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Regional Avdeling for Spiseforstyrrelser 

Prevalens 

• Kvinner: (Hoek, 2006) 
– 0.3% Anorexia Nervosa 

– 1% Bulima Nervosa (2% mer vanlig i dag) 

– 3% Overspisingslidelse 

 

• Kvinner/menn 
– AN     10/1 

– BN     5/1 

– Overspisingslidelse   2/1 



CBT-E - en transdiagnostisk modell 

 
 

BED AN 

BN ED-NOS/OSFED 



EDNOS 

AN 

BN 

Diagnosemigrering 

Fairburn & Harrison, The Lancet 

Volum 360. Februar 1, 2003 



Regional Avdeling for Spiseforstyrrelser 

Spiseforstyrrelser deler samme spesifikke psykopatologi 

• SPESIFIKK PSYKOPATOLOGI  AN BN ED-NOS 

Overevaluring av kropp og vekt  +++ +++ ++ 

Overopptatthet av tanker om mat,   +++ +++ ++ 

spising, kropp og vekt 

Restriktiv spising    +++ ++ ++ 

Overspising    + +++ ++ 

Selvindusert oppkast   + ++ + 

Misbruk av laxativer   + ++ +  

Misbruk av diretika   + + + 

Drevet eller tvunget trening  ++ + + 

Matsjekking    +++ + + 

Kroppssjekking    +++ +++ ++ 

Unngåelse av kropp   + ++ ++ 

Føle seg tjukk    +++ +++ +++   Dalle Grave, 2009 

 



Regional Avdeling for Spiseforstyrrelser 

  

SPISEFORSTYRRELSER er ikke lik SPISEPROBLEMER 

 

Spiseforstyrrelser er noe kvalitativt annet og forskjellig 

fra å ha spisevansker, opptatthet av slanking eller å 

være misfornøyd med kroppen  

 

http://www.bctree.com/images/photos/apples-honeycrisp.jpg
http://www.bctree.com/images/photos/apples-honeycrisp.jpg
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://tagadavao.files.wordpress.com/2008/06/banana1.jpg&imgrefurl=http://tagadavao.wordpress.com/2008/06/09/rice-fields-turns-into-banana-plantations/&h=400&w=530&sz=15&hl=no&start=1&um=1&usg=__HRejBrV5PpBQ15pgWNaJawh9gvI=&tbnid=W1FivSEvpOW9JM:&tbnh=100&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dbanana%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dno%26rlz%3D1T4SKPB_noNO292NO292%26sa%3DN


Spesifikt for spiseforstyrrelser 

• Dysfunksjonelt skjema for selvevaluering 

 

        Overopptatthet og kontroll av figur og vekt 

 

• Selvevaluering av egen verdi i stor grad eller helt 
bestemt av figur og vekt og av evnen til å 
kontrollere figuren og vekten 



Grunnforståelse av CBT-E 

• Overevaluering av kropp og vekt 

– Hva betyr dette egentlig 



«Selvfølelsesdiagrammet» for en person uten 
spiseforstyrrelse 

Family

Arbeid

Vekt og kropp

Andre 

Venner

Sport

Musikk



«Selvfølelsesdiagrammet» for en person med 
en spiseforstyrrelse 

Familie

Venner

Vekt og kropp

Andre



Grunnforståelse av CBT-E 

• Overevaluering av kropp og vekt 

– Hva betyr dette egentlig 

• Behovet for å være i kontroll – av hva? 

– Av det som er mest viktig for hvordan du føler og tenker om deg 
selv – din vekt og kropp 

 

 

 

 



«Utvidet formulering» 

Overevaluering av kropp og vekt og kontroll av disse 

Forsøke  

spise 

restriktivt 

Overopptatt  

med tanker om  

kropp og vekt 

Mislabeling 

adverse  

states as 

«feeling fat» 

Kropp og vekt og 
vektskjekking 
og/eller unngåelse 

Marginalisering 

av andre  

områder i  

livet 

Familie

Venner

Vekt og kropp

Andre



Overevaluering av kropp og vekt  

Slanking, ikke-kompensert  

vektkontrollerende atferd 

Overspising 

Kompenser oppkast/  

laksantia 

Hendelser og 

 følelser  

Transdiagnostiske formulering 

Undervekt 



Overevaluering av kropp og vekt  

Slanking, ikke-kompensert  

vektkontrollerende atferd 

Overspising 

Kompenser oppkast/  

laksantia 

Hendelser og 

 følelser  

Transdiagnostiske formulering 

Undervekt 



Overevaluering av kropp og vekt  

Slanking, ikke-kompensert  

vektkontrollerende atferd 

Overspising 

Kompenser oppkast/  

laksantia 

Hendelser og 

 følelser  

Transdiagnostiske formulering 

Undervekt 



Overevaluering av kropp og vekt  

Slanking, ikke-kompensert  

vektkontrollerende atferd 

Overspising 

Kompenser oppkast/  

laksantia 

Hendelser og 

 følelser  

Transdiagnostiske formulering 

Undervekt 



 

Overevaluering av kropp og vekt  

 

Slanking, ikke-kompensert  

vektkontrollerende atferd 

Overspising 

Kompenser oppkast/  

laksantia 

Hendelser og 

 følelser  

Transdiagnostiske formulering 

Undervekt 



Overevaluering av kropp og vekt  

Slanking, ikke-kompensert  

vektkontrollerende atferd 

Overspising 

Kompenser oppkast/  

laksantia 

Hendelser og 

 følelser  

Transdiagnostiske formulering 

Undervekt 



Slanking, ikke-kompensert  

vektkontrollerende atferd 

Overspising Hendelser og 

 følelser  

Transdiagnostiske formulering 



Regional Avdeling for Spiseforstyrrelser 

Nemi er inne på noe her… 



Case - det er ikke bare å spise… 



Overopptatthet av kropp, vekt og kontroll over spising  

Restriktiv spising 

Ikkekompenserende  

vektkontrollerende 

atferd 

 

Bulimiske 

episoder 

 

Kompensatorisk 

oppkast/bruk av 

laksativer  

Ikke jobb/skole 

”Affektfobi” 

Relasjonelle  

problemer 

 

  

Lav  
selvfølelse 

 

Marginalisering  

av andre  

områder livet 

Overopptatt av tanker 

om kropp og vekt  

og spising  

Matsjekking 

Vektsjekking 

Kroppssjekking 

og/eller unngåelse 

Undervekt 

 

 

 

Symptomer på  

sult 

Føle seg tjukk 

 

 

 

Feiltolkning  

av følelser 

 

 

Alvorlig  

Depresjon 

 



Adressere overevaluering kropp og figur 

Familie

Venner

Kropp

Annet

 Redusere overevaluering kropp og figur  

Underspising 

Karbofrykt 

Spiseregler 

Overopptatthet 

kropp og vekt,  

95% av tankene 

Føler seg 

tjukk 

Kroppssjekking 
Speilsjekking 
Sammenligning 
Unngåelse  

Øke og utvikle 

andre områder for 

hennes selvfølelse 

Tynnhets- 

illusjon, 

tvangs- 

trening 

Marginalisering 

av andre  

områder av  

livet 



Behandlingen får en god start… 

Familie

Venner

Kropp, vekt og

utseende

Annet

                Regelmessig spising 

                Spise karbohydrater 

                     Erfare vektstabilitet 
  Mindre deprimert 

                Ingen overspising eller oppkast 



Kontroll og overopptatthet av kropp, vekt og kontroll over spising  

Restriktiv spising 

Ikkekompenserende  

vektkontrollerende 

atferd 

 

Bulimiske 

episoder 

 

Kompensatorisk 

oppkast/bruk av 

laksativer  

Ikke jobb/skole 

”Affektfobi” 

Relasjonelle  

problemer 

 

  

Lav  
selvfølelse 

 

Marginalisering  

av andre  

områder livet 

Overopptatt av tanker 

om kropp og vekt  

og spising  

Matsjekking 

Vektsjekking 

Kroppssjekking 

og/eller unngåelse 

Undervekt 

 

 

 

Symptomer på  

sult 

Føle seg tjukk 

 

 

 

Feiltolkning  

av følelser 

 

 

Alvorlig  

Depresjon 

 



Det jobbes på begge områder 

Familie

Venner

Kropp, vekt og

utseende

Annet

                    Regelmessig spising 

                    Spise karbohydrater 

                       Erfare vektstabilitet 
 Mindre deprimert 

                             Ingen overspising eller oppkast 
              Reetablere relasjonen med familien 

                Mindre og mer lystbetont trening  

Besøke famile 

Kontakt NAV 

Tv-serier  

Tannlege 

Deltidsjobb 

Mer med venner 

 Mer aktiv 

”Har funnet meg 

selv igjen, jeg er 

nesten tilbake” 



Kontroll og overopptatthet av kropp, vekt og kontroll over spising  

Restriktiv spising 

Ikkekompenserende  

vektkontrollerende 

atferd 

 

Bulimiske 

episoder 

 

Kompensatorisk 

oppkast/bruk av 

laksativer  

Ikke jobb/skole 

”Affektfobi” 

Relasjonelle  

problemer 

 

  

Lav  
selvfølelse 

 

Marginalisering  

av andre  

områder livet 

Overopptatt av tanker 

om kropp og vekt  

og spising  

Matsjekking 

Vektsjekking 

Kroppssjekking 

og/eller unngåelse 

Undervekt 

 

 

 

Symptomer på  

sult 

Føle seg tjukk 

 

 

 

Feiltolkning  

av følelser 

 

 

Alvorlig  

Depresjon 

 



Det jobbes videre på begge områder 

Familie

Venner

Kropp, vekt og

utseende

Annet

                    Regelmessig spising 

                    Spise karbohydrater 

                       Erfare vektstabilitet 
 Mindre deprimert 

                             Ingen overspising eller oppkast 
              Reetablere relasjonen med familien 

                Mindre og mer lystbetont trening  

Besøke famile 

Kontakt NAV 

Tv-serier 

Tannlege 

Deltidsjobb 

Mer med venner 

Mye mer aktiv 

Har funnet meg 

selv igjen, jeg er 

nesten tilbake 

         Speilbruk og kroppssjekking  

        Redusert tynnhetsillusjon 
             Kroppsunngåelse  

                   Behandling dysmorfofobi   



Kontroll og overopptatthet av kropp, vekt og kontroll over spising  

Restriktiv spising 

Ikkekompenserende  

vektkontrollerende 

atferd 

 

Bulimiske 

episoder 

 

Kompensatorisk 

oppkast/bruk av 

laksativer  

Ikke jobb/skole 

”Affektfobi” 

Relasjonelle  

problemer 

 

  

Lav  
selvfølelse 

 

Marginalisering  

av andre  

områder livet 

Overopptatt av tanker 

om kropp og vekt  

og spising  

Matsjekking 

Vektsjekking 

Kroppssjekking 

og/eller unngåelse 

Undervekt 

 

 

 

Symptomer på  

sult 

Føle seg tjukk 

 

 

 

Feiltolkning  

av følelser 

 

 

Alvorlig  

Depresjon 

 



Kontroll og overopptatthet av kropp, vekt og kontroll over spising  

Ikkekompenserende  

vektkontrollerende 

atferd 

 

Bulimiske 

episoder 

 

Kompensatorisk 

oppkast/bruk av 

laksativer  

Ikke jobb/skole 

”Affektfobi” 

Relasjonelle  

problemer 

 

  

Lav  
selvfølelse 

 

Marginalisering  

av andre  

områder livet 

Overopptatt av tanker 

om kropp og vekt  

og spising  

 

Kroppssjekking 

 

 

Undervekt 

 

 

 

Symptomer på  

sult 

Føle seg tjukk 

 

 

 

Feiltolkning  

av følelser 

 

 

Alvorlig  

Depresjon 

 

Restriktiv spising 



Regional Avdeling for Spiseforstyrrelser 

Prognose: Steinhausen (2002), Steinhausen (2010) 

• Frisk                      50% 

• Betydelig bedring                    30% 

• Langvarig symdomsforløp 20% 
– Nyere norsk og svenske undersøkelser over 80% blir friske 

 

 



 

Stadie En: Starte Bra 

Lage en formulering 

Selvregistrering 

Vekt, veiing og bekymring om vekt 

Regelmessig spising 

  
 

Stadie To: Vurdere fremgang/hindringer 

Vurdere hindringer mot behandlingen 

Planlegge Stadie Tre  
 

 

Stadie Tre: Restriktiv spising 

Forsøk på restriktiv spising 

Restriktiv spising 

Stadie Tre: Tilbakesteg og Mindsets 

Hvordan håndtere tilbakesteg 

 

Stadie Fire: Avslutte bra 

Opprettholde endringer 

Hindre tilbakefall 

 

Stadie Tre: Kroppsbilde 

Selvevaluering 

Utvide områder av selvfølelse 

Kroppssjekking 

 Kroppsunngåelse 

Føle seg tjukk 

 

 

Stadie Tre: 

Hendelser, humør og spising 

Proaktiv problemløsning 
 

 

Forberede CBT-E 

3-8 timer 


