
Spiseforstyrrelser ved PF

Psykolog, ph.d. Kristine Godt, psykiatrien i Region Midtjylland
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Center for Spiseforstyrrelser/Psykiatrisk 

Klinik for Spiseforstyrrelser, RM

●Siden 1996 med ambulatorium for voksne og 

unge ned til 14 år

●Sengeafsnit i 2000

●Løbende udviddelse af aldersgruppen og 

sygdomsgrad fx ingen behandling under tvang 

de første år

●Forskning (fx personlighedsforstyrrelser ved 

SF (v. Kristine Godt), bedringsmønstre (v. Loa 

Clausen), diagnostisk validitet (v. Janne 

Helverskov) )



OPTAGEOMRÅDE OG KAPACITET

Optageområde:

Region Midt: 1,2 mill.

Højt specialiserede patienter fra hele DK, specielt Region Nordjylland

Aktivitet pr. år:

500 henvisninger

500 forundersøgelser, afklarende og vurderende samtaler

400 nye pt. i behandling

500 pt. i løbende amb. beh.

10.000 ambulante ydelser

40 indlæggelsesforløb

4800 sengedage
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Udredning

Udviklet i forbindelse med deltagelse i europæisk multicenterprojekt

Samlet på én dag

Somatisk undersøgelse inkl blodprøver og EKG

PSE, EDE, social anamnese og spiseforstyrrelsesanamnese (samt SCID II)

Spørgeskemapakke (SCL 90, EDI, IIP, SAS-B, Familiebillede/andre instr til 
børn/unge (og SCID II-Q)) udfyldes på forhånd pr link



6

Spiseforstyrrelser - anoreksi

●Selvinduceret vægttab

●BMI < 17.5

●Amenorré i 3 måneder/svækket libido

●Forvrænget kropsbillede med fedmefrygt og 

subjektiv lav vægttærskel

●BN udelukkes (ICD forskning)

●Restriktiv/bulimisk undertype (DSM)
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Spiseforstyrrelser - bulimi

●Overspisningsanfald > 2x/ugentligt i 3 måneder

●Kompenserende adfærd

●Forvrænget kropsopfattelse (ICD)/overdreven 

indflydelse på selvværdet fra krop og vægt 

(DSM)

●AN udelukkes (DSM)
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Spiseforstyrrelser - andre

●Atypisk anoreksi (fx alle kriterier men normal 

menstruation) og atypisk bulimi (fx lavere 

hyppighed af overspisninger)

●Uspecificerede spiseforstyrrelser (fx kun 

psykologiske symptomer)

●Andre (fx binge eating disorder)
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Amb behandling ved Center for 

Spiseforstyrrelser/Psykiatrisk Klinik for 

Spiseforstyrrelser, RM

●Voksenteam

–Anoreksibehandling (måltidstræning og 
samtaler)

–Bulimibehandling (psykoedukativ gruppe)

–Kombinationsbehandling (gravide, ptt med 
komorbiditet)

●Børne-ungeteam

–Anoreksibehandling (familiebehandling ad 
modum Lock eller 
mestringsbehandling/måltidstræning)

–Bulimibehandling (gruppe med kombination af 
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Behandling ved Center for 

Spiseforstyrrelser/Psykiatrisk Klinik for 

Spiseforstyrrelser, RM

●Trinvis intensivering med hjemmebesøg, 

spiseværksted, daghospital og døgnbehandling

●Gruppebaseret behandling

●Kostvejledning/adfærdskorrigering

●Gruppeterapi med fokus på relationer og krop 

efter den symptommestrende del af 

behandlingen

●Tidsrammer i krav til vægtindhentning

●Afslutning hvis pt ikke følger rammen



Forandringsmønster

Fysiske og 
adfærdsmæssige 

symptomer

Psykologiske 
symptomer
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Spiseforstyrrelser ved PF - Forekomst

●Review fra 2017 (Martinussen et al.) på 87 

studier, hvoraf 57 omhandler AN og/eller BN

●52% i de 87 studier har en eller flere PF 

diagnoser

●Ud af de 57 AN/BN studier baseres PF 

diagnoserne ikke på interview i 17 af studierne

●Ud af de 57 AN/BN studier omfatter de 25 

indlagte ptt.
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K. Godt (2008) EEDR

●545 patienter med DSM IV spiseforstyrrelse (SF)

●Gennemsnitsalder: 23.8 (18-53, SD 5,6)

●Henvist fra Århus Amt

●Dataindsamlingsperiode: 1997 – 2005

●Eksklusion:
–Alder: < 18 år

–Køn: drenge/mænd

–Psykotisk sindslidelse

–Udviklingsforstyrrelse/retardering

–(misbrug)

–(overvægt: BMI > 30)



Forekomst af 

personlighedsforstyrrelser

AN

Cl A: 0.7%

Cl B: 2.9%

Cl C: 13.0%

1: 21.7%

BN

Cl A: 1.7%

Cl B: 14.6%

Cl C: 15.7%

1: 33.9%



Forekomst af 

personlighedsforstyrrelser

EDNOS

Cl A: 2.3%

Cl B: 6.3%

Cl C: 20.7%

1: 29.9%

I alt

Cl A: 1.7%

Cl B: 9.9%

Cl C: 17.1%

1: 29.5%



Restriktive og bulimiske 

symptombilleder på tværs af 

diagnoser

AN: N=138 (25.3%)

ANB: N=79 (14.5%)

ANR: N=59 (10.8%)

EDNOS: N=174 (31.9)

bulimiske: N=90 (16.5%)

restriktive: N=66 (12.1%)

BN: N=233 (42.8%)

BNP: N=212 (38.9%)

BNNP: N=21 (3.9%)



Spiseforstyrrelsessymptomer

Adfærdsmæssige

Overspisninger

Opkastninger

Laxantiamisbrug

Psykologiske

Angst for at tage på

Fedmefølelse

Vægtens og figurens 
vigtighed for selvopfattelsen
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Bulimiske på tværs af diagnoser

●Patienter med borderline PF har en højere 

hyppighed af både overspisninger og 

opkastninger (p=.001 og p=.043).

●Der er ikke forskel mht. de psykologiske SF 

symptomer.

●Patienter med evasiv PF har lavere hyppighed 

af opkastninger (p=.003).

●Patienter med evasiv PF er mere prægede af de 

psykologiske symptomer (p=.001-.044)



PF SF

PF SF

PF SF

PF SF

Sårbarhed: usikker identitet, interpersonel 

”afhængighed”, udsathed fører til efterstræbelse af 

lav vægt, behovet for et ”frirum”, en følelse af 

effektivitet.

Komplikation: forsvaret ”hjælper”, hæmmer 

personlighedsudvikling og 

uhensigtsmæssige træk forstærkes.

Interaktion: affektregulering gennem 

overspisning og udrensning hæmmer dels 

udvikling af moden regulering og dels 

forstærkes følelsen af frustration og 

magtesløshed, som igen udløser 

overspisninger.

Fælles diatese: opvækstvilkår, traumer, overgreb, 

temperament (niveau for tolerance og reaktion).
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Hvad betyder en PF for forløb/prognose af 

en spiseforstyrrelse?

●Forløbsundersøgelse fra RM viser at der er 

ingen sikker prognostisk betydning af en PF ifht 

SF symptomatologi herunder varighed af SF

●International forskning (fx Sansone & Sansone, 

Grilo) viser tilsvarende, men undersøger også 

for andre variable som fx GAF, i forhold til hvilke 

en PF har signifikant betydning.  



21

Samarbejde mellem CfS og EfP i RM

●Erfaringer med vanskelige behandlingsforløb i 

begge klinikker og gradvis etablering af fast 

samarbejde  (nok i 2010)

●Løbende 5 - 9 kombinationsforløb

●Individuelt tilpassede behandlinger (gruppe, 

samtale, sygeplejerske, bostøtte) -

regionsfunktion

●Sideløbende/serielt med fælles samtaler 

undervejs

●Månedlige fælleskonferencer


