorfor 
kan jeg ikke være tynn? 

 

Føler meg altfor stor og fet.  

 

 

 

Føler meg mislykket og sjalu når jeg ser de 
tynne spreke folka! 

Registreringskjema for kropps-sjekking 



Speilbruk 

 • Psykoedukasjon om 
konsekvensene av 
overdrevent speilbruk 

• Gransking fører til 
forstørrelse 

• Hjernens fortolknings- 
arbeid med speil 

• Hva gjør dette med deg 
som person? 

– Tankestrøm 

– Hva blir du opptatt av 



Kroppsunngåelse 

 • Eksponeringstreing 

• Gradering av angst 

• Hjemmeoppgaver 

 

 



Spiseregler 

• Identifisering av spiseregler 

– Unngåelse  

– Utsettelse  

– begrensing (ikke sukker, brød etc) 

– Kun spise bestemte mengder på bestemte 
tidspunkt 

– Aldri spise mer enn andre, aldri spise før 
trening, aldri spise seg mett, aldri spise om 
kvelden etc   



Spiseregler 

• Eksponeringsprinsipper 

 

• Gradvis introduksjon av unngåtte matvarer 

• Gradvis endring av regler i forhold til mengde 

• Gradvis endring av regler i forhold til tid 

 



Arbeid med overspising 

• Bryte en spiseregel 

 

• Påvirket av alkohol 

 

• Unnngåelse av spising 

 

• Vansker med å tolerere  

• endring i følelser 

 

 

overspising 



Den kognitive diamant 

  Tanke 

Følelse 

Kroppsreaksjoner 

Atferd 



Affektintoleranse 

•  Negative følelser er vanligvis det som trigger 
spiseforstyrrelses atferd som overspising, 
unngåelse og oppkast 

• Christoffer Fairburn (2007): ”mood 
intolerance” 

• Marsha Linehan(1993) : distress toleranse 

• Emosjonell ustabilitet 



Affektintoleranse 

• Ekstrem sensitivitet til endring av sinnstemning og 
vansker med toleransen av affekt 

• Opplever ekstremt sterke affekter 

 

 

• Blokkering, nøytralisering av den aversive affekten 
som mestringsstrategi 

• Overtrening, overspising, oppkast, selvskading, rus 

 





Trigger: tanke-følelse-handling 

• Trigger: krangel med eks-kjæreste 

• Tanke/vurdering: urettferdig at dette blir min skyld, 
fastlåstfølelse 

• Endring i sinnstemning: sinne, depresjonsfølelse 

• Tanke/vurdering av følelsene: uutholdelig, 
nedadgående spiral hvor følelse og tanke forsterker 
hverandre 

• Bruk av dysfunksjonell regulering: spise, selvskading 

• Blokkere bort følelsen 

• Tanke/vurdering på lengre sikt: ”jeg er mislykket” 

 



Følelsesregulering 

• Følelser er en del av menneskelig erfaring 
• Et informasjonssystem, nyttig å vite hva slags 

følelser en har 
• Lære forskjellen på følelser og tanker 

– Eks ”jeg føler meg mislykket”, ”jeg føler 
meg fet” 

 
• Finne alternative måter å regulere på 

(kommunisere med andre, sosial kontakt, 
musikk) 



”Å føle seg fet” 



Problemløsning  

• 1.trinn: definere problemet/situasjonen  

• 2. trinn: idemyldring: alle mulige  måter å 
håndtere problemet på 

• 3.trinn: fordeler og ulemper av alle løsninger 

• 4.trinn: velg et alternativ for utprøving 

• 5.trinn: konkretisere  

• 6.trinn: gjennomføring 

• 7.trinn: evaluering av prosessen 



Problemløsning eksempel 

• 1.trinn: Problem: ”spise mellommåltid på fjelltur”  

• 2. trinn: idemyldring: ha med mat, lage timeplan, 
alliere seg med en venn osv 

• 3.trinn: fordeler og ulemper av alle løsninger 

• 4.trinn: velg et alternativ for utprøving 

• 5.trinn: konkretisere løsningen 

• 6.trinn: gjennomføring 

• 7.trinn: evaluering av prosessen 



Utvidet versjon av CBT-E 

• Når forhold utenfor spiseforstyrrelsen 
opprettholder den. 

• Klinisk perfeksjonisme 

• Lav selvfølelse 

• Interpersonlige problemer 

 

 



Overevaluering av kropp og vekt 

Streng slanking,  
vektkontrollerende atferd 

 

overspising undervekt 

 
Kompensatorisk  

oppkast 

 

Over-evaluering av  
prestering og prestasjoner 

Høye standarder 
 

Arbeid, skole, venner 

Hendelser og 
 humør 

Spiseforstyrrelse og perfeksjonisme 



Perfeksjonisme 

• Kliniske observasjoner og forskningsevidens tilsier at 
perfeksjonisme ofte er tilstede hos personer før en 
spiseforstyrrelser debuterer. 

• Det som er uklart er hvorvidt og eventuelt hvordan 
perfeksjonisme påvirker utfallet av behandlingen. 

• En faktor som gjør en sårbar for å utvikle SF 

Perfeksjonisme 

74 Marianne Garte og Anne-Lise Kvakland 



Marianne Garte 
psykologspesialist, RASP 

poliklinikk 

Overevaluering av kropp og vekt:  
jeg er tykk, jeg føler meg ikke vel i kroppen 

 

Streng slanking,  
vektkontrollerende atferd 

 

Overspising; 
 følelse av å ha 
 spist for mye 

Lav selvfølelse: jeg er ikke verdt noe, jeg er dum og mislykket 
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Gjentakende erfaring av mislykkethet 

Negativ kognitiv ”bias” 
Atferdsmessige uttrykk 

Problematiske antagelser 

overgeneralisering 

Kompensatorisk oppkast 



Rasp dagbehandling, CBT-E 

• Eks. ”Jeg er alltid mislykka” 

• Hvilke bevis har jeg? 

– Blander jeg en tanke med fakta? 

– Evidens for og evidens mot i forhold til selvkritisk tanke 

• Hvilke alternative perspektiver finnes? Antar jeg at mitt 
perspektiv er det eneste mulige? Har jeg evidens som støtter 
et annet perspektiv?  

• Bruker jeg kognitive tankefeller når jeg bedømmer meg selv? 

– Overgeneralisering, dobbel standard, svart/hvitt-tenkning,  
perfeksjonisme? 

• Hva kan jeg gjøre? 

– Hvordan kan jeg endre min tenkning? 

– Hvordan kan jeg eksperimentere med å handle mot mine 
selvkritiske tanker og overbevisninger? 

 

Bekjempe selv-kritiske tanker 



Marianne Garte, psykologspesialist RASP 

EDE-Q skårer over tid: pasient med bulimi 

 

Global skåre: 

Normalområde: 0,4-2,4 

Klinisk område: 2,9-6,0 



FASE IV 

Avslutning 



• Gi informasjon  og psykoedukasjon om begrepet  
– Et kognitivt system som gir oss en bestemt måte å fortolke 

informasjon på 
– Kan bli aktivert i bestemte situasjoner, indre og ytre stimuli 

(eks bare legge merke til tynne personer, fortolke metthet 
som at en er tykk) 

– Konsekvensen av å ha et SF-mindset, er at en personen blir 
opptatt av restriksjon, begrensing, oppkast, overdreven 
trening 

– Konsekvensen blir at personen fortolker kroppslige og 
emosjonelle erfaringer som det “å føle seg fet”. 
 

 
 
 

” Mindset” 



• CBT-E: en strukturert og tidsavgrenset måte å arbeide på 
– 20 timer 

– 40 timer 

– Alternativer? 

• Lage plan for å opprettholde endring både på lang og kort sikt. 

• Gi tips og tilbakemelding om andre viktige områder det kan 
arbeides videre med:  

– depresjon, sosialangst, perfeksjonisme 

• Avslutte og sette opp oppfølgingstime 

 

 

 Dagbehandling RASP , CBT-gruppe 

FASE 4: arbeid med avslutning 



Få til en god avslutning 

• Pasienter som har nylig blitt normalvektige 
spesielt sårbare 

• Identifisering av den enkeltes ”signatur” 

– Hoppe over måltider/mellommåltider 

– Øke treningsmengden 

– Gjenopptar kroppssjekking 

– Gjenopptar andre måter å gjøre ting på (veie mat, 
kutte ut matvarer osv) 

 

 



Undervektige pasienter 

• Anoreksi BMI fra 15 til 17.5 

• Spesielle utfordringer 

• Ambivalens 

• Manglende motivasjon 

• Ingen anbefalt behandling med god gradering 

• CBT like godt som alt annet……… 



Undervektige pasienter 

• Få en god start 

• Allianse 

• Lage kasusformulering 

• Timing for oppstart 

• Psykoedukasjon om undervekt 

• Følge manualen 

• Hjelpe pasientene til å ”hoppe i det” 



Psykologiske konsekvenser av undervekt 

• Tenkningens form påvirkes: 

– Liten kognitiv fleksibilitet 

– Vanskeligheter med å veksle fra en ting til en 
annen (skifte emne, forholde seg til skiftene situasjoner, tilpasse seg 

endrede forhold) 

– Vanskeligheter med å ta beslutninger 

– Tvangstanker/handlinger 

– Opptatthet av detaljer 
 

 

 

 



Sosiale konsekvenser av undervekt 

• Undervekt har en stor påvirkning på personers 

evne og lyst til å delta i sosialt liv på grunn av: 

 
-Innadvendthet 

-økt selv-fokus 

-økt behov for rutiner og forutsigbarhet 

-vansker med å være fleksible og spontane 

-tankemessige konsekvenser som dårlig konsentrasjon  

 

  



Effekt av sult - kroppen 

– Hjernes funksjoner påvirkes 
– Blodet lav blodprosent, lavt blodsukker, elektrolyttforstyrrelse 
– Hjertet langsom hjertrytme, lavt blodtrykk fare for livstruende 

rytme - forstyrrelser 
– Hormonforstyrrelser menstruasjonen forsvinner (barnløshet), 

humørsvingninger/ irritabilitet 
– Muskler svinn  trettbarhet, ustøhet, belastningsskader 
– Skjelett beinskjørhet brudd (tretthetsbrudd i ryggen) 
– Tarmer langsomme tarmbevegelser, magesmerter, hard mage, 

risiko for kroniske tarmskader i forbindelse med bruk av 
laxeringsmiddel. 

– Forbrenning nedsatt omsetning av næringsstoffer 
– Økt kroppsbehåring, kroppens måte å beskytte seg imot 

nedkjøling, tydeligst på armer og ben. 
– Hud tørr hud, sår, økt behåring 
– Hår tørt, livløst, glansløst 
– Ødemer rundt ben og ankler 
 

 
 
 



Undervekt 

• Få en god start 

• Fokus på livskvalitet 

• Psykoedukasjon om undervekt 

• Lag en personlig formulering 

• Regelmessig spising 

• For og mot endring 

• Start vektøkning –oppretthold økning 

• Psykoedukasjon om vektøkning 



For og mot endring 

• Mot endring: 
• Ha kontroll, føle meg 

spesiell 

• Vil ikke bli fet 

• Gir tryggeht og sikkerhet 

• Beviser at jeg har viljestyrke 
og ikke er lat 

• Får beundring fra andre 

• Jeg er flink til å ha anoreksi, 
føler mestring 

 

 

 

• For endring 
• Vil kvitte med meg sult-

symptomene; kulde tretthet, 
tidligmetthetsfølelse, svimmel 

• Bedre evne til å tenke, bedre 
evne til å være fleksibel og 
spontan 

• Ikke så tvangspreget 

• Vil få bedre tid 

• Livet vil få et bredere fokus 

• Kan tenke på andre ting 

 



Undervekt 

• Adressere pasientens bekymringer om å miste 
kontroll 

 

– Frykt for å miste kontroll over spising 

– Frykt for å miste kontroll over vekt 



Grunnmeny 

• Et redskap i å få til regelmessig spising 

• Et redskap for å få pasienter til å  spise nok 
mat 

• Utfordring: få til nok ekstra energi per dag til å 
kvitte seg med undervekt 

• Tommelfingerregel: Overskudd med 500 kcal 
per dag for å gå opp ½ kg per uke. 



Psykoedukasjon om vekt 

Normal/sunn BMi 

BMI 20 

BM 25 

uker 

Vekt 



Vektkurve for pasient med anoreksi 

40

45

50

55

60

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 38


