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Linn Bæra
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser



Vi er en landsdekkende interesseorganisasjon

For alle som er berørt av en spiseforstyrrelse og relatert 

problematikk:

• de som selv er berørt

• pårørende/nærstående og bekjente

• andre som kan møte eller møter 

problematikken via yrke (eks. helse, 

trening, skole)



Dagens meny

• Hvorfor PROM
• Har vi et skjemavelde?
• Pasienttilfredshet = kvalitet?
• Fra data til praksis – en 

forpliktelse
• Et lite eksempel på at verden 

går fremover…



Verken pasienter,  
behandling eller 

implementering følger 
en oppskrift

Hver enkelt person og 
prosess er unik.

Samtidig danner felles 
erfaringer og kunnskap, 

brukererfaringer, kliniske  
erfaringer og forskning –

mønster. 
Mønster gir økt kunnskap i 

det unike møte.



Registerets formål
Formålet med registeret er å bidra til å kvalitetssikre diagnostikk, behandling og oppfølging av 
personer som behandles for spiseforstyrrelser. 

Bakgrunn og hensikt
Spiseforstyrrelser rammer anslagsvis fem prosent av befolkningen og debuterer vanligvis i tenårene. 
Spiseforstyrrelser kan knyttes til flere faktorer der både genetiske, personlighetsmessige, 
oppvekstsvilkår og kultur har betydning. Spiseforstyrrelser er alvorlige lidelser som for den enkelte kan 
medføre redusert funksjonsevne og livskvalitet, og kan også innebære en stor utfordring og belastning 
for nære familie- og vennerelasjoner.
Hensikten med kvalitetsregisteret er å få mer kunnskap om spiseforstyrrelser og behandlingen av 
disse sykdommene. Formålet er å forbedre behandlingstilbudet som gis til denne pasientgruppen. I 
tillegg vil kvalitetsregisteret kunne benyttes til forskning som kan gi økt kunnskap om spiseforstyrrelser. 

NORSPIS
Norsk kvalitetsregister for 
behandling av spiseforstyrrelser



Skjemaet – venn eller fiende



Hva innebærer det å være i 
pasient- og pårørenderollen ?

Hvordan har egentlig denne 
pasienten det?





Den dype skammen har mange ansikter
og sammen med følgesvennen frykt

- finner vi den store bøygen for endring







Kan noen hjelpe meg 
å finne 
bitene
jeg har mistet

kan noen hjelpe meg
å forstå 
det jeg selv ikke forstår

kan noen se
meg



det verker i brystet
får ikke lengre puste

sakte kveles jeg
av mine ugråtte tårer



«Pasienter som velger å ikke samtykke - bør tilbys å fylle ut de 
samme instrumentene .

Selv om de aller fleste pasientene vil velge å registrere sine 
opplysninger i NorSpis, vil noen avstå. For å sikre pasienter et 
likeverdig utrednings- og behandlingstilbud anbefales det at alle 
pasienter tilbys å fylle ut instrumentene som inngår i NorSpis –
selv om opplysningene ikke skal registreres i NorSpis. «

- Brukerveilder NORSPIS



Disse spørsmålene er basert 
direkte på 
pasientorganisasjonenes ønsker  
- på bakgrunn av våre samlede 
brukererfaringer

Pasienttilfredshet







Hva kan vi bruke denne informasjonen til?

Kvalitetsstyring

En øyeåpner eller påminner…?

Beste praksis





Kroppen bærer 
smerten, denne
smerten kan jeg 
forstå 

Kroppen forteller 
det jeg ikke klarer 
nå

Kroppen er mitt 
skjold
og kroppen er min 
fiende

Kroppen er min siste 
skanse



Et sted

i mitt indre kaos
kjente så noe vokse

jeg fant trygghet i meg 
selv

skjønnhet
og styrke.

På vei ut,

famlende i et kaos
av følelser, minner 

og tanker

måtte jeg våge, 
å se meg selv 
våge å føle

og la andre se..

jeg var ikke alene



Om vi ønsker kvalitet 
må vi se hele mennesket

i helsevesenet 
og likt 

trenger vi trenger å se 
hele menneskehet i våre 

medisinske kvalitetsregistre 
registre.


