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Høringssvar: Nasjonal faglig retningslinje for tidlig opdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har fått innspill til høringen fra relevante faggrupper. Vi har også vært representert i 
hovedarbeidsgruppen og undergruppe innen primærhelsetjenesten gjennom helsesøster Guri Ødegård, tidl. Orkdal 
kommune. Vi vektlegger primært å gi innspill til oppdagelse og utredning, mindre til det som omhandler behandling.

Retningslinjen er gjennomgående god og tydelig. Retningslinjen skal omhandle både tidlig oppdagelse, utredning og 
behandling av spiseforstyrrelser. Slik vi leser den, er det behandlingsdelen som har fått hovedprioritet. Det er også 
oppfølgingen som har hovedvekt i beskrivelsen av primærhelsetjenesten sin rolle. Vi savner en kort omtale av den  
forebyggende og helsefremmende innsatsens begrensninger og muligheter1, for å vise helheten i arbeidet med 
spiseforstyrrelser. Det har eksempelvis i flere tilfeller vært rettet kritikk mot helsesøstre som i tråd med retningslinjer  
utfører veiing i 8. klasse. Kritikken har blant annet dreid seg om risikoen for å gi negative signaler om utseende og 
kropp, og i verste fall bidra til utvikling av spiseforstyrrelser. Elever og foreldre har vært opprørt over at eleven har blitt 
definert som eller selv har tolket seg som «utenom normalen». Samtidig er veiing og samtale om kropp, trivsel, kosthold 
og fysisk aktivitet også en mulig anledning for å avdekke en begynnende eller etablert spiseforstyrrelse. 

Det fremstår til dels uklart hva som faktisk er anbefalinger og hva som kun er beskrivelser av et tema – eksempelvis i 
kap. 4 og 5. Dette svekker etter vårt syn retningslinjens tyngde.

For større leser- og brukervennlighet vil vi foreslå at man unngår referansehenvisninger i parentes i teksten. Henvis i 
stedet til nummereringen i referanselisten som er i hvert kapittel.

Kapittel 2 Sårbarhets- og risikofaktorer ved spiseforstyrrelser
Anbefalinger (sterk på bakgrunn av konsensus) er å legge til grunn en helhetsvurdering og klinisk skjønn. Vi opplever at 
det i liten grad beskrives hva en slik helhetsvurdering skal bestå i, utover å vurdere risikokonteksten. Risikokonteksten 
sies samtidig å kun angi en statistisk og psykologisk sannsynlighet på et aggregert nivå. Det fremstår noe uklart 
hvordan denne er tenkt praktisk anvendt, hvilke vurderinger og tiltak den bør avstedkomme.

I skolehelsetjenesten kommer helsesøster ofte i kontakt med elever som har symptomer på en spiseforstyrrelse. 
Helsesøstre har tett samarbeid med lærere som er viktige personer for å avdekke spiseforstyrrelser og til å støtte 
elevene. Dette savnes omtalt.
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Kapittel 3 Identifisering og oppfølging i primærhelsetjenesten
Kartleggingen av spiseforstyrrelse i primærhelsetjenesten er konkret og nyttig slik den står. Å tidligst mulig avdekke 
begynnende spiseforstyrrelser er vesentlig, både for den det gjelder og for omsorgspersoner/nettverket rundt. Kunnskap 
om hva fastlegen skal gjøre av undersøkelser er viktig for alle som har en rolle i tidlig oppdagelse av spiseforstyrrelser. 
Vi savner beskrevet systemansvaret for å sikre at «Helsepersonell har en grunnleggende kjennskap til spiseforstyrrelser 
og de vanligste symptomer og kliniske kjennetegn». Skal dette sikres, stiller det krav både til utdanningsinstitusjonene 
og arbeidsgiver. 

Et tema som vi ikke kan se er belyst er prevensjonsveiledning for jenter/kvinner med spiseforstyrrelser. 
Spiseforstyrrelser fører ofte til menstruasjonsforstyrrelser, som igjen kan gi økt risiko for å bli uønsket gravid. 
Helsesøstre, jordmødre og fastleger har alle et ansvar for å informere om dette og tilby sikker prevensjon, fortrinnsvis 
LARC.

Kapittel 4 Familiearbeid ved barn og unge med spiseforstyrrelser
Det er gode spørsmål til bruk for helsepersonell. Det er imidlertid en gjennomgående mangel at omsorgssituasjonen og 
samarbeid med barnevernet er fraværende i retningslinjen.  Også når det gjelder familiearbeid bør det tydeliggjøres 
omfang av rolle og ansvar for de ulike aktørene i primærhelsetjenesten.

Når det gjelder mødre med spiseforstyrrelser, er både jordmødre, helsesøstre og psykiatriske sykepleiere sentrale. De 
kan på sine felt bidra til økt forståelse, åpenhet og en  tilnærming som ivaretar morsrollen. Slik kan man i neste omgang 
bidra til at barn ikke etablerer det samme problematiske spise-/matmønsteret som mor2. 

Kapittel 5 Samarbeid mellom tjenester
Det mangler et punkt om samarbeid med andre tjenester, som barnevernstjenesten, PPT og skole.  Betydningen av 
dette er nylig tydeliggjort i saken der en ung jente døde av underernæring. 

Det beskrives at helsesøster og jordmor primært har en rolle i den tidlige avdekkingen av spiseforstyrrelser. Dette er slik 
vi leser det ikke på linje med kap. 3 der det beskrives at «….fastleger, helsesøstre og annet helsepersonell…..skal 
beholde og følge opp pasienten». Anbefalingene må være sammenfallende.

System for elektronisk samhandling er nødvendig for god samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, og 
mellom fastlege og eks. helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Dette systemet er gjennomgående mangelfullt opp mot 
helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Fastlegens koordinerende ansvar/Skolehelsetjeneste og helsestasjon
Samarbeid mellom fastlege og skolehelsetjenesten bør kunne initieres av begge parter. I forslaget kan det se ut som 
om det i hovedsak er helsesøster som skal ta kontakt med fastlegen ved behov for råd/veiledning eller videre 
henvisning. Det ser ut som helsesøster har en begrenset rolle utover det som gjelder kartlegging ved mistanke som 
fører til en henvisning. Helsesøster skal ikke følge opp elever med spiseforstyrrelser uten henvendelse fra fastlegen, 
eller utføre vektkontroller uten at fastlegen har bedt helsesøster gjøre det, og at det foreligger en skriftlig avtale. I den 
praktiske hverdag kan det være en utfordring å overholde skriftlighetskravet.
Helsesøster forholder seg i dag til muntlige avtaler som inngås ved telefonkontakt og dokumenterer dette i journal. 
Svakheten ved en slik praksis er at det ikke blir anført varighet, ny kontakt o.l.

Elever som trenger behandling er på skolen før de får kontakt med spesialisthelsetjenesten, i løpet av 
behandlingsperioden og etter at de er ferdigbehandlet. I dette forløpet har skolehelsetjenesten ofte en viktig 
koordinerende rolle ved å samarbeide med skolen om gjennomføringen av skolehverdagen. Helsestasjonen og 
skolehelsetjenestens rolle forekommer noe diffust beskrevet og det etterlyses en tydeligere ramme for hva helsesøster 
og jordmor skal gjøre. Mandatet for tjenesten er å drive helsefremmende og forebyggende virksomhet, ikke behandling. 
Samtidig erfarer vi som beskrevet over at både barn, unge og gravide med spiseforstyrrelser har behov for en viss 
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oppfølging, støtte i hverdagen og hjelp til koordinering fra helsesøster og jordmor. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 
har gjerne også en allerede etablert kontakt med eleven og familien, og vil slik være en naturlig samtale- og 
samarbeidspartner. Det er derfor nødvendig med en viss fleksibilitet og mulighet for noe oppfølging uten at man går inn i 
en behandlingsrelasjon. Skal slik oppfølging kunne gis, krever det informasjonsflyt og samarbeid mellom aktørene. 
Dersom det initieres et samarbeid fra fastlegen, bør det også avklares hvilke kvalifikasjoner og ressursmessige 
muligheter helsesøster har for å følge opp en elev med spiseforstyrrelser.

Spesialisthelsetjenesten
Det er ikke beskrevet/foreslått rutiner for informasjonsoverføring til skolehelsetjenesten når barn og ungdom er 
ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten. Helsesøstre kommer i kontakt med elever som forteller at de er 
ferdigbehandlet, men som meddeler at de er like syke, eller elever som forteller at de har fått beskjed om å kontakte 
helsesøster for videre oppfølging på skolen. Helsesøster vil da kartlegge situasjonen og melde barnet/ungdommen inn 
på nytt. Informasjonsoverføring og videre samarbeid bør sikres ved at spesialisthelsetjenesten og fastlegen har 
standardiserte rutiner for å orientere/koble inn skolehelsetjenesten. 

Kapittel 13 Graviditet og barselperiode for kvinner med spiseforstyrrelse
Gravide med spiseforstyrrelser skal følges godt opp ifht ernæring og psykisk helse3. Noen kvinner med 
spiseforstyrrelser rett før de blir gravide, blir friske etter fødsel. Det er også en stor andel som fortsetter med 
spiseforstyrret atferd de første årene etter at barnet er født4. Kun fastlegen er nevnt for oppfølging i svangerskapet. Her 
savnes omtale av jordmors rolle i oppfølgingen, og en anbefaling om tett kontakt med jordmor under hele 
svangerskapet. Tidlig livstilsamtale under graviditeten for å kartlegge, skape tillit og tilrettelegge for individuell omsorg er 
viktig. Tett kontakt med jordmor kan bidra til en helhetlig tilnærming. Tema som nettverk, partner, jobb og mestringsevne 
er viktige elementer for å skape god trivsel og fungering. Mange skal leve med spiseforstyrrelser hele livet. Det er viktig 
med kontinuitet i svangerskap, fødsel og barseltiden. Oppfølging fra jordmor vil kunne gi en god overgang til oppfølging 
fra helsesøster etter fødsel. Jordmor kan bidra med informasjonsoverføring og etablering av relasjon til nye fagpersoner 
i en sårbar overgangssituasjon. 

Mødre med spiseforstyrrelser er en utsatt gruppe når det gjelder god ernæring under ammeperioden. Det er risiko for at 
mødre spiser dårlig som følge av spiseforstyrrelsen med påfølgende dårlig ernæring, som igjen får konsekvenser for 
morsmelken og amming av barnet. Det at kvinnen kan komme på seksukers kontroll hos jordmor på helsestasjonen, gir 
mulighet for at jordmor i samarbeid med helsesøster kan observere samspill mellom mor/barn, om mor synes det er 
problematisk med kosthold, amming osv.

Den siste setningen: Pasienter med alvorlig spiseforstyrrelse bør ha hyppig oppfølgning også etter fødsel gir ingen 
indikasjon på hvem som skal følge opp etter svangerskapet. Her savnes beskrevet hvem som skal følge opp mor, 
familie og barn etter fødsel. Helsestasjonen vil være en naturlig oppfølgingsinstans, gitt en avgrensning av omfang og 
ansvar som beskrevet over.

Kapittel 8 Poliklinisk behandling og indikasjon for innleggelse
I 8.2 side 30 står det om sammenbrudd i omsorgssituasjonen som indikasjon for henvisning til døgnbehandling. Her bør 
melding til og samarbeid med barnevernet belyses, jfr. kommentar til kap.5. 

Kapittel 14 Diabetes og spiseforstyrrelser
Diabetessykepleiere er en viktig ressurs i det strukturerte behandlingsopplegget som omtales, med hyppige kontroller 
med vekt på blant annet hypo-/hyperglycemi,  god glycemisk kontroll og egenomsorg for å forebygge 
senkomplikasjoner. Tett samarbeid med og god informasjonsflyt mellom andre faginstanser som er involvert i 
behandlingen, er avgjørende. 

Kapittel 16 Rettslig grunnlag ved behandling av spiseforstyrrelser
16.1, 16.2 og 16.9
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Evt. lovendringer vedr. barns rett til medvirkning og medbestemmelse som er på høring pr. des.-165 må inntas i 
oppdaterte retningslinjer. 

Kapittel 17 Diagnoser, forekomst og samsykelighet
17.1 Hva er spiseforstyrrelser?
Selv om det ikke er en diagnose savnes det at ortoreksi er nevnt og beskrevet. Dette er en form for spiseforstyrret 
adferd som helsesøstre stadig oftere møter hos ungdom.

Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge Astrid Grydeland Ersvik
Fagsjef Seniorrådgiver

Kopi: Landsgruppen av helsesøstre NSF
NSFs faggruppe for diabetessykepleiere
Jordmorforbundet NSF
NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus
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