	
  

FORNYELSE
BEHANDLING – OPPLYSNING – FOREBYGGELSE – FORSKNING –
KULTURFORMIDLING
FINN SKÅRDERUD, MAI 20141

STIFTELSEN
Stiftelsen Institutt for Spiseforstyrrelser (heretter kalt Institutt for spiseforstyrrelser, ISF) ble
etablert som ideell stiftelse av Pål Georg Gundersen og Finn Skårderud i begynnelsen av
2014. Organisasjonen er en videreføring av psykiater Finn Skårderuds foretak Institutt for
spiseforstyrrelser, etablert i 1997. Det nye instituttet er en rammeorganisasjon for flere
virksomheter: behandling, forskning, undervisning og utdannelse. Utover dette har stiftelsen
en eksplisitt ambisjon om å være i dialog med miljøer for kunst og kulturformidling.
Stiftelsen skal også å være en del av den offentlige og politiske debatten om spiseforstyrrelser
og beslektete temaer.
VISJONEN
Virksomhetens ambisjoner er store: Lave terskler og høye kompetanser.
Vi ønsker å bidra til endring for en rekke mennesker gjennom et bredt sammensatt tilbud av
informasjon, opplysning, terapi, kultur – og et rikt nett av møteplasser: psykologiske, fysiske,
kulturelle, kunstneriske og virtuelle. Ikke minst: Vi har et hus.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1 Finn Skårderud er medstifter og administrerende direktør ved Stiftelsen Institutt for Spiseforstyrrelser. Han
er psykiater, professor og forfatter, og har hatt spiseforstyrrelser som spesialområde i mer enn tre tiår.	
  

	
  

	
  

Der skal vi drive næringsvirksomhet. Men det betyr ikke i den forstand dette ordet vanligvis
forbindes med. Det skal i stedet være næring for kropp, sinn og det sosiale.
De ubeskjedne ambisjonene er å lage et helhetlig tilbud av behandling, forebyggelse,
informasjon, forskning og kulturelle aktiviteter som gjør at vi er i aller øverste klasse. Noen
forutsetninger ligger til grunn: Vårt fagmiljø har til sammen omfattende klinisk erfaring,
forskningskompetanser, erfaringer fra bredspektrete tilnærminger til spiseforstyrrelser og
sterke internasjonale nettverk.
Visjonen er å kunne kvalitetssikre tradisjonelt klinisk arbeid, altså å fremme godt
psykoterapeutisk, medisinsk og pedagogisk arbeid, samtidig som det tenkes nytt ”utenfor
boksen”. Alvorlige spiseforstyrrelser ødelegger hver dag liv og familieliv, og det er mange
uløste oppgaver. Anorexia nervosa er fortsatt psykiatriens mest dødelige lidelse. Og om vi
leser forskningsrapportene med kritiske øyne, er det mange som ikke blir friske. Noen
kommer seg raskt, mens andre bruker mange år av sitt liv som rammete. Det er således et
påtrengende behov for å bedre hjelpen.
Vi ser det som en kvalitet ved mindre faglige enheter, som er drevet frem av entusiasme og
hvor medarbeidere er håndplukket ut fra sammensatte kvalifikasjoner, at vi kan skape
miljøer for innovasjon. Innovativt arbeid innenfor mindre privatinitierte virksomheter kan
igjen være drivende for kvaliteter i større og offentlige virksomheter, og slik kan det oppstå
heldige dynamikker mellom offentlig og privat, stort og lite.
Forebyggelse er et område som for tiden er lite prioritert i offentlige virksomheter for
spiseforstyrrelser. Forebyggelse er aktiviteter som både er vanskelig å operasjonalisere og
evaluere. Men det bør like fullt være et mål at revitalisere fokuset på forebyggelser av
spiseforstyrrelser og beslektede problemer. Sosiale medier betyr mye og flere muligheter.

MÅLGRUPPENE
Målgruppene kan beskrives slik:

	
  

-

Den spissete og prioriterte målgruppen er personer med spiseforstyrrelser og
tilgrensende problemer og deres nærmeste: foreldre, barn, partnere og venner.

-

Den utvidete målgruppen er de profesjonelle personene som på forskjellige vis møter
disse menneskene. Det betyr behandlere i alle nivåer i helsevesenet, lærere,
spesialpedagoger, NAV-personale m.fl.

-

En tredje målgruppe er de undervisere, formidlere og forskere som nyttiggjør seg
forskningsresultater og andre former for kunnskapsproduksjon.

-

En egen målgruppe er utøvere, trenere, ledere og foreldre i organiserte idretter.
Mange unge og voksne som er aktive i slike sammenhenger erfarer vansker med
kropp, ernæring og følelser.

2

	
  
-

Vi er allerede i gang med å etablere samarbeid med miljøer for kunst og
kulturformidling: forfattere, bildende kunstnere, filmskapere, dansere, musikere m.fl.
Slike møteplasser er tradisjonelt lite utnyttet i arbeid med spiseforstyrrelser.

-

Ikke minst ønsker vi å bli lagt merke til som opinionsdannere. Det betyr konkret i
forhold til politikere, administratorer, brukersammenslutninger og øvrige
organisasjoner. Og det betyr også i bidra som fagpersoner for presse og medier.

HUSET
Institutt for spiseforstyrrelser bruker våren og forsommeren 2014 til å flytte inn i en unik
byvilla på Frogner i Oslo. Villaen i Kruses gate 8 er unik i estetisk forstand. Den er bygd i den
arkitektoniske tradisjonen art noveau, eller det som på tysk heter Jugendstil. Villaen har en
sydvendt hovedfasade med Oslos mest bemerkelsesverdige art nouveau-detaljer.
Utformingen er svært lik Observatoriegaten 2b, og begge husene er gitt form av den samme
arkitekten: Alf Hurum. Kruses gate 8 ble bygget i 1899 for arkitektens bror, Arthur Hurum,
som drev slipsfabrikken Hurum & Co. I 1908 ble Villa Hurum kjøpt av Bogstad gårds eier
Westye Egeberg og anvendt som byresidens.

Et hus preget av omtanke i estetikk og design gir godt grunnlag for omtanke og omsorg i de
aktivitetene som skal prege huset. Vår egen byvilla fremmer mulighetene for å forme
instituttets identitet. Det er viktig at en slik bygning blir aktivt brukt, til mange av døgnets
tider. Stedet skal være preget av mange og sammensatte aktiviteter. Det betyr ikke minst å
invitere brukerne selv, eksempelvis ved å etablere blogg-grupper, film- og fotogrupper m.m.
De norske selvhjelpsorganisasjonene ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser) og IKS
(Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser) inviteres til å anvende villaens rom til
møter, foredrag, selvhjelpsgrupper m.m.
En dag i uken er det åpen lunsj for brukere, ansatte og tilknyttete. Dette ser vi på som
begynnelsen til dagsenterfunksjoner. Villaen har en stor og flott hage som kan anvendes til
sosiale og kulturelle aktiviteter i sommerhalvåret. Og i en hage kan det plantes og dyrkes.

	
  

3

	
  
Villa SULT
For aktivitetene i Kruses gate 8 har vi laget navnet Villa SULT. Et utfordrende navn, mener
kanskje noe, men fra vår side er det solid gjennomtenkt. Vi mener det rommer både
tradisjon, presisjon, originalitet og en viss dristighet; alle kvaliteter som bør prege
virksomhetene. Viktigst er kanskje at responsene fra mange av de pasienter og brukere vi i
dag arbeider sammen med, er meget positive. Mange har uttrykt at det er viktig at vi på
denne måten viser mot til å stå frem.
Stillbilder fra Henning Carlsens mesterlige filmatisering av Knut Hamsuns Sult er en del av
villaens inventar.

I Villa SULT skal det bare drives polikliniske virksomheter. Men vi ser også for oss en fremtid
hvor Institutt for spiseforstyrrelser i andre lokaler kan utvikle et begrenset døgntilbud.

KJERNEVIRKSOMHETENE
Virksomhetene er bygd rundt prinsippet om at man i de aller første møtene skal møte
ekspertene. Det gjelder enten man selv har en spiseforstyrrelse, eller om man er i familie
eller en nær person. Vi er overbevist om at vi kan snu mangt og mange meget raskere om vi
setter ekspertkompetansene inn så raskt som mulig. Slik representerer vi et alternativ til de
offentlige helsetjenestene.
Vi har forskningsbasert kunnskap, ikke minst egen forskning fra norsk behandlingskultur,
om at mange personer med spiseforstyrrelser har negative erfaringer fra sine første møter
med hjelpeapparatet, og at slike negative første møter kan bidra til dårligere prognose.
Kjernevirksomheten er samtalebaserte tiltak overfor pasienter og pårørende med
spiseforstyrrelser, også kalt psykoterapi. Vi søker å knytte til oss de beste klinikerne. Våre
fagpersoner har formelle og faktiske kompetanser innenfor flere psykoterapitradisjoner. Og
det gjelder også forskjellige rammer som individual-, gruppe- og familiebehandling, både for
voksne og unge. De terapeutene som i fremtiden vil bli knyttet til oss, vil måtte ta del i våre
egne utdannelsesprogrammer for kvalitet og kompetanse. Se senere.
Vi har laget ”en meny” av forskjellige terapeutiske programmer. Dette er både for å
effektivisere behandling, kunne tilby et mangfold, og ikke minst for i ettertid kunne si om
effekter av behandling og forskjellige tiltak.
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Noen trenger mye, noen trenger lite. Den grunnleggende ideen er at vi begynner med det
enkleste først, for så å vurdere om det er nok eller ei. Psykoedukasjon vil være et sentralt
begrep, altså undervisning og informasjon. Det betyr lavterskeltilbud i form av åpne
informasjonsmøter i villaen, introduksjonskurs, pedagogiske grupper, internettilbud m.m.
Eller det kan bety meget rask innkalling til et begrenset antall familiesamtaler. Avhengig av
problemers omfang kan man gå videre til mer omfattende og mer spesialiserte programmer.
Se neste underkapittel.

SPESIALISERTE PROGRAMMER
For å lage en tydelig profil vil instituttet basert på behov, økonomiske ressurser og egne
kapasiteter i kunnskap og personell, etter hvert kunne utvikle flere spesialiserte
behandlingstiltak. Flere av tiltakene er klare, mens andre er under utvikling.
Her er eksempler:

	
  

-

Rask respons. Dette vil være et tilbud for såkalte nysyke, i praksis familier hvor det er
bekymring for at en ung person er på vei inn i en spiseforstyrrelse. Prosjektet handler
om at familien tilbys meget rask kontakt med erfarne terapeuter, men at det er et
begrenset antall konsultasjoner. Ved avslutning av dette strakstiltaket vurderes så
mulige veier videre. Hypotesen er at man ved slike raske intervensjoner kan påvirke
sykdomsforløp i positiv retning.
Når en familie rammes av en spiseforstyrrelse, kan det oppleves som ganske så
sjokkartet. Og velfungerende familier kan miste sine selvfølgelige kompetanser i god
samhandling. En grunnide i slike tidlige intervensjoner er raskt å rehabilitere
familiers naturlige kompetanser. Slike tidlige intervensjoner kan også bidra til rask
forståelse for hva som kan snus på kort sikt, og hva og hvem som trenger forskjellige
former for mer omfattende hjelp.
Ikke minst tenker vi at rask respons kan bidra til å lindre den smerte mange
familiemedlemmer kjenner når de mer eller mindre plutselig opplever at en
spiseforstyrrelse er blitt et nytt familiemedlem. Som en far en gang sa til
undertegnete: ”Når nøden er størst, er hjelpen nærmest borte.”

-

Gutter og menn, gruppetilbud.

-

Musikkterapi.

-

Idrett og spiseforstyrrelser. Dette er et tilbud for personer som har behov for annen
tilretteleggelse enn tradisjonelle tiltak som tilbys i helsevesenet. I vanlig praksis gis
det ofte beskjeder om å redusere fysisk aktivitet. Slike intervensjoner undergraver
vanligvis terapeutiske allianser med de som er aktive idrettsutøvere. Det trengs
således tilpassete tilnærminger.
Behovet for slike terapeutiske tiltak er åpenbart, da Olympiatoppens tilbud for
spiseforstyrrete bare dekker eliteidrettsutøvere på landslagsnivå. Og idrettens
prosjekt Sunn jenteidrett, www.sunnjenteidrett.no, drevet av idrettsforbundene for
friidrett, langrenn, skiskyting og orientering, kun kan tilby informasjon og
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psykoedukasjon, og ikke terapi. Vi har etablert et samarbeid med Idrettens
Helsesenter og Skadetelefonen.
-

Langtidslidende, det vil si personer med mangeårige spiseforstyrrelser. Ordet
kroniker er uheldig og skal unngås, da det raskt gir assosiasjoner til at lidelsen er
varig og uhelbredelig. Dette vil ofte være personer som har hatt begrenset nytte av
tradisjonelle terapier, men som vi tror kan ha nytte av forskjellige aktiviteter og de
sosiale fellesskapene som utvikles rundt Villa SULT.
En person spurte undertegnete om hun kunne komme til villaen, og ta del
aktiviteter her, ”uten å måtte bli behandlet”. Svaret er ja.

-

Spiseforstyrrelser og traumer.

-

Fysisk aktivitet, klatring og rideterapi.

Villaens rom gjør at vi også kan tilby lokaler til og samarbeide med ernæringsfysiologer,
fysioterapeuter, yogainstruktører m.m.

FAMILIEARBEIDET
Det er et spesifikt ønske å videreutvikle tilbud som gjelder flere enn den ene personen, det vil
si tilbud på flere nivåer for familier og pårørende. Den som lider mest i en familie, er ikke
nødvendigvis den som bærer symptomene.
I instituttets regi vil det jevnlig være åpne kvelder for familier. Der kan man også melde seg
på et familiekurs over et visst antall ganger. Der vil det være særlig vekt på undervisning og
veiledning.
Flerfamiliearbeid viser seg også å være en effektiv tilgang. Det betyr at to eller flere familier
møtes. De får hjelp av behandlere, men det er også dokumentert hjelp i å lære av og støtte
hverandre.
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UNDERVISNING OG VEILEDNING
Den ideelle stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser er også et utdanningsinstitutt.
Til tross for innsatser de siste par tiår er det et åpenbart og påtrengende behov for å heve
faglige kompetanser i en rekke sammenhenger. Vi arbeider med å sette i verk utdannelses- og
veiledningsprogrammer for forskjellige målgrupper. Eksempler er:
-

Psykoterapi for spiseforstyrrelser. Dette er vårt eget program hvor man også kan bli
sertifisert som terapeut, og med dette kan inngå i vår pool av samarbeidspartnere.

-

Kommunepsykologer. Dette er ny profesjonsgruppe som vil kunne bidra både til
forebyggelse, tidlig intervensjon og veiledning i kommunale systemer.

-

Skolehelsetjenestene. Helsesøstre, skoleleger, PPT-tjenester m.fl. Dette er hverdagens
førstelinjetjenester for mange unge som strever med kropps- og selvbilde.

-

Fastleger. I den norske helsemodellen har denne gruppen en nøkkelfunksjon. Her vil
det være særlig fokus på ”de første møtene”.

METODEUTVIKLING OG FORSKNING
En del behandlere og hjelpere opplever spiseforstyrrelser som særdeles utfordrende. Dette
gjelder især det kliniske feltet anorexia nervosa. Det er således vedvarende behov for
utvikling av bedre metoder for hjelp og psykoterapi. Slik metodeutvikling vil være en del av
virksomheten i instituttet, og dette vil kobles opp mot forskningsaktiviteter.
Instituttet er allerede godt i gang med å bygge egen forskningsvirksomhet. I første omgang vil
det bety å ha tilknyttet akademisk personale for vitenskapelig evaluering av egne aktiviteter.
Dokumentasjon av virksomhet er avgjørende i vår tid. Det vil også bli utviklet egne
forskningsprosjekter.
Huset muliggjør at det kan være kontorplasser for mastergradsstudenter som skriver sine
avsluttende oppgaver.

SOSIALE MEDIER
Mennesker møtes i forskjellige rom. Villaen er et fysisk rom. Men det finnes også virtuelle
rom. Det er mye ugjort når det gjelder nye sosiale medier og spiseforstyrrelser. Nye
plattformer møter ungdom der hvor de allerede er aktive og kompetente. For instituttets del
betyr dette at vi arbeider med utvikling av:
-

	
  

Hjemmesiden. www.spiseforstyrrelser.no. Dette er i ferd med å bli en rikholdig og
aktiv hjemmeside som inneholder mye nyttig informasjon for spiseforstyrrete og
deres familier.
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-

Bloggaktivitet for å skape aktivitet og identitet.

-

Sosiale medier. Konkrete prosjekter i forhold til plattformer som Youtube, Instagram
og Facebook.

-

APP. Å bidra til utvikling av App’er spesielt beregnet for spiseforstyrrelser.

-

E-terapi. Interaktive elektronisk baserte terapiprogrammer finnes, men de bør
forbedres i henhold til våre modeller for nyttig behandling. Dette er et
ressurskrevende, kapitalkrevende og meningsfullt arbeid, men også et eksempel på
fremtidsrettet, innovativ og meget spennende virksomhet. En av de åpenbare
kvalitetene ved e-terapier er demokratisering av tilbud. Nettet opphever geografiske
hindre, hele døgnet kan anvendes, og nettkontakt kan redusere skam for de
skamfulle.

KUNST OG KULTUR
Det er meningsfullt i seg selv, men kan også sees som en del av aktiviteter som faller inn
under samlebetegnelsen forebyggelse, å ha et eksplisitt fokus på kulturelle aktiviteter. Villa
SULT bør speile de mennesker som driver stedet, og dette betyr ikke minst sterk interesse for
kunstneriske og populærkulturelle uttrykk, som film, litteratur og bildende kunst. Slike
virksomheter vil bidra til at Villa SULT fremstår som noe annet og mer enn de tradisjonelle
behandlingstiltakene.
Kunst og kultur er vektlagt i en rekke offentlige dokumenter, og knytter dette til helse.
Forskningslitteraturen viser at det er sammenhenger mellom kulturdeltakelse,
kulturopplevelse og helse. Kunst og kultur kan bidra positivt på flere vis:
-

Gode opplevelser.

-

Egen deltakelse gir mulighet til å uttrykke seg og skape.

-

Kunsten viser oss det sårbare i oss alle.

-

Kunsten kan avmystifisere lidelser.

-

Grensene mellom det normale og unormale er ikke gitt.2

Vi ser en rekke måter senteret i Kruses gate kan anvendes på:
-

Villa SULT kan brukes til foredrag, samtaler, enklere forestillinger og utstillinger.

-

Vi ønsker i samråd med forfatteren Hanne Ørstavik å tilby skrivekurs, dels som
gruppetilbud og dels individuell veiledning.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2	
  Punktene	
  er	
  hentet	
  fra	
  Gro	
  Trondalen,	
  foredraget	
  ”Kultur	
  på	
  blå	
  resept”.	
  Hun	
  er	
  professor	
  ved	
  Norges	
  

Musikkhøgskole,	
  musikkterapeut	
  og	
  medlem	
  av	
  Institutt	
  for	
  spiseforstyrrelser	
  kulturkomité.	
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-

Galleri Riis, et av landets mest profilerte gallerier for samtidskunst, bidrar til
utsmykningen av villaen.

-

Sammen med Norsk Filminstitutt arbeider vi en minifestival, visning av de
forskjellige filmene som er basert på Knut Hamsuns roman Sult.

-

En rekke musikalske aktiviteter, fra små konserter til forskjellige versjoner av
musikkterapi.

-

Og drama …

-

og så videre …

STØTTEFUNKSJONER
Den internasjonale tenketanken
En sentral ambisjon er altså å drive metodeutvikling, både med tanke på terapi, forebyggelse
og tidlige intervensjoner. Vi har knyttet til oss noen av verdens fremste fagfolk. Av praktiske
årsaker har vi valgt eksperter basert i England. Dette muliggjør effektive møter i London og
omegn. Følgende er forespurt og har takket ja:

	
  

-

Professor Peter Fonagy, London. Han er i dag en av verdens mest profilerte
psykologer og forskere. Han er direktør for Anna Freud Centre. Vi har allerede et
nært samarbeid med ham, blant annet gjennom felles forfatterskap og forskning.
www.ucl.ac.uk/psychlangsci/staff/cehp-staff/p_fonagy.

-

Professor Hubert Lacey, London. Han er en internasjonal nestor i spiseforstyrrelser.
Vi har et mangeårig og nært samarbeid, blant annet ved at vi bidrar til å utdanne
personalet i hans kliniske virksomheter i England. Etter å ha ledet offentlige
institusjoner i fire tiår, er han i dag involvert i utviklingen av private virksomheter for
spiseforstyrrelser i Birmingham. www.newbridge-health.org.uk/staff/lacey.php.

-

Psykolog Rachel Bryant-Waugh, London. Hun er også nestor i faget med særlig vekt
på barn, unge og familier. Hun leder i dag en avdeling ved Great Ormond Street for
Children. www.gosh.nhs.uk/health-professionals/clinical-specialties/child-andadolescent-mental-health-services-camhs/meet-the-team/rachel-bryant-waugh/.

-

Psykiater Paul Robinson, London. Lang erfaring både som forsker, behandler og
underviser. Blant annet skrevet bok om SEED, Severe and enduring eating disorders,
altså de som sliter årevis med å bli bedre. Medforfatter av behandlingsprogram for
mentaliseringsbasert terapi for spiseforstyrrelser og vår samarbeidspartner i
utvikling av utdannelse i psykoterapi for spiseforstyrrelser ved Anna Freud Centre.
https://iris.ucl.ac.uk/iris/browse/profile?upi=PHROB81.

-

Psykiater Karl Michael ”Eia” Asen, London. En tysk-engelsk pioner i familieterapi. I
dag ansatt ved Anna Freud Centre. Medforfatter og medansvarlig for utdannelse i
familieterapi. www.ucl.ac.uk/psychoanalysis/people/eia.
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-

Susan Ringwood, Norwich. Leder av BEAT, se under.

Kontakten vil være direkte med hver og en av disse, men det vil også være noen samlinger
med hele gruppen, eksempelvis én gang per år.
Rådet
Utover de kompetansene som finnes i styret og instituttets ansatte og tilknyttete, er det
etablert et rådgivende forum. Dette rekrutteres blant personer med interesse for feltet og
aktivitetene og med spesifikke kompetanser eller funksjoner, som markedsføring,
finansiering, sentrale i nettverk m.m.

SELVHJELPEN
Vi legger stor vekt på aktiv og faktisk brukermedvirkning. Det betyr ikke minst konkret
samarbeid med eksisterende selvhjelpsorganisasjoner. Per i dag betyr det:
Norsk selvhjelp
- Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser (IKS). www.iks.no.
- Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS). www.nettros.no.

Internasjonal selvhjelp
- BEAT, Beat Eating Disorders. Sterk britisk organisasjon. www.b-eat.co.uk.
- PS, Pårørende til personer med spiseforstyrrelse. Dansk. www.ps-spiseforstyrrelse.dk.
- Frisk & Fri. Riksföreningen mot ätstörningar. Svensk. www.friskfri.se. Vår forskningssjef i
Institutt for spiseforstyrrelser, David Clinton, er leder av denne svenske
selvhjelpsorganisasjonen.
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SAMARBEID
Som organisasjon ønsker vi å knytte til oss gode og nære samarbeidspartnere, for gjensidig
utveksling av kompetanser og tiltak. Per i dag har vi etablert formelle kontrakter for
behandling, formidling og forskning med:
- Institutt for spesialpedagogikk, psykososiale vansker, Universitetet i Oslo
- Nasjonalballetten
- Norges Musikkhøgskole
- Idrettens helsesenter og Skadetelefonen
- Olympiatoppen, Norges Idrettsforbund og Norges olympiske og paralympiske komité
- Regional senter for spiseforstyrrelser, Nord-Norge (Bodø)
ORGANISASJON
Institutt for spiseforstyrrelser vil organisere kliniske aktiviteter på følgende vis:
-

	
  

Heltidsansatte. Kjernevirksomheter ledes av personer som på heltid eller tilnærmet
arbeider i instituttet.
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-

Tilknyttete på deltid. Vi er i ferd med å ferdigstille en modell med klinikere, i praksis
psykologer og psykiatere som har andre hovedstillinger, men som tilknyttes
instituttet, og som anvender noe ukentlig tid i våre lokaler med våre pasienter. Disse
behandlerne har gjennomgått våre rutiner for kvalitetssikring, og har via sertifisering
vist at de er godkjent i henhold til de faglige standarder instituttet krever.

-

Andre tilknyttete. Enn så lenge har vi lokaler vi kan leie ut. Det betyr at vi kan tilby
plass til andre fagfunksjoner, se ovenfor. Det kan som beskrevet bety fysioterapeut,
kroppsterapeut, ernæringsfysiolog, kokk, kunstterapeut m.m. Det vil være en
fortløpende vurdering om dette skal organiseres kontraktsmessig som en form for
”privatpraksis”, eller om noen slike funksjoner skal ansettes i deltid, eksempelvis 20
prosent.
ØKONOMI

I denne oppstartsfasen baserer Institutt for spiseforstyrrelser seg på private og filantropiske
midler. Det er vi meget takknemlige for. På sikt skal det utvikles en sunn økonomi, men vi ser
klart hvordan private midler nettopp kan bidra til en form for økonomisk pusterom som gjør
at vi kan prioritere nettopp innovasjon.
Det er en rekke planer for annen inntjening, både offentlig, privat, prosjektbaserte midler
osv. Eksempelvis vil utdannelsesvirksomheter bidra til inntjening. På sikt er det et mål at
forskning tilføres midler utenfra.
Vi holder fast på et grunnleggende premiss om at økonomi ikke skal være et hinder for å få
hjelp. Det betyr i praksis et ”Robin Hood-prinsipp”, altså et differensiert prissystem. Vi vil
subsidiere våre egne lavterskeltjenester slik at de fremmer personers tidlige kontakt med
kompetente tjenester.
STAB
Institutt for spiseforstyrrelser består i dag av følgende hel- og deltidsansatte:
Finn Skårderud, administrerende direktør og stifter. Psykiater og professor.
Per Erik Ristvedt, daglig leder. Psykiatrisk sykepleier, familieterapeut og med solid
administrativ erfaring som leder i psykisk helsevesen, senest Asker BUP.
Bente Sommerfeldt, faglig direktør. Spesialist i klinisk psykologi, voksne.
Kari Graver, spesialist i klinisk psykologi, voksne. Hun er en kliniker med sju års erfaring fra
Regional avdeling for spiseforstyrrelser, Oslo universitetssykehus (OUS).
David Clinton, forskningssjef. Skotte med bolig og arbeid i Stockholm. Han er seniorforsker i
svensk spiseforstyrrelsesmiljø, psykoterapeut, dosent m.m.
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STYRET
Styrets leder er stifter Pål Georg Gundersen. Nestleder er Tom Remlov. Styremedlemmer er
Hege Bømark, Bente Skari, Petter Thoresen og Martin Traaseth.
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