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«Det er krig i sinnet.  
 Men kroppen er slagmarken.»  
 
 

 

• «Å forholde seg til en person med anoreksi 
kan være som å famle rundt i en labyrint 
hvor den som ikke vil at du skal finne fram, 
er den som skal gi hint om veien»  

 

 
      (fra boka «Anorektisk» ved forfatter Ingeborg Senneset) 



• Om spiseforstyrrelser, forekomst, diagnoser, alvorlighetsgrad 

• Sårbarhets- og risikofaktorer 

• Psykiatrisk utredning ved mistanke om spiseforstyrrelser  

• Somatisk utredning og risikovurdering 

• Somatisk behandling av komplikasjoner 

• Behandling på rett nivå til riktig tid 

• Psykoterapi og familiearbeid 

• Psykofarmakologisk behandling og andre behandlingsformer 

• Kort om rettslig grunnlag ved tvungen behandling 

Oversikt over forelesningen 



Få fenomener utfordrer klinikere like mye 
som alvorlige spiseforstyrrelser.. 
• Dette er psykiatriens mest dødelige lidelse 

Ca 20% av pasienter med anoreksi dør prematurt grunnet 
lidelsen. De fleste dødsfall er en følge av somatiske 
komplikasjoner , men 20-40% av dødsfall hos anorektikere 
skyldes suicid. 

• Det er stort frafall fra behandling og pasienter har 
ofte en vaklende motivasjon for å bli friske. 

• Spiseforstyrrelse kan ses på som en form for 
selvforstyrrelse på linje med selvskading og 
rusmisbruk. 

• Tilstandene kan vare i tiår- drømmer blir knust, liv og 
familier blir ødelagt og behandlingsresultatene er 
ikke gode nok 
• Ca 50% blir friske, ca 30 % delvis, ca 20% kronifiseres 
 

 



F 50.0 Anorexia nervosa: 
a)BMI 17,5 eller mindre. Økende alvorlighet jo lavere BMI. 

b)Vekttap er selvfremkalt 

c)Forstyrret kroppsoppfatning 

d)Omfattende endokrin følgesykdom som omfatter aksen 
hypothalamus-hypofysegonadene, er tilstede hos kvinner som 
amenore og menn ved tap av seksuell interesse og potens. Kan også 
være økt mengde av veksthormoner og kortisol, forandringer i den 
perifere metabolismen av thyroideahormonet, og unormal 
insulinsekresjon 

e)Hvis utbruddet er prepupertalt kan det ses forsinket vekst og 
utvikling 

Forekomsten av anoreksi angis stabil til ca. 0,5 %, 4 kvinner pr mann. 

 

 

 
 

 



 
F 50.2 Bulimia Nervosa 
 
1. Vedvarende opptatthet av spising og uimotståelig trang til mat, pasienten 

henfaller til episoder med overspising der store matmengder blir 
konsumert på kort tid. 

2. Pasienten forsøker å oppveie den fetende virkningen av mat på en av 
følgende måter:  
1. selvfremkalte brekninger,  
2. misbruk av avføringsmiddel,  
3. vekslende sultperioder,  
4. bruk av appetittdempende midler, thyriode preparater eller diuretika.  

3. Sykelig frykt for overvekt, og pasienten setter en klart definert vektgrense 
som er langt under det som oppfattes som sunn vekt. Ofte tidligere 
anorexia nevrosa.  

Rammer 1-2 prosent av befolkningen, synkende. Obs elektrolyttforstyrrelser. 
 

 
 



Nye genetiske funn koplet til anoreksi 

• Studie fra 2017 fant en genvariant på kromosom 12 som forekommer hyppigere hos 
anoreksipasienter enn kontrollgruppen, også koplet til stoffskiftet, diabetes type 1 og 
andre autoimmune sykdommer. (Duncan et al 2017, American Journal of Psychiatry) 

 

• Studie fra 2019 har sammenliknet genomet til 17000 mennesker med anoreksi med 
55000 kontroller. (Watson et al, Nature Genetics) og identifisert 8 genvarianter vanligere 
ved anoreksi som viser signifikant genetisk korrelasjon med  
• psykiatriske lidelser som OCD, depresjon og schizofreni,  
• tendens til høy fysisk aktivitet  
• avvikende metabolisme både av glukose og kolesterol  
• lavt «set-point» BMI (i motsetning til overvektige) som gjør at de raskt går ned dit igjen etter 

reernæring. 

• Funnene går i retning av at vi må betrakte anoreksi som en metabolsk- psykiatrisk 
sykdom. Dette bør belyses mer som grunnlag for videreutvikling av behandlingstilbudet 
for å bedre outcome. 

 



Risikofaktorer ved spiseforstyrrelser: 

Vi skiller mellom disponerende, utløsende og vedlikeholdende faktorer der 
alle faser kan influeres av 
 

• Individuelle trekk ved pasienten 
• Sosiokulturelle fenomener   
• Familieforhold   

 
• Beskyttende faktorer: 

• godt sosialt nettverk,  
• tilgang på støtte ved behov,  
• trygg tilknytning til omsorgsgiver i oppveksten og  
• en personlighet som gjør det enklere for andre å hjelpe) 

 
 



Risikokontekstens betydning for utfordringer i tenårene 

• Spiseproblemer i ungdomstiden knyttet til urealistiske sosiokulturelle kroppsidealer 
uten økt psykososial risikokontekst eller med gode beskyttende faktorer er noe de 
fleste modnes og vokser seg ut av. 

• Med økt psykologisk risikokontekst og lite beskyttelse vil man kunne stå dårligere 
rustet til å møte nye utfordringer på veien mot voksen identitet.  

• Ungdommen kan utvikle en overkritisk perfeksjonisme mot seg selv, der slanking kan 
bli en sikringsatferd mot angst for avvisning og kritikk og opplevelsen av å ikke være 
«bra nok». Dette kan ha en glidende overgang til tvangslidelse og bidra til sosial 
isolasjon 

• Spiseatferden kan ha et affektregulerende formål på linje med selvskading og 
rusmisbruk: Å føle seg emosjonelt tom og regulere depressive følelser av å være 
mindreverdig i en «fet» kropp. 

• Tenkning kan bli konkret og preget av psykisk ekvivalens (følelsene ligger i fettet) 
grensende mot vrangforestilling 

• Selvskading, overspisingsepisoder, emosjonell ustabilitet, utrygg tilknytning og høyt 
konfliktnivå i familien er særlig knyttet til utviklingen av bulimi. 

 

 



 
Psykologisk sårbarhet 
 

• Lav selvfølelse, perfeksjonisme og rigiditet er personlighetstrekk som er hyppigere 
hos personer som utvikler spiseforstyrrelser enn hos friske personer (Stice 2016; 
Haynos 2016).  

• Svekket sosioemosjonell gjensidighet og mentaliseringsevne, temperament- og 
personlighetstrekk hos pasienten i retning følelsesmessig instabilitet eller 
unnvikende trekk, lite fleksibilitet, negativistisk innstilling, overkritisk 
perfeksjonisme med blikk for detaljer mer enn helhet, oversensitivitet for kritikk og 
avvisning, redd for å gjøre feil 

• Overopptatthet av mat, kropp og vekt er også risikofaktorer for å utvikle 
spiseforstyrrelse (Stice, 2016; Keel et al., 2013).  

• Tror på at anoreksien kan hjelpe dem å takle livet. (pro-anorexia beliefs) 

• Det er høy forekomst av komorbide psykiske lidelser . Mulige årsaker til dette kan 
både være felles genetiske faktorer for ulike psykiatriske lidelser, at belastningen 
pga. den psykiske lidelsen fører til økt sårbarhet for spiseforstyrrelse, og at 
spiseforstyrrelsen forsterker andre psykiske vansker, f.eks. depressive symptomer 
og tvangssymptomer.  

 



 
Faktorer i familien  
 
• Høy utdanning både hos mødre og fedre har vist en sammenheng med høyere 

forekomst av spiseforstyrrelser hos jenter, men ikke hos gutter (Ahren et al 2013).  

• Både spiseforstyrrelser, fokus på kroppsstørrelse og slanking og andre psykiske lidelser 
hos foreldre viser sammenheng med økt risiko for spiseforstyrrelser hos barna (Bould et 
al., 2015).  

• Dårlig kommunikasjon i familien, og foreldre preget av lite omsorg og lite følelsesmessig 
tilgjengelighet, kan bidra til økt risiko for spiseforstyrrelser i ungdomstiden (Bakalar et 
al., 2015; Haynos et al., 2016) og i ung voksen alder (Cordero et al., 2009). Høyt 
konfliktnivå i familien kan være særlig knyttet til utvikling av bulimi (Goncalves et al., 
2016 

• Forhold hos barnet (f.eks. prematuritet eller sære matpreferanser), hos 
omsorgspersonene (f.eks. depresjon eller spiseforstyrrelse) og i familiens livssituasjon 
kan bidra til vansker i samspillet med spebarnet, som igjen kan føre til utrygghet i 
barnets tilknytningsforhold til omsorgspersoner.  

• Utrygg tilknytning viser sammenheng med økt risiko for psykiske lidelser, inkludert 
spiseforstyrrelser (Tasca et al., 2014; Jewell et al., 2016).  

 



 
Sosiokulturelle faktorer 
 
• Jevnaldrendemiljøet på skolen og i fritiden har betydning for risiko for å utvikle 

spiseforstyrrelser. Miljøer blant jenter der en er opptatt av kroppsstørrelse, 
tynnhetsidealer og slanking øker risikoen for spiseforstyrrelser. Personlighets-
faktorer som negativ emosjonalitet og perfeksjonisme øker risiko for å 
internalisere tynnhetsidealer i samfunnet eller for å velge venner med usunt 
fokus på tynnhet (Keel et al., 2013).  

• Å ha opplevd mobbing, erting eller negative kommentarer om kropp eller vekt 
viser sammenheng med økt risiko for spiseforstyrrelser (Haynos et al., 2016). Det 
er også økt forekomst av spiseforstyrrelser blant unge som deltar i idretter med 
fokus på kropp, vekt eller utseende (Fay et al., 2013).  

• Skjønnhetsidealer i samfunnet og kulturen, med stort fokus på slankhet, 
formidles både direkte og indirekte gjennom familien, jevnaldrende og media, 
som aviser, TV og internett. Dette kan bidra til internalisering av usunne 
tynnhetsidealer, kroppsmisnøye og bruk av dietter med lavt kaloriinnhold, særlig 
blant unge jenter og kvinner, noe som igjen gir økt risiko for spiseforstyrrelser 
(Keel et al., 2013; Stice et al., 2017).  

 



 
Utløsende faktorer 
 
• Underernæring og vekttap, vanligvis pga. restriktivt spisemønster eller 

dietter, er en viktig utløsende faktor for anoreksi og bulimi hos personer 
med sårbarhet for spiseforstyrrelser (Stice, 2016).  

• Andre utløsende faktorer kan være utfordrende overgangsfaser, særlig 
pubertet og flytting hjemmefra, eller belastende hendelser, som 
sykdom/skader, tap av nære personer, brudd med kjæreste, konflikt med 
nære venner, mobbing eller overgrep.  

• For personer som er i behandling for spiseforstyrrelser, vil diskontinuitet i 
behandlingsrelasjoner og behandlingsopplegg pga. overføring mellom ulike 
behandlingssteder, f.eks. fra BUP til DPS, fra spesialist- til 
primærhelsetjenesten eller ved utskrivning fra døgnbehandling, kunne 
være spesielt sårbare situasjoner med økt risiko for å avbryte videre 
behandling og for tilbakefall.  

 



 
Vedlikeholdende faktorer 
 
• Kognitive og følelsesmessige faktorer som bidrar til sårbarhet for å utvikle 

spiseforstyrrelser, kan også forsterkes som følge av selve spiseforstyrrelsen, 
og bidra til å opprettholde sykdommen (Treasure et al., 2013). Spesielt 
gjelder dette trekk som rigiditet, perfeksjonisme, redd for å gjøre feil, 
unnvikende til følelser og sosiale arenaer. (MOSAIC, 2014)  

• Lav vekt og underernæring fører til fysiologiske, psykiske og kognitive 
forstyrrelser som forsterker spiseforstyrret atferd (Stice, 2016).  

• Spiseforstyrrelser påvirker samspillet i familien i stor grad, og det kan utvikle 
seg samspillsmønstre som er lite nyttige eller negative for bedring av 
spiseforstyrrelsen (Anastasiadou et al., 2014; Salerno et al., 2016). Dette kan 
motvirkes ved å gi støtte og hjelp til foreldre og andre pårørende slik at de 
blir tryggere på hvordan de kan hjelpe den som er syk, og dermed bidra til 
mer hensiktsmessige samspillsmønstre (Hibbs et al., 2015). Obs ved High 
expressed emotions, kritikk, overinvolvering 
 



Kliniske kjennetegn (obs somatiske komplikasjoner) 

• Kjernesymptomer 
• Frykt for fedme, jakt etter slankhet, følelse av å være oppblåst. 
• Misfornøyd med kroppen samt forvrengt kroppsbilde 
• Selvbilde basert på vekt og fasong 

• Generell psykopatologi 
• Depresjon, angst, sosial fobi 
• OCD symptomer, suicidal ideasjon 
• Sultsyndromet (Minnesota eksperimentet) 

• Atferd- eksempler 
• Slanking, faste, kaloritelling, overtrening, 
• Overdreven vanndrikking, bruk av slankepiller,   
• hyppig veiing, overspising/oppkast/laxantia 
• Unngåelse, isolasjon, rusmisbruk (amfetamin)  
• hyppig «kroppssjekk» 

 

 
 

http://selfhelpdirect.net/sites/default/files/Eating disorder(1).jpg


Minnesotaeksperimentet 
eller «sultens psykologi» 

• I 1944 meldte 36 mannlige frivillige 
pasifister  seg til å sulte inntil de hadde 
mistet 25% av sin kroppsvekt.  

 

• De ville gi sitt bidrag til krigen, ved at 
legene lærte noe om hva soldatene tålte, 
og hva de minimum måtte ha av ernæring, 
vitaminer etc.  

 

• I tillegg til et svært redusert kaloriinntak 
måtte de gå 35 km i uka. 

 

• Sultingen førte til en overopptatthet av 
mat, de snakket og drømte om mat. De fikk 
tvangstanker og –ritualer, følelsesmessig 
ustabilitet, nedstemthet, tap av seksuell 
lyst, sløvhet, tap av sultfølelse og for noen 
bisarr atferd. 

 

• En del av symptomene vedvarte i flere 
måneder etter kroppsvekten var 
normalisert. 

 



Psykologisk mangelsykdom? 

• Det handler om angst og skam, om mangel på språk for 
følelser. Om innoverrettet aggresjon som konkretiseres i en 
krig mot kroppen. Så konkret at noen mener «at vonde 
følelser sitter i fettet».  

• Noen straffer seg selv ved å nekte seg selv mat, de fortjener 
det ikke. Noen ganger blir tankene realitetsbristende.  

• Det er ofte identitetsproblematikk med et forvrengt 
kroppsbilde. Det er overopptatthet av tanker og følelser 
knyttet til kropp og mat. Subjektiv opplevelse av fedme med 
sterk drivkraft for å gå ned i vekt. Selvbildet er basert på vekt 
og fasong.  

• Mangel på evne til å tolke, regulere og utrykke følelser er 
vanlig. Når sulten tar tak forsterkes symptomer som er 
påfallende like kjernesymptomene ved sykdommen, som 
rigiditet, tvangstanker og tvangshandlinger. Det tenkes ofte 
svart-hvitt, alt eller ingenting..  

 



Nevropsykologiske vansker ved anoreksi 

• Vansker med set-shift (skifte av ståsted eller strategi) gir økt rigiditet 

• Dårlig sentral coherens (tendens til å fokusere på detaljer heller enn 
fremtidige fordeler ved å bli frisk) 

• Sterk ambivalens som gir nedsatt evne til å ta valg 

• Anoreksien blir en del av personlighetsidentiteten når den får stå lenge 
ubehandlet, og kan påvirke verdsetting av liv og død anneredes enn 
personen gjorde som frisk. 

• Endringer i belønningssystemet spiller en rolle i det det å ikke spise blir en 
måte å modulere emosjonelt stress. 

• I senere stadier kan denne atferden bli habituell og refraktær mot 
endring, noe som forsterkes ved den økte rigiditet og tvangsmessighet vi 
ser ved undervekt. 

• Tidlig god behandling med høy nok intensitet over lang nok tid gir bedre 
prognose på sikt. 



Henvisning til poliklinisk behandling 

• Pasienter med spiseforstyrrelse som har en stabil somatisk tilstand og 
mindre alvorlig undervekt, bør behandles poliklinisk, forutsatt at DPS/BUP 
har kompetanse til dette. Tidlig innsats gir best prognose! 

• Ved starten av behandling i spesialisthelsetjenesten ved spiseforstyrrelser 
anbefales det behandling 1-2 ganger i uken vurdert ut fra alvorlighetsgrad. 

• Ved forverring eller manglende bedring bør behandlingen ved 
poliklinikken intensiveres.  

• Poliklinisk behandling av spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten bør 
ivareta både somatiske og psykologiske/psykiatriske sider ved 
sykdommen. Behandlingsansvarlig i spesialisthelsetjenesten er ansvarlig 
for at det er tydelig avklart hvem som følger opp pasienten somatisk. 

 



Utredning og behandling av spiseforstyrrelser i 
spesialisthelsetjenesten må være dobbeltsporet 

• Pasienter med mistanke om spiseforstyrrelse bør utredes ved                                              
hjelp av klinisk intervju og anamneseopptak.  

• Ikke glem somatisk anamnese inkludert måltidsanamnese og                                            
vektutvikling, høyde og vekt, puls og blodtrykk.  

• Lab prøver og EKG på indikasjon.  
• Vurder somatiske differensialdiagnoser ift avmagring/vekttap 
• Vær obs på risiko for å utvikle alvorlige somatiske komplikasjoner. 
• I utredning av voksne pasienter med spiseforstyrrelse i 

spesialisthelsetjenesten anbefales det å bruke   
• Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q) som mål på omfanget av 

spiseforstyrrelsesymptomer og  
• Clinical Impairment Assessment (CIA) som mål på funksjonsnedsettelse. 
• I tillegg systematisk vurdering av psykiatrisk differensialdiagnoser og komorbiditet. 

 
 



Psykiatrisk differensialdiagnostikk 
 

• Alvorlig depresjon, alvorlig OCD eller paranoid 
psykose kan være årsak til redusert matinntak og 
vekttap. 

• Rusmisbruk, spesielt med sentralstimulerende 
stoffer som har apetittsenkende effekt 
(amfetamin) kan gi et anoreksiliknende bilde. 

• Nyere forskning viser at anoreksi i ungdomsår 
kan være ledd i prodromalsyndrom for 
psykoselidelse. 

• Systematisk vurdering av psykiatrisk 
differensialdiagnostikk og komorbiditet er viktig, 
bruk gjerne strukturerte diagnostiske verktøy 
som MINI/SCID 1 og 2. 



Vanlige komorbide lidelser ved spiseforstyrrelser 

• Nær 50% av alle med spiseforstyrrelser har også angst eller stemningslidelser. Vi 
ser en  tredoblet risiko for angstlidelse, nær doblet risiko for depresjon og en 
firedoblet risiko for selvskading. 

• Pasienter med anoreksi har overvekt av unnvikende (23%) eller tvangspreget 
(22%) personlighetsforstyrrelse. I tillegg har de ca 10 ganger økt risiko for 
tvangslidelse (OCD). Autismespekterlidelser kan påvises hos ca 24% med kognitiv 
rigiditet, detaljfokus og nedsatt mentaliseringsevne som hovedproblematikk. De 
er jevnt som gruppe mer preget av stort behov for kontroll. 

• 25% av pasienter med bulimi har også diagnosen emosjonelt ustabil 
personlighetsforstyrrelse. Bulimikere har oftere sosial angst og stemningslidelser 
inkl bipolaritet enn anoreksipasienter. Nær 50% av bulimikere har skadelig bruk 
av rus. 15% av bulimikere har ADHD diagnose. De er som gruppe mer preget av 
impulsivitet. 

• Samsykelighet krever at behandlingen ikke bare omfatter spiseforstyrrelses-
symptomer, men også evt andre psykiske lidelser. Det gir bedre prognose.  

 

 



Indikasjon for innleggelse på døgnpost 

• Det anbefales å vurdere henvisning til døgnbehandling for pasienter med 
anoreksi ved stort vekttap på kort tid eller med alvorlig undervekt (BMI <15) 
og/eller ustabile somatiske parametre  

• Det anbefales døgnbehandling for pasienter med bulimi ved høy frekvens av 
overspising, oppkast og andre kompenserende strategier som gir alvorlige 
somatiske komplikasjoner, og hvor poliklinisk behandling ikke har ført frem. 

• Sammenbrudd i omsorgssituasjonen hvor familien ikke makter å ivareta 
pasienten, eller ta ansvaret for å sikre at pasienten spiser tilstrekkelig, er en 
sekundær indikasjon for henvisning til døgnbehandling, spesielt av unge. 

• Ved manglende effekt av poliklinisk behandling bør døgnbehandling 
vurderes som en del av en mer intensivert behandling. 

• Det forutsettes at det finnes kompetanse og rammer for behandling av 
pasienter med spiseforstyrrelser ved døgnenheten. Det er dessverre lite 
behandlingsforskning på døgnbehandling. 

 

 



Forutsetning for god behandling av 
spiseforstyrrelser: 

• Utredning og behandling for spiseforstyrrelser forutsetter tilstrekkelig 
kompetanse på spiseforstyrrelser, og rammer og ressurser til å 
gjennomføre behandlingen.  

• I dag- og døgnenheter er det også viktig at de fysiske rammene og det 
miljøterapeutiske tilbudet, inklusive rammer rundt måltider, er tilpasset 
behovet. 

• Psykiatrisk behandling av pasienter med spiseforstyrrelser vil alltid måtte 
være en kombinasjon av konkrete atferdstiltak rettet mot reduksjon av 
spiseforstyrrelsessymptomene og terapeutisk intervensjon rettet mot 
underliggende og vedlikeholdende psykologiske faktorer med fokus på 
vektnormalisering. 

• Behandlingen kan være individuell eller i gruppe, og gis som poliklinisk 
behandling, dagbehandling eller døgnbehandling etter risikovurdering. 

• Tett somatisk oppfølging er helt nødvendig. For pasienter med alvorlig 
spiseforstyrrelse anbefales et formalisert samarbeid mellom psykiatri og 
somatikk uavhengig av alder, innleggelse eller poliklinisk oppfølging. 

 



 
Somatisk utredning ved spiseforstyrrelse 
 
• Anamnese: ordinær somatisk anamnese sammen med 

• Måltidsanamnese med dagsoversikt, mengde og sammensetning av mat, antall måltider, 
spesielt siste 2 uker, væskeinntak pr. døgn 

• Fokus på somatiske forhold som vektutvikling siste tre måneder (obs ved over 30% 
vekttap eller < 1 kg pr uke. Menstruasjonstatus, bruk av p-piller eller annen prevensjon, 
brystsmerter, palpitasjoner, svimmelhet eller anfall av noe slag, oppkast, graviditet, 
infeksjon, bruk av avføringsmidler, vanndrivende evt andre legemidler, mengde og 
intensitet av trening, uregelmessig hjerterytme, evt eksessivt vanninntak, rusmisbruk, 
evt somatisk tilleggssykdom (spesielt diabetes type1) 

• Somatisk undersøkelse: orienterende somatisk undersøkelse, inklusiv kroppstemperatur, 
puls og blodtrykk, og med særlig vekt på auskultasjon av hjerte og lunger, palpasjon av 
abdomen, undersøkelse av ekstremitetene (tegn til selvskading, ødemer, proksimal 
myopati eller redusert perifer sirkulasjon). EKG. Vekt og høyde måles, KMI beregnes. Evt 
bentetthetsmåling, tannlegeundersøkelse  

 

 



Somatiske årsaker til stor vektnedgang/ 
avmagring som må vurderes/utelukkes tidlig: 

• De viktigste gastrointestinale differensialdiagnosene er malabsorpsjonstilstander 
som for eksempel cøliaki, Crohns sykdom og ulcerøs kolitt 

• Maligne sykdommer, hjernesvulst eller langvarig infeksjon (feks Tuberkulose) kan 
også gi symptomer som minner om anorexia nevrosa  

• De viktigste endokrinologiske diff diagnosene er thyreotoksikose, hypofysesvikt og 
binyrebarksvikt samt diabetes type 1 

• En pasient med både diabetes type 1 og alvorlig spiseforstyrrelse er en sjelden, 
men farlig kombinasjon som må følges tett i spesialisthelse-                        
tjenesten i et formalisert samarbeid mellom somatikk/psykiatri.  

• En studie over 10 år viser at 34,8% av pasientene med denne                                                     
kombinasjonen døde i observasjonstiden, mot 6,5% av de med                            ren 
anoreksi og 2,5% av de med ren diabetes. (Diabetes Care 2002)  

 

 



BMI sett opp mot risiko for alvorlige 
somatiske komplikasjoner 

• <17,5: krav for diagnose 
anoreksi 

• <15 moderat risiko 

• <13 høy risiko  

• <11 ekstrem risiko  
  

http://tinypic.com/?ref=315d7ns


EKG forandringer typiske ved anoreksi 

• De fleste dødsfall hos anorektiske 
pasienter skyldes hjertestans. 

• Vi ser unormaliteter knyttet til EKG hos 
86% av pasienter med anoreksi. 

• De vanligste er 
• T-bølge forandringer (knyttet til hypokalemi)  
• Bradykardi (puls <50, alvorlig <40) 
• Forlenget QT tid (>450ms)    
• Arytmi  

 



System test eller undersøkelse Moderat risiko Høy risiko 

Ernæring BMI 

vekttap 

<15 

>0.5kg/uken 

<13 

>1kg/uken 

Hjerte/karsystemet Blodtrykk 

Postural blodtrykksfall 

hjertefrekvens 

Perifer cyanose 

<90/60 mmHg 

>10 mmHg 

<50  

<80/50 mmHg 

>20 mmHg 

<40 

Tilstede 

Muskel-skjelett Reise seg opp- test 

(proximal myopati) 

Grad 2 Grad 0-1 

Temperatur Rektalt <35°C <34.5°C 

Blodprøver Leukocytter 

Nøytrofile 

Hemoglobin 

Blodplater 

Bekymring hvis 

utenfor 

normalområdet 

<2.0 x 109/l 

<1.0 x 109/l 

<9.0 g/dl 

<110 x 109/l 

Elektrolytter Kalium 

Natrium 

Fosfat 

Bekymring hvis 

utenfor 

normalområdet 

<2.5 mmol/l 

<130 mmol/l 

<0.5 mmol/l 

Elektrokardiogram hjertefrekvens 

QTc intervall 

Arytmi 

<50 <40  

>450 ms 

ja 



System Sult/ alvorlig anoreksi med lav BMI Oppkast/renselse/ alvorlig bulimi 
kardiovaskulært Bradykardi 

Hypotensjon 

Plutselig død 

Arytmi 

Hjertesvikt 

Plutselig død 

nyrer ødemer 

elektrolyttforstyrrelser 

nyrestein 

nyresvikt 

Severe oedema 

Electrolyte abnormalities 

Renal calculi 

Renal failure 

Mage/tarm Hovne spyttkjertler 

Forsinket tømming av magesekk 

hepatitt 

obstipasjon 

Hovne spyttkjertler 

tannerosjoner 

Rift i spiserøret  

obstipasjon 

skjelettet Osteoporose 

Patologiske brudd 

kortvoksthet 

Osteoporose 

Patologiske brudd 

Endokrine system Uteblitt menstruasjon 

Infertilitet 

Hypothyroidisme 

Uteblitt/ uregelmessig menstruasjon 

Hematologisk Anemi 

Leukopeni 

Thrombocytopeni 

 

Leukopeni/lymphocytose 

Neurologisk Epileptiske anfall 

forvirring 

Epileptiske anfall 

forvirring 

Metabolsk Forstyrret temperaturregulering 

Hypoglykemi 

Forstyrret temperaturregulering 

Hypoglykemi 

Dermatologisk Lanugohår, sprøtt og tynt hår og negler Callus på oversiden av hand 



 
Forventede blodprøveavvik ved visse tilstander: 

 
• Sulting: hypoglykemi.  
• Brekninger: hypokalemi, syre/baseforstyrrelser 
• Overdrevent vanninntak: hyponatremi  
• Misbruk av diuretika: hypokalemi, hyponatremi 
• Tyroksinmisbruk: økt fT4,fT3, senket TSH 
• Benmargshypoplasi: Leukopeni, normocytisk 

anemi 
• Reernæringssyndrom: hypofosfatemi, 

hypomagnesemi, hypokalsemi, hypokalemi  
• Proximal myopati: økt CK (kreatin kinase) og 

forhøyede leverfunksjonsprøver. 

 



 
Proksimal myopati: Indikasjon på alvorlig under-
ernæring og et klart behov for medisinsk reernæring.  
 
• Muskelsvakhet sekundært til protein/ 

energiunderernæring som viser seg først i 
bekken/skulderområdet, muskler i hodet, nakke 
og ansikt. Kan gi vanskeligheter med å reise seg 
uten støtte eller gå i trapp.  

• Eksempel på enkle tester: 



Indikasjon for innleggelse somatisk avd 
 

• BMI <11 (livstruende avmagring) pga svært høy risiko for reernæringssyndrom (RES). 

• Høy risiko for RES av andre årsaker  

• Rask vektnedgang > 1 kg/ uken over tid fra et lavt utgangspunkt 

• Gått ned 30 % av kroppsvekt siste 3 mnd   

• Kaloriinntak <500 kcal daglig siste 2 uker eller  

• Spist nær sagt ingenting siste 5 dager. 

• Alvorlig hypoglykemi (s-glukose <2,8, kramper eller bevissthetstap)    

• Alvorlig bradykardi, hypotensjon eller tegn på akutt hjertesviktutvikling  

• Nøytropeni (nøytrofile granulocytter < 0,4 grunnet høy risiko for infeksjon 

• Alvorlige elektrolyttforstyrrelser som nødvendiggjør iv- tilførsel og skopovervåkning 

• Hypokalemi alvorlig grad (s-Kalium < 2,5 )  

• Hypofosfatemi alvorlig grad (S-fosfat <0,5)  

 

Obs: pulsøkning eller fosfatfall kan være første tegn på overbelastning.  
 



Behandling for somatiske komplikasjoner er 
reernæring! 

• For reetablering av regelmessig menstruasjon 

• Som grunnleggende behandlingen ved påvist 
redusert bentetthet 

• For å bedre kognitiv svikt som er oppstått 
grunnet sult. 

• For normalisering av elektrolytter, puls, 
arytmier, benmargsdepresjon med påfølgende 
anemi og infeksjonstendens 

• Målvekt for behandlingen er BMI 20-25 med 
regelmessig menstruasjon (for jenter) 

 



    Kontrollert reernæring 

• Alle pasienter med anoreksi skal ha egen kostplan, 
uansett hvilket behandlingsnivå. Denne skal være 
ernæringsmessig og kalorimessig sammensatt ihht 
pasientens behov og må oppdateres jevnlig sett i lys av 
vektøkning og evt somatiske komplikasjoner.  

• Ernæringsfysiolog med kunnskap om anoreksi bør 
være en del av pasientens team uansett 
behandlingsnivå i spesialisthelsetjenesten. 

• Basert på blodprøvesvar og kunnskap om somatiske 
følger av anoreksi vurderes behov for kosttilskudd og 
næringsdrikker. 

• Regelmessig veiing er nødvendig for somatisk 
oppfølging og for å monitorere bedring. Det bør brukes 
samme vekt, samme tid på døgnet, om lag samme klær 
for å unngå diskusjoner om vekt som viser feil.  

• Hyppighet av veiing bestemmes av pasientens grad av 
vekt-tap. Det tilstrebes en reduksjon av undervekt på 
0,5-1,5 kg/uka  
 



Det anbefales en omfattende somatisk behandling og 
oppfølging for pasienter med alvorlig spiseforstyrrelse.  

 

• Det er risiko for reernæringssyndrom(RES) hvis pasienten er 
avmagret (KMI<16) og har spist lite eller ingenting (mindre enn 500 
kcal/døgn) de siste to ukene før behandlingsstart. Risiko for RES er 
spesielt høy de første dagene, men også de første 2-4 uker av 
reernæringssituasjonen. 

• Ved samtidig hypoglykemi og risiko for RES bør næringsmengden 
tilpasses nøye, og glukose  måles flere ganger pr dag under 
oppstart. Lege med erfaring i behandling av livstruende 
spiseforstyrrelse bør konsulteres. Ved tegn til utvikling av 
reernæringssyndrom skal regional avd for spiseforstyrrelser eller 
somatisk avd kontaktes samme dag.  

• Ved mistanke om reernæringssyndrom bør pasienten overflyttes 
somatisk avdeling for behandling til tilstanden er ute av 
akuttfasen grunnet høy dødelighet og økt behov for 
telemetri/skop-overvåkning for å kunne avdekke alvorlig arytmi. 

 
 



Reernæringssyndrom 
 

• Hos pasienter med alvorlig 
underernæring eller 
feilernæring kan det oppstå 
metabolske forandringer 
som følge av at pasienten 
mottar næring.  

• Tilstanden kalles 
reernæringssyndrom og er 
potensielt livstruende, men 
kan forebygges og behandles 
dersom det erkjennes.  



Reernæringssyndrom 

 

• Etter langvarig katabol tilstand med 
fett- og protein-metabolisme er 
kroppens lager av vitaminer og 
elektrolytter ”brukt opp”.  

• Når karbohydrater introduseres i 
kosten skjer det et raskt skifte fra 
fettforbrenning til karbohydrat-
forbrenning med økt insulin-sekresjon 
som stimulerer til cellulært opptak av 
elektrolytter og vitaminer.  

• Hos en person som i utgangspunktet 
har en mangeltilstand kan et slikt 
influks av elektrolytter inn i cellene og 
forbruk av tiamin resultere i alvorlige, 
av og til livstruende, elektrolytt- og 
vitaminmangler. 

 



 

Kliniske tegn og diagnostikk av 
reernæringssyndrom 
 

Det kliniske bildet preges av: ødemer, hjertesvikt, 
hypotensjon, arytmi, sirkulasjonssvikt, kramper, 
rabdomyolyse, respirasjonssvikt , koma og plutselig død.  

Obs: pulsøkning eller fosfatfall kan være første tegn på 
overbelastning.  

• Elektrolyttforstyrrelser:  
• forverring av allerede eksisterende forstyrrelser, først 

og fremst fosfatfall  
• Hypofosfatemi, hypokalemi, hypomagnesemi, og 

tiaminmangel.  
• Forstyrrelser i p-glukose (både hypo-og hyperglykemi) 

og 
• Forstyrrelser i væske-balansen med væskeretensjon og 

ødemer kan forekomme. 
     

 



Hvor lenge overlever du uten mat- og hva er 
den begrensende faktoren? 
• 23 irske fanger sultestreiket i 1981, hvorav ti av dem døde etter 46-73 

døgn, med en medianoverlevelse på 61 dager. De hadde da i snitt en BMI 
på 15 og anslagsvis 80% av kroppens proteinmengde og 4-30% av 
fettmengden. Kun inntatt vann. 

• 41 tyrkiske fanger sultestreiket og overlevde 130-324 dager (median 197). 
De inntok kun små mengder salt og glukose samt tiamin 600 mg/dag. 

• Tre av fangene tok tiamin de første 103 dagene før de deretter utelukkende 
inntok vann. De døde henholdsvis 67,70 og 86 døgn senere. 

• Lengste kjente overlevelse uten matinntak er en amerikaner som i 
forbindelse med en slankeprosess startet med en vekt på 207 kg og som 
382 dager senere veide 82 kg. Under denne perioden inntok han kun vann, 
en teskje salt, en teskje sukker og multivitamintabletter daglig. 

 



Energitilgang og tiamin 

• Kroppens lagre av tiamin er på 25-30 mg. Normalbehov 
er på 1,1-1,6 mg daglig. Mangelsymptomer vil kunne 
oppstå etter kun 2-3 uker med redusert tilførsel.  

• Tiamin er et koenzym avgjørende for at cellen skal ha 
normal energiomsetning og produksjon av myelin. 
Magnesium er nødvendig i aktivering av tiamin og 
bevaring av normal hjernefunksjon. 

• Mild/ moderat tiamonmanglel viser seg ved anoreksi, 
vekttap, ødem, lav puls, muskelsvakhet, muskelsvinn, 
muskelkramper i bena, magesmerter, forstoppelse, 
arytmier, kløe, irritabilitet, sviktende hukommelse, 
dårlig konsentrasjonsevne og mangel på initiativ. 

• Alvorlig tiaminmangler kan gi wernickes encephalopati, 
Korsakoffs psykose, tidlig demens, perifer nevropati og 
hjertesvikt 



• Før oppstart ernæring ved høy risiko for RES, gi tilskudd Tiamin 200 mg im 
samt korriger evt elektrolyttforstyrrelser, væskebalanse samt evt 
hypo/hyperglykemi i tett samarbeid med indremedisiner med kompetanse på 
spiseforstyrrelser. 

• Tilstreb per oral (enteral) ernæring og unngå helst parenteral ernæring 

• Energiinntak kan ved oppstart variere fra 5- 10-20 kcal/ kg ved hhv svært høy, 
høy eller moderat risiko for RES. Ved ekstrem underernæring (BMI<11) kan 
lavere næringsinntak og endret opptrapping være aktuelt. Disse bør starte 
reernæring på somatisk avdeling med overvåkningsmuligheter. Gradvis 
opptrapping i løpet av to til tre uker, hvis det ikke tilkommer fosfatfall økes 
næringstilførselen med ca. 200 kcal annenhver dag til ønsket vektøkning 
kommer i gang     

• Daglig måling av puls/ BT samt elektrolytter inkl fosfat initialt.  

• Obs fosfatfall kan indikere utviklng av reernæringssyndrom (RES)!  

• Pulsøkning kan være tidlig tegn på kardiovaskulær overbelastning! 

 

 



Indikasjon for innleggelse akuttpsykiatri:  

• Poliklinisk behandling og evt frivillig døgninnleggelse 
er forsøkt uten ønsket bedring grunnet manglende 
sykdomsinnsikt, samarbeidsevne eller alvorlighet av 
den «anorektiske drive». 

• Det vurderes juridisk grunnlag og behov for rammene 
av tvungent psykisk helsevern og evt 
tvangsernæringsvedtak- 

• eller den somatiske tilstanden krever at pasienten er 
på sykehus med rask tilgang på somatiske 
undersøkelser og tilsyn, uten at den er så alvorlig at 
den krever innleggelse i somatikken. 

• Ved midlertidige overføringer til somatisk avdeling i 
perioder med økt somatisk risiko er psykiatrisk avd 
ansvarlig for alle nødvendige vedtak i forbindelse 
med evt behov for tvangsernæring, individuell terapi 
og miljøterapeutiske rammer for å hindre unnvikelse 
og sikre trygg gjennomføring av reernæring 

 



Eksempel på måltidsprosedyre for pasient 
med alvorlig anoreksi i døgnbehandling 

• Måltidet tilberedes av personal nøyaktig og basert på gjeldende kostliste. 

• Miljøpersonal har  tilsyn kontinuerlig under måltid og minst en time i 
etterkant mens pasienten hviler. 

• Det skal ikke brukes mer enn 30 min per måltid 

• Dersom ikke pasienten fullfører måltidet, gis 15 min til å innta 
ernæringsdrikk med tilsvarende mengde kcal som ikke er spist. 

• Dersom ikke måltidet fullføres og tilstanden er alvorlig – kan 
sondeernæring vurderes som siste utvei (obs dette må baseres på 
samtykke eller § 3-3 og tvangsernæringsvedtak.) 

• BMI 10-13 – somatisk stabilisering, ikke fysisk aktivitet, utgang i rullestol 

• BMI 14-16 – Tur ut i 30 min i rolig tempo daglig, kan delta i rolig yoga eller 
kroppsbevissthetsgruppe/ tilpasset fysisk aktivitet 

• Tydelige rammer gir trygghet både for pasient og personal, og bedre 
vektutvikling pga redusert risiko for unnvikelse. 

 

 



Sondeernæring som siste utvei.. 

• Konsulter ernæringsfysiolog for type, mengde og behov for 
tilsetninger av lipider, vitaminer, elektrolytter etc 

• Ventrikkelsonde må settes på forsvarlig vis, og det må 
kontrolleres at den ligger i magesekken, ikke i luftveiene - og 
det bør vurderes om den skal ligge mellom måltider eller settes 
ned hver gang det er behov. 

• Sondeernæringen bør helst gis til vanlige måltidstider med 
kontinuerlig tilsyn under måltid og i hviletiden i etterkant. 
Dersom den blir værende etter måltid er det lett å bruke 
sonden ihht hevertprinsippene, og tømme mageinnholdet på 
svært kort tid.  

• Dersom pasienten fysisk motsetter seg sondemat tross gyldig 
tvangsmedisineringsvedtak må vedtak om fastholding § 4-8 
fattes hver gang om dette er nødvendig. 

 

 



Anbefalt psykoterapeutisk behandling 
• Anbefales å bruke en strukturert terapeutisk metode med fokus på 

kjernesymtomer og tankemønstre som vedlikeholder 
spiseforstyrrelser. I tillegg må man ta i betraktning evt komorbide 
lidelser og tilpasse terapien til riktig tid i behandlingen.  

• Ekstemt undervektige som har klar forverring av kognitiv funksjon som 
en direkte følge av lav vekt bør reernæres til bedring før oppstart 
terapi 

• Flere tilpassede terapeutiske metoder kan velges, feks:  
• Kognitiv terapi, spesielt anbefalt ved bulimi. 
• Mentaliseringsbasert terapi 
• MANTRA (Maudsleys Model of Anorexia Nervosa Treatment for adults.) 

• Familieterapi er en sterk anbefaling spesielt hos unge pasienter. 

• Psykoedukasjon og undervisning om ernæring og somatiske 
komplikasjoner er viktig, både for pasient og pårørende. 

• Det bør være et mål i terapien å etterhvert få pasienten til å fokusere 
utover, heve blikket og bli engasjert i noe utenfor seg selv. 

 



Familieterapi er svært viktig hos unge 

• Formålet med familiearbeid kan både være gjensidig informasjonsutveksling, å gi god helsehjelp 
til den som er syk og å støtte andre familiemedlemmer.  

• Støtte og hjelp fra familien og andre nære pårørende er viktig for personer med spiseforstyrrelser 
og kan føre til bedre prognose. 

• Spesielt bør det legges vekt på viktigheten av å redusere overinvolvering, high expressed 
emotions, kritikk og perfeksjonisme fra pårørende da dette kan være viktige vedlikeholdende 
faktorer for sykdom hos pasienten. 

• Familiemedlemmer og andre pårørende blir sterkt berørt av spiseforstyrrelser, og kan føle stor 
grad av bekymring og maktesløshet (Fox et al., 2015). Samarbeid, informasjonsutveksling med 
samt psykoedukasjon til nære pårørende har betydning både for å gjøre dem bedre i stand til å 
støtte den som er syk, for å fremme forståelse og samarbeid i familien, og for å redusere stress og 
psykiske plager hos pårørende (Hibbs et al., 2015). 

• Et høyt konfliktnivå i familien er en vanlig følge av spiseforstyrrelser og er ikke i seg selv en 
kontraindikasjon for familiearbeid. Bedring av spiseforstyrrelsen fører oftest til bedring av 
familiens fungering (Ciao et al., 2015).  

• Unntak er ved kjent omsorgssvikt eller overgrep fra omsorgspersoner 

 



  Psykofarmakologisk behandling 
• Antidepressiva anbefales ikke brukt på indikasjon anoreksi. 

• Antipsykotika anbefales ikke brukt på indikasjon anoreksi 

• Oppsummert forskning viser at bruk av fluoxetin for pasienter med bulimi 
(>16 år) har signifikant effekt på en rekke relevante utfallsmål som remisjon, 
klinisk forbedring, nedgang i overspising og mindre oppkast. Fluoxetin kan 
derfor brukes ved indikasjon på bulimi også uten depressive symptomer. 
Dosering må ofte ligge høyt, mot 60 mg daglig.  

• Pasienter som har komorbid depresjon, angst, OCD eller andre psykiske 
lidelser skal tilbys behandling etter gjeldende retningslinjer for disse 
tilstandene. 

 



Non-invasive og invasive 
hjernestimuleringsmetoder 

• Teoretisk bakgrunn for behandlingen bygger på funn av endringer i 
fMRI/PET hos anoreksipasienter som viser økt aktivitet i amygdala 
(knyttet til angst) sammen med redusert prefrontal aktivitet (knyttet til 
depresjon, planlegging og forsvarlig beslutningstaking).  

• King`s College, 2016 publiserte en dobbeltblindet studie på 60 
anoreksipasienter med med bruk av rTMS- (repetitiv transcranial 
magnetstimulering) vs sham TMS for å se om en behandlingmot 
prefrontal cortex kunne dempe kjernesymptomer (frykt/aversjon for 
mat og vektoppgang) på anoreksi rett etter behandling og de neste 24 t 
og fant bedring vs placebo spesielt i forhold til mer forsvarlig 
beslutningstaking. Det er flere studier på gang. TMS er FDA godkjent 
for depresjonsbehandling. 

• Det er også lovende resultater med dyp hjernestimulering. Dette er en 
invasiv metode, pt eksperimentell, men finnes flere case studier på 
bedring av alvorlige, langvarige anoreksitilstander fra Cambridge. 

• Det er og så forskning på bruk av tDCS (transcranial direct current 
stimulation) ved anoreksi, en non-invasiv metode 

 

 

 

 



Rettslig grunnlag for behandling av 
spiseforstyrrelser 

• Som hovedregel skal helsehjelp for 
spiseforstyrrelser gis frivillig på grunnlag av et 
gyldig samtykke, jf. psykisk helsevernloven § 2-1 og 
pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4.  

• Kun ved alvorlige spiseforstyrrelser er det aktuelt å 
vurdere om det er faglig og rettslig grunnlag for 
bruk av tvang i behandlingen. 

• For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha 
fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og 
innholdet i helsehjelpen. Videre er det et krav for 
at samtykket skal være gyldig, at pasienten har 
samtykkekompetanse.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
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Mental kapasitet i forhold til å kunne samtykke til og 
gjennomføre behandling av anoreksi (British journal of psychiatry 2016)                                                        

• En sultende hjerne medfører redusert kognisjon og mental kapasitet.  

• Ved bruk av MacCAT-T ( spørreskjema for vurdering av samtykkekompetanse) 
var resonnering og forståelse normal. Viktig å ha fokus på anerkjennelse av 
sykdom (dvs sykdomsinnsikt) og evne til å følge opp behandling. Redusert 
evne til anerkjennelse lite korrelert til BMI, men sterkt korrelert til alexitymi. 

• Mental kapasitet er redusert hos 1/3 av pasienter med anoreksi, assosiert 
med lav BMI (43% av de med BMI <15, 17% av de med BMI>15), lav sosial 
fungering, problemer med set-shift og tidligere behandling av anoreksi. 

• Pasientene blir preget av «vrangforestillingen» om nødvendig matinntak og 
reell kroppsstørrelse, av og til med klart forstyrret realitetsoppfatning. Klarer 
ikke å anerkjenne risiko for død. Viser nedsatt innsikt i sykdommens farer 
gjennom handling. 

• I vurderingen av samtykkekompetanse ved anoreksi burde man i tillegg hatt 
et punkt vedrørende fravær av patologiske faktorer? (feks: «det å være tynn 
er viktigere enn alt») 

 



Når kan alvorlig spiseforstyrrelse sidestilles med en alvorlig 
sinnslidelse og være grunnlag for en tvangsinnleggelse? 

• BMI?  
• Somatikk? 
• Psykose? 
• Kognitiv svikt? 
• Totalvurdering! 

• Atferdsmønster,  
• situasjonsforståelse,  
• sykdomsinnsikt,  
• mestringsevne,  
• andre symptomer,  
• sykdomsgrad og varighet 



Tilleggsvilkår og samtykkekompetanse 

• Farevilkåret kan være oppfylt i akuttfasen 

• Men på lengre sikt? 

 

• Behandlingsvilkårets både positive og negative side vil stort sett være 
oppfylt når tilstanden er så alvorlig at hovedvilkåret er oppfylt 

 

• I Psykisk helsevernlovens forarbeider er det krav til vurdering av 
samtykkekompetanse ved bruk av behandlingsvilkåret. 



Fra forarbeider til Psykisk Helsevernloven: 
• Lagt til grunn at pasienter som på grunn av spiseforstyrrelse anses å ha en 

alvorlig sinnslidelse og ønsker å redusere eller ikke øke næringsinntaket med 
overhengende fare for livstruende eller vesentlig somatisk helseskade, som 
hovedregel må anses å mangle samtykkekompetanse.   

• Når det gjelder spiseforstyrrelser, la utvalgets flertall til grunn at unnlatelse 
av å gi helsehjelp til personer med en «spiseforstyrret motivasjon» for et 
næringsinntak som er så lavt at det kan føre til varig somatisk skade vil føre 
til for store menneskelige kostnader.  

• På denne bakgrunn mente flertallet at en person som tar en «spiseforstyrret 
beslutning» om å redusere eller ikke øke næringsinntaket ved overhengende 
fare for somatisk helse, som hovedregel må regnes ikke 
beslutningskompetent. Det vises også til en Høyesterettsdom fra 2015. 



Relevante momenter ved vurdering av 
samtykkekompetanse:      FARV 

• F: Evnen til å forstå informasjon som er relevant for beslutning om helsehjelp. 

• Her fremstår pasienten med spiseforstyrrelse ofte med utmerket forståelse. 

• A: Evnen til å anerkjenne informasjonen i sin egen situasjon, spesielt knyttet til sin 
egen lidelse og mulige konsekvenser av de ulike behandlingsalternativene 
(sykdomsinnsikt) 

• Tilsynelatende god, (men svikter ofte når det skal omsettes i handling) 

• R: Evnen til å resonnere med relevant informasjon i en avveining av de ulike 
behandlingsaternativene 

• -tilsynelatende god 

• V: Evnen til å utrykke valg 

• Tilsynelatende god, (men i praksis ofte en enorm ambivalens) 



Tvangsernæringsvedtak i hht § 4-4b i PHVL 

• Som ledd i behandling av pasient med alvorlig spiseforstyrrelse, kan det gis ernæring 
uten eget samtykke såfremt dette fremstår strengt nødvendig. 

• Frivillighet må være forsøkt eller åpenbart formålsløst. 

• Legeundersøkelse må foretas i direkte tilknytning til at vedtaket skal fattes. 

• Vilkår om manglende samtykkekompetanse gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig fare 
for eget liv. Forøvrig vurderes dette som beskrevet ovenfor. Vedtakets varighet er 3 uker. 

• Behandlingen må være klart i overenstemmelse med forsvarlig klinisk praksis, gi 
tilstrekkelig effekt og være en del av et helhetlig behandlingsopplegg med 
individualterapi og miljøterapi. Dette stiller krav til kompetansen ved institusjonen som 
skal ha ansvar for tvangsvedtaket.  

• Tvungen næringstilførsel må fremstå som strengt nødvendig for å være lovlig. Dette 
innebærer imidlertid ikke at kun de rene nødrettssituasjoner omfattes. Det gis mulighet 
for å vedta planmessig ernæringstilførsel i et helhetlig behandlingsopplegg i en lengre 
periode. Ernæring uten pasientens samtykke kan fremstå strengt nødvendig av hensyn til 
videre prognose også utover de situasjoner hvor pasienten er utenfor livsfare.  
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