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«Jeg hadde saa tydelig mærket at naar jeg sultet litt 
længe av Gangen var det likesom min Hjærne randt mig 
stille ut av Hodet og gjorde mig tom. Mit Hode blev let 
og fraværende, jeg følte ikke længer deets Tyngde paa 
mine Aksler og jeg hadde en Fornemmelse av at mine 
Øine glante altfor vidaapent naar jeg saa paa nogen.»

Knut Hamsum: Sult, 1890.
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Det finnes en del myter omkring spiseforstyrrelser. En av dem er at man må være tynn for at det skal være en 

alvorlig lidelse. Det er feil. De fleste er normalvektige, og synes således ikke med sine problemer. Overvekt kan 

også være en manifestasjon av alvorlig spiseforstyrrelse. En annen myte er at «man kan aldri bli helt frisk». Det er 

også feil. Mange blir helt friske. Andre igjen blir frie fra den symptomatiske atferden, men har med seg en misnøye 

med egen kropp.  

       Som behandlere må vi imidlertid innrømme at behandlingsresultatene ikke er gode nok. Robuste forløpsstu-

dier sier at om lag femti prosent blir sittende igjen med symptomer eller annen psykisk lidelse. Samlet sett, og 

med et perspektiv som favner både lettere, moderate og alvorligere fenomener, og både undervekt, normalvekt 

og overvekt, unge og eldre, er det behov for gode beskrivelser, teoretiske modeller og klinisk kompetanse som kan 

bringe oss videre både i å fortolke, forklare og praktisk nærme oss slike fenomener. Det er derfor vi har etablert  

Villa SULT Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser.

HVA ER SPISEFORSTYRRELSER?
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Vår kjernevirksomhet er samtalebaserte 

tiltak overfor pasienter med spiseforstyr-

relser og deres pårørende. Vi tilbyr ulike 

behandlingsprogrammer tilpasset pasi-

entens og pårørendes ønsker og behov. 

Dette er både for å effektivisere behand-

ling, kunne tilby et mangfold, og ikke 

minst i ettertid kunne si noe om effekter 

av behandling og forskjellige tiltak. 

Dette kan bety lavterskeltilbud i form 

av informasjonsmøter, kurs, eller åpne 

kvelder. Det kan også bety meget rask 

innkalling til et begrenset antall 

familiesamtaler (Rask Respons). 

Avhengig av problemenes omfang tilbyr 

vi også mer omfattende og spesialiserte 

programmer. Våre fagpersoner har bred 

erfaring med ulike behandlingsrammer 

som individual-, gruppe- og familiebe-

handling, samt kompetanser innenfor 

flere psykoterapitradisjoner. Vi tilbyr 

behandling både for barn, unge og 

voksne.

Antall pasienter i aktiv behandling  

har i 2019 vært 247 pasienter til 2 357  

konsultasjoner. Av antall pasientene har 

117 vært nye pasienthenvendelser. Finn 

Skårderud har avtale om driftstilskudd 

med regionalt helseforetak. Hans andel 

av tallene over er 86 pasienter til  

behandling for spiseforstyrrelser (hvorav 

30 nye). Totalt har Skårderud hatt 790 

konsultasjoner relatert til lidelsen.  

Lavterskeltilbud. 205 personer har 

benyttet seg av vårt gratis drop-in tilbud. 

7 familier bestående av 21 personer har 

benyttet seg av Rask respons (99  

konsultasjoner). Antall pasienter henvist 

fra Idrettens skadetelefon har vært 13 

personer. 

Aldersfordelingen i pasientpopulasjonen 

spenner fra 10 til 60 år, med en median 

alder på 19 til 29 år. Det er et overveiende 

flertall kvinner (91 %). De fleste som  

søker hjelp hos oss er bosatt i Oslo, 

Asker og Bærum (ca. 60 %), men vi 

mottar pasienter fra hele landet. Mange 

drar langt for å komme til oss. 
 

Nye pasienter tilbys time innen 1–2 uker. 

Vi har per i dag ikke ventelister for  

behandling. 

Opplæring. Det har vært gjennomført 

26 enkeltstående kurs og foredrag samt 

16 utdannings- og veiledningsprogram-

mer med totalt 315 undervisningstimer. 

Totalt har omlag 4 900 personer fått 

opplæring og kunnskap av fagpersoner 

fra stiftelsen.

OMFATTENDE VIRKSOMHET I 2019
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Behandling

Kjernevirksomheten ved stiftelsen er 

terapeutisk virksomhet: individual-, gruppe-  

og familieterapi, samt psykopedagogiske 

grupper. Vi tilbyr også lavterskeltilbud i form 

av åpne kvelder, åpen lunsj, foreldrekurs, gratis 

drop-in for rådgivning og Rask Respons for 

familier.

Opplæring

Stiftelsen tilbyr utdannelse- og veilednings-

programmer for ulike målgrupper, blant annet 

klinisk helsepersonell. Vi tilbyr også skredder-

sydde kurs- og undervisningsopplegg tilpasset 

større eller mindre organisasjoner og bedrifter. 

Opplysning

Vi ønsker å være en del av den offentlige og 

politiske debatten om spiseforstyrrelser og 

beslektede tema. Vi er derfor aktive i den  

offentlige samtalen om kropp, mat og kultur.

Forskning

Stiftelsen er involvert i flere forsknings- 

prosjekter, også i samarbeid med andre  

organisasjoner.

Kulturformidling

Vi tror endring skjer gjennom et bredt tilbud av 

informasjon, opplysning, terapi, kultur – og 

et rikt tilbud av møteplasser. Vi samarbeider 

derfor med miljøer for kunst og kultur-

formidling.

BEHANDLINGSTILBUD

DET FINNES  HJELP
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«Det finnes hjelp». 

Plakat med foto av kunstfotograf Per Maning.

Produsert i forbindelse med vårt 5års jubileum. 
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OM STIFTELSEN

Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser 

ble etablert som ideell stiftelse i  

september 2014 av Pål Georg Gundersen 

og Finn Skårderud. Organisasjonen er en 

videreføring av psykiater Finn Skårderuds 

foretak Institutt for Spiseforstyrrelser. 

Stiftelsen holder til i Villa SULT i Kruses 

gate 8 i Oslo. 

Stiftelsens formål er å bidra til fore-

bygging, behandling, informasjon og 

forskning omkring spiseforstyrrelser og 

nært beslektede kliniske fenomener. Vi 

tilbyr helsetjenester med høy kvalitet til 

pasienter med spiseforstyrrelser og til 

deres nærmeste (foreldre, barn, partnere 

og venner).

 

For den kliniske virksomheten er våre 

ambisjoner store: Lave terskler og høy 

kompetanse. De lave tersklene blir i dag 

realisert med tiltak som gratis Drop-

in og familietilbudet Rask Respons. Vi 

har gratis kveldsseminar, Åpen lunsj på 

onsdager og vi arbeider sammen med 

foreldre for at de kan hjelpe seg selv og 

andre foreldre gjennom «Foreldrehjel-

pen». Vi legger også stor vekt på aktiv 

og faktisk brukermedvirkning. 

Villa SULT og stiftelsen er et supplement 

til mange offentlige tilbud hvor det ofte 

er ventelister og nivådeling i helseve-

senet mellom første-, andre- og tredje-

linjetjenester. Stiftelsen ønsker også å 

være en del av den offentlige og politiske 

debatten om psykososiale forhold og 

barn- og unges vilkår for identitets-

dannelse. Vi har derfor en sterk bevisst-

het om å delta i den offentlige samtalen 

og påvirke opinionen.

 

Stiftelsens styre består av Fabian Stang 

(styreleder), Pål Georg Gundersen,  

Hege Bømark, Petter Thoresen og  

Martin Traaseth. 

Det har vært avholdt fire styremøter i 

løpet av 2019.



HØY FAGLIG KOMPETANSE

Sadaf Dar

Psykologstudent

Sosiale medier

Kari Graver

Psykologspesialist

Astrid Giskegjerde

Daglig leder

Kjersti Solhaug Gulliksen

Psykologspesialist/PhD

Margrethe Seeger Halvorsen

Psykologspesialist 

Førsteamanuensis

Charlotte Lunde

Lege

Finn skårderud

Psykiater og professor

Stifter

Bente Sommerfeldt

Faglig direktør

Psykologspesialist

Per Erik Ristvedt

Familieterapeut 

Psykiatrisk sykepleier

Winnie Ødegård

Psykologspesialist

Hanne Lessner

Klinisk ernæringsfysiolog

David Clinton

Forskningssjef 

Psykologspesialist, dosent
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LAVE TERSKLER - HØY KOMPETANSE 

Åpen lunsj er et tilbud for «alle», det 

vil si pasienter, familier, fagpersoner 

og samarbeidspartnere. På Åpen lunsj 

samles vi rundt et felles hyggelig måltid 

(gjerne en hjemmelaget suppe) og deler 

en positiv opplevelse rundt matbordet, 

uten spiseplikt. Åpen lunsj arrangeres i 

Villa SULT hver onsdag mellom klokken 

12–13. Det er ingen påmelding. I 2019 har 

vi servert nærmere 400 suppeporsjoner 

laget av både ansatte og brukere av Villa 

SULT.  

Drop-in er et lavterskeltilbud for råd og 

veiledning for spiseforstyrrelser. Erfarne 

terapeuter veileder om eventuelle be-

handlingsbehov og hva som er anbefalt 

hjelpeinstans. Tilbudet kan benyttes på 

egne vegne eller av nærstående. I 2019 

har det vært gjennomført totalt 205 

drop-in konsultasjoner. Siden oppstarten 

av tilbudet i mai 2015 har totalt 630 per-

soner benyttet seg av tilbudet. 69 % av 

disse har søkt råd og veiledning for egen 

del, mens de øvrige 31 % har oppsøkt 

tilbudet som nærstående. Fordelingen 

mellom kvinner og menn er 86 % kvinner 

og 14 % menn. Vi tilbyr drop-in tjenester 

mandag ettermiddag og onsdag formid-

dag. Takket være økonomisk støtte fra 

Bergesenstiftelsen (2019) og Kavlifondet 

(2020) er drop-in-tilbudet gratis.

Rask Respons er et familietilbud hvor 

familien kan ta direkte kontakt med 

Villa SULT uten henvisning. Dette er et 

lavterskeltilbud med høy kompetanse. 

Familien tilbys rask kontakt med våre er-

farne terapeuter, med et begrenset antall 

konsultasjoner. Ved avslutning av dette 

strakstiltaket vurderes så mulige veier 

videre. Hypotesen er at vi ved slike raske 

intervensjoner kan påvirke sykdomsfor-

løp i positiv retning og bidra til raskere 

forståelse for hva som kan snus på kort 

sikt. I 2019 har vi mottatt 7 familier  

(21 personer) til 99 konsultasjoner på vårt 

tilbud om Rask Respons. Siden oppstar-

ten i 2014 har 58 familier deltatt på dette 

tilbudet.

SULT-kurset er et gruppebasert tilbud 

som retter seg mot personer som strever 

med spiseforstyrrelser av ulik varighet 

og alvorlighetsgrad. Gjennom undervis-

ning, diskusjon og øvelser gis deltakerne 

anledning til å utforske sammenhenger 

og bevissthet omkring egen lidelse,  

samtidig som det formidles konkrete 

verktøy for å håndtere utfordringer og 

symptomer. I 2019 har vi utviklet en 

tilpasset og utvidet versjon til overspi-

sing. Det opprinnelige kurset er på 4 

samlinger. SULT-kurset for de som sliter 

med overspising er utvidet til å være 8 

samlinger og ble påbegynt i 2019. 

Gruppen ble avsluttet og evaluert 

januar 2020 og nytt kurs igangsettes i 

april 2020.
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Bildet av Villa SULT er opprinnelig tatt 

av fotograf Trond Isaksen. 

Kunstneren Bjarne Melgaard takket ja til forespørselen 

om å male videre på bildet. En stor takk til begge.

Foreldrehjelpen er utarbeidet i samar-

beid med Rådet for psykisk helse med 

støtte fra Stiftelsen Dam. I 2017 ble det 

utviklet et gruppebasert program for for-

eldre med barn med spiseforstyrrelser. I 

2018 ble det gjennomført flere samlinger 

for foreldre, hvor foreldrene bidro med 

egen erfaring og kompetanse. I 2019 ble 

programmet manualisert og vi gjennom-

førte opplæring av fire nye gruppeledere 

for oppstart av ny gruppe med Foreldre-

hjelpen i 2020.

Idrettens Skadetelefon gir råd om  

forebygging og behandling til idretts- 

utøvere. Formålet er å ivareta idrettsutø-

vere på alle nivåer gjennom 

behandlingsløpet. Skadetelefonen bistår 

17 særforbund og bestiller utredning og 

behandling i et kvalitetssikret behand-

lernettverk hvor vi er en av disse. Antall 

pasienter henvist fra Idrettens skade- 

telefon i 2019 var 13 idrettsutøvere til  

153 konsultasjoner.
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UTDANNINGSVIRKSOMHET 

Omfattende virksomhet. Det har vært 

gjennomført 26 enkeltstående kurs og 

foredrag og 16 utdannings- og 

veiledningsprogrammer i 2019. Totalt har 

omlag 4 900 personer fått opplæring og 

kunnskap av fagpersoner fra stiftelsen. 

Målgruppene er personell på alle nivåer i 

helsevesenet (psykologer, leger, miljø-

arbeidere og helsesøstre) samt PP-

tjenesten, barnevernsledere, lærere og 

pårørende. Vi får svært gode tilbakemel-

dinger på at vi driver opplæring på flere 

nivåer for behandling av spiseforstyrrel-

ser: barn, unge og voksne, psykopedago-

gisk tilnærming og individual–, gruppe–, 

miljø- og familieterapi. 

Villa SULT-utdannelsen er en utdannelse 

i psykoterapi for spiseforstyrrelser. Det 

fremste læringsmålet er at deltakerne 

skal erverve seg bedre kliniske ferdigheter 

i arbeid med pasienter med spiseforstyr-

relser, samt fremme kompetansen i å 

identifisere, beskrive og forstå spise-

forstyrrelser. I 2019 gjennomførte vi et 

Introduksjonskurs over 3 dager (18 timers 

undervisningsprogram). Det var 25 

deltakere på årets Introduksjonskurs / 

Villa SULT-utdannelse.

Tidlig tilknytning og spiseforstyrrelser  

- med kroppen som inngang til forstå-

else og forandring. Seminar med Janina 

Fisher, Ph.d. Over 100 helsepersonell fra 

hele landet lærte om forholdet mellom 

traumer, kropp og spiseforstyrrelser, og 

hvordan vi kan arbeide med disse 

utfordringene ved hjelp av somatiske 

eller kroppsorienterte intervensjoner.

Måltidsstøtte. Formålet med dagskurset 

var å fremme kompetanse om å gi mål-

tidsstøtte til mennesker med enhver form 

for spiseforstyrrelse, inkludert overspi-

singslidelse. Her fikk deltakerne nødven-

dig kunnskap om spiseforstyrrelser og 

lærte hvordan man kan bidra med støtte 

til å reetablere normale og regelmessige 

spisevaner, eventuelt i samarbeid med 

behandlingen forøvrig. 37 deltakere fra 

BUP Bærum deltok. Tilsvarende kurs ble 

også gjennomført for foreldre. Støtte fra 

Kavlifondet gjorde kursingen mulig å 

gjennomføre. Det er utviklet hjelpekort 

for måltidsstøtte som ferdigstilles våren 

2020.  

E-terapikurset «VARM TEKNOLOGI»  

Utvidelse av psykoterapi gjennom 

integrerte tilbakemeldingssystemer og 

utvikling av metodikk. Kurset ga innsikt 

i det forskningsmessige grunnlaget for 

e-terapi og digitale helseløsninger. Delta-

kerne fikk også råd om hvordan man kan 

bruke digitale løsninger som et supple-

ment i psykoterapi. Dagsseminar med 20 

deltakere gjennomført i samarbeid med 

SuperEgo. 
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Vi har også gjennomført undervisning 

for følgende organisasjoner:

• Stendi Barneverninstitusjon, 10 veiled-

ningstimer om spiseforstyrrelser, selvskade 

og traumer for 8 deltakere. 

• Aleris Barnevern ung & Boi. Elverum. 

Heldagssamling om miljøterapi og

mentalisering. 30 deltakere.

• A-senteret, Kirkens bymisjon. Rus,  

miljøterapi og døgn. Veiledning og  

utdannelsesprogram. 2 heldagssamlinger 

og 4 halve dager. 20 deltakere.

• Bakkelyfonden, Karby i Danmark. En  

pedagogisk og terapeutisk døgninstitu-

sjon. 2 heldagssamlinger. 17 deltakere.

• Capio Anoreksi Senter, Fredrikstad. Pro-

grammet har bestått av 3 heldags- 

samlinger for hele personalgruppen med 

psykologer, leger og sykepleiere samt 

foreldre og innlagte pasienter. 22 deltakere 

fra helsesektoren.

• Center for spiseforstyrrelser, Århus 

universitetssykehus. Døgnbehandling og 

spiseforstyrrelser. 5 heldagssamlinger for 

hele personalet. 37 deltakere.

• Kunsthøgskolen i Oslo. Veiledning 

og opplæring om spiseforstyrrelser, 

anstrengt forhold til mat og kropp og 

hvordan følge opp studenter. 2 halvdags-

samlinger for 6 deltakere.

• Larkollen Behandlingshjem.  

Kirkens bymisjon. Undervisning og 

veiledning i mentaliseringsbasert miljø-

terapi og ung psykisk helse. 6 heldags-

samlinger. 42 deltakere.

• Sørlandet sykehus, Arendal. Program-

met har bestått av 3 heldagssamlinger 

for 34 ansatte ved psykiatrisk døgnenhet 

for spiseforstyrrelser.

• Sønderparken, Danmark. Pedagogisk 

bosted for pasienter med alvorlige spise-

forstyrrelser. Programmet har bestått av 

4 heldagssamlinger for 27 ansatte. 

• Fjellstø omsorg. Heldagsseminar om 

selvskade for 70 deltakere. 

• Nic Walls Institutt, veiledning.  

6 timer for 10 deltakere.
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FOREDRAG OG KURS

Åpen kveld arrangeres i Villa SULT for å 

dele av vår kunnskap om spiseforstyrrel-

ser, behandling og hva vi selv kan tilby. 

Disse kveldsseminarene er for personer 

som selv strever med spiseforstyrrelser, 

kjæreste, søsken, deres venner og familie 

og fagpersoner. Det har vært arrangert  

2 åpne kvelder i 2019 (november og mars) 

med til sammen 63 deltakere. I tillegg 

arrangerte vi kinokveld med 25 deltakere 

hvor vi viste filmen «Min lille søster»  

med påfølgende samtale.

Schizofrenidagene blir avholdt i Stavan-

ger hvert år. Stiftelsen er en av arrangø-

rene og bidrar i programutarbeidelsen. 

Årets tema var «Stressologi». Skårderud 

holdt foredraget «Hvordan vet jeg at jeg 

er» på Skoledagen 2019 for 1000 videregå-

ende elever. Han var deltaker i panelde-

batt om fedme, deltok på live-versjonen 

av Trygdekontoret med Thomas Seltzer 

for 800 deltakere og gjennomførte et 

kunstnerintervju med Paola Angelini (150 

deltakere).

Andre foredrag og kurs 

• Nestlé Infant Nutrition, Tromsø. Se-

minar om spiseforstyrrelser og tidlige 

møter. 108 helsesykepleiere deltok.

• Støttesenter mot incest og seksuelle 

overgrep. Oslo. «Skrift i hud». Foredrag 

om selvskading. Alle yrkesgrupper og 

frivillige. 38 deltakere.

• Foss videregående skole, Oslo.  

Utstilling på temadag. 

• Seminar ved boklansering om mentali-

seringsbasert terapi for spiseforstyrrelser 

(MBT-ED). Fagseminar med 45 deltakere.

• RBUP Øst og Sør. «Å ta kroppen på 

alvor. Spiseforstyrrelser, selvskade og be-

handling». Dagskurs for lærere, behandle-

re, helsesykepleiere. 56 deltakere.

• Vestre Aker skole. Foredrag for 40 lære-

re om selvskading. Spiseforstyrrelser og 

første møtet.

• Besøk fra Sandnes videregående skole. 

20 elever.

• Center for sosialpedagogisk psykiatri, 

København. Foredrag for 300 medarbei-

dere.

• Sykehuset Østfold, Ungdomspsykiatrisk 

seksjon Kalsnes, 4 timers forelesning om 

å arbeide med barn og unge med alvorlig 

spiseforstyrrelse. 70 deltakere. 

• Besøk fra UiO Masterstudenter. Fore-

drag for 20 studenter. 
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• Institutt for klinisk medisin UiO, Kvin-

neklinikken. Foredrag/samtale med 3 fra 

tverrfaglig team om spiseforstyrrelser, 

barsel og fødsel. 

• Opplysningskontoret for meieripro-

dukter. «Når ble mat så sykt vanskelig». 

Foredrag på konferanse for 212 deltakere. 

• European Conference of Eating  

Disorder, Paris. Foredrag om spise-

forstyrrelse og mentalisering. 

100 deltakere. 

• KEFF Etterutdanningskurs «Ernæring 

og psykisk helse». Ulike foredrag og

 utstilling over 5 dager for 150 kliniske  

ernæringsfysiologer.

• Ullern videregående skole, Oslo.  

Paneldeltakelse og utstilling. 

Verdensdagen psykisk helse. 300 elever. 

• Diakonhjemmet sykehus Voksenpsy-

kiatrisk avdeling Vindern. Foredrag om 

spiseforstyrrelser.

• Sandnes kommune, PP-tjenesten.  

Foredrag og informasjon til 3 besøkende.  

• Italia, 2 dagers kurs om mentalisering 

og spiseforstyrrelser. 35 deltakere.

• Olympiatoppen. Prestasjonskonferanse. 

Om prestasjoner. 300 deltakere.

• Direktoratet for forvaltning og økono-

mistyring DFØ). Årlige styringskonfe-

ranse. «Refleksjoner rundr tallenes 

tyranni». 600 deltakere.
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SPENNENDE FORSKNINGSPROSJEKTER

Musikkterapi. Det arbeides med en dok-

torgrad i musikkterapi ved spiseforstyr-

relser. I dette arbeidet utforskes det hvor-

dan ”Terapeutisk musikklytting” (TML) 

kan bidra til emosjonell selvregulering.

Musikkterapi er en terapiform hvor mu-

sikkterapeuten anvender musikklytting, 

stemmen, eller samspill på instrumenter 

som terapeutisk verktøy. Den musikalske 

samhandlingen skaper positive resulta-

ter gjennom økt opplevelse av helse og 

livskvalitet. Dette gjøres blant annet ved 

å fokusere på følelser, kommunikasjon og 

sosialt samspill. 

ADHD Norge har i et samarbeid med  

Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO) og 

Institutt for spiseforstyrrelser kartlagt 

eksisterende kunnskap om sammenheng 

mellom ADHD og spiseforstyrrelser, og 

spisevaner hos personer med ADHD. 

Sammen har vi forsøkt å kartlegge og 

identifisere uutforskede problemstil-

linger. En spørreundersøkelse har vært 

sendt ut til alle medlemmer i ADHD 

foreningen og Spiseforstyrrelsefore-

ningen. Stiftelsen har hatt ansvar for å 

gjennomføre samtalegrupper med fokus 

på erfaringer knyttet til mat, kropp og 

vekt og ADHD. Sluttrapporten har blitt 

videreformidlet til relevante forsknings-

miljøer. Videre ønsker vi å spre kunnskap 

og kompetanser som kan bidra til å 

utvikle forebyggende tiltak for barn og 

unge med ADHD som er i risikosonen for 

å utvikle spiseforstyrrelser. Prosjektet har 

vært støttet av Stiftelsen Dam.

Svangerskap, barsel og spiseforstyr-

relser. Med forskningsmidler fra Norske 

Kvinners Sanitetsforening starter vi i 

2020 doktorgradsprosjektet «Mamma-

kroppene», Formålet med prosjektet er å 

fremme forståelser av hvordan graviditet 

og barsel erfares av kvinner med spise-

forstyrrelser – for å forebygge, fremme 

helse og utvikle tiltak for denne sår-

bare gruppen. Dette vil bli et viktig og 

nødvendig nybrottsarbeid om alvorlige 

helseutfordringer for mødre og barn i 

en kroppsfokusert samtidskultur. Det er 

også et stort behov for forskning som 

fremmer kompetanser i hvordan hjelpe 

og møte kvinner med spiseforstyrrelser 

i denne viktige livsfasen. Vi har en klar 

idé om at noe av det beste forebyggende 

arbeidet kan gjøres før livet for alvor er i 

gang.

Styrke innsatsen i arbeid med spise-

forstyrrelser i barneverninstitusjoner 

gjennom nytenkning og nye samarbeids-

modeller i samarbeid med Stendi.  

Gjennom faglig utviklingsarbeid, veiled-

ning og opplæring har vi sammen defi-

nert et mål om å knytte omsorg i barne-

vernet og behandling av spiseforstyrrelser 

og selvskading tettere sammen. Hensik-

ten er å skape et tilbud i barneverninsti-

tusjoner som møter behovene for spesia-

liserte tiltak rettet mot spiseforstyrrelser 

og alvorlig selvskading. I 2019 har pro-

sjektet blitt evaluert og oppsummert i en 

artikkel som er under fagfellevurdering i 

Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 
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Villa SULT fylte 5 år den 3. september 

2019. Begivenheten ble markert med 

hagefest for over 150 gjester. Konferansi-

er Else Kåss-Furuseth geleidet oss

gjennom et flott program med gratula-

sjoner og hilsninger fra både pasienter, 

foreldre og andre samarbeidspartnere. 

Stor suksess også med det kunstneriske 

innslaget fra Ingrid Olava. 

«Hunger. Mentalization-Based Treat-

ments for Eating Disorders». Boka er 

skrevet av Skårderud, Sommerfeldt og 

Robinson og ble lansert i London og 

senere i Oslo. Dette er den første omfat-

tende beskrivelsen av mentaliseringsba-

sert terapi for spiseforstyrrelser (MBT-ED) 

og er en manual for en ny behand-

lingsmodell for personer med alvorlige 

spiseforstyrrelser. Den norske utgaven av 

boken kommer i mars 2020. 

Wenche Foss´ ærespris 2019 ble i 

november tildelt Villa SULT. Prisen på 

kr 100 000 deler vi med skuespiller 

Robert Stoltenberg. 

Verdens aksjonsdag mot spiseforstyr-

relser markeres 2. juni hvert år over 

hele verden. I 2019 var det første gang 

Norge var med på markeringen initiert 

av Villa SULT. Overspising og manglende 

behandlingstilbud var årets tema under 

hashtag`en #Medvektpåfølelser. I sam-

arbeid med ROS og SPISFO arrangerte vi 

hagefest i Villa SULT med 80 gjester. 40 

gjester deltok på podcastinnspilling med 

Eirik Newth og Finn Skårderud.   

DETTE ER VI OGSÅ STOLTE AV

Podcasten har hatt over 10 000 nedlas-

tinger i etterkant. 

Medieoppslag. Vi har som målsetting å 

være en del av den offentlige samtalen 

om mat, kropp og kultur. Stiftelsen ved 

Bente Sommerfeldt og Finn Skårderud 

har gitt uttalelser, intervjuer, deltatt i 

flere podcaster og i TV- og radiosend-

inger. Det er skrevet en rekke artikler og 

kronikker til pressen. Vi har loggført over 

160 medieoppslag i 2019. 

Villa SULT Lesesirkel startet opp våren 

2019. Om lag 8 deltakere møtes en gang 

per måned for å diskuterer ulike bøker. 

Takk til Oktober forlag og Vigmostad & 

Bjørke for bøker til lesesirkelen.

Nettside og sosiale medier. Vårt nett-

sted villasult.no brukes aktivt til infor-

masjon om stiftelsen, arrangementer og 

kurs. Vi har også intensivert vår aktivitet 

i sosiale medier som har gitt oss over 

5 600 følgere på Facebook  og 1 450 

følgere på vår instagramkonto.

Pia og psyken. En av Norges mest popu-

lære podcaster om psykisk helse. 80 000 

nedlastinger per måned. Finn Skårderud 

er fast huspsykiater i podcasten.

SULT-akademiet Danmark ble stiftet 

som forening desember 2018. Formålet 

er å bidra med tverrfaglig samarbeid og 

fremme kunnskap og bidra med støtte 

og veiledning til de som rammes av 

spiseforstyrrelser og deres pårørende. 
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Juryens begrunnelse:

«Juryen har i år valgt en organisasjon som jobber bredt og nyskapende for en stor gruppe i vårt samfunn som lider av 

spiseforstyrrelser. 

Villa SULT er et hus i Oslo med hjerterom, kunnskap og fremtidstro på vegne av svært mange som benytter seg av 

fagkompetansen i denne organisasjonen.

Villa SULT rommer Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser. Organisasjonen er en videreføring av psykiater Finn Skår-

deruds foretak, som ble etablert i 1997. Instituttet driver behandling, forskning, undervisning og utdannelse. Utover 

dette har stiftelsen en ambisjon om å være i dialog med miljøer for kunst og kulturformidling. 

 

Spiseforstyrrelser rammer først og fremst kvinner. Mange av disse er unge. Noen er barn. Anoreksi regnes som vår 

mest dødelige psykiatriske lidelse. Det finnes i dag mye god behandling for pasienter med spiseforstyrrelser. En av 

dem som gir et bredt, faglig tilbud er stiftelsen Villa SULT. Juryen vil spesielt trekke frem at Villa SULT har egne «drop-

in»-dager. Da kan de som selv er rammet, eller en mor, far eller venn stikke innom – helt anonymt. Tilbudet er blitt 

strålende mottatt.

 

Stiftelsen er en del av den offentlige og politiske debatten om spiseforstyrrelser og beslektede temaer. Finn Skårderud 

er en markant og uredd stemme som ofte stiller seg i front for dem som trenger en talsperson. De som er rammet av 

spiseforstyrrelser har et helt fakkeltog bak seg når Villa SULT og Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser taler deres 

sak i det offentlige rom.

 

Det er i Wenche Foss sin ånd at stiftelsen bidrar til at svake grupper får hjelp og anerkjennelse. Juryen registrerer at 

Finn Skårderud i enkelte fagmiljøer oppfattes som kontroversiell. Wenche Foss lot aldri faglige motsetninger legge en 

demper på sitt engasjement. Tvert i mot. For henne var det alltid de svake gruppene som sto i sentrum. 

 

Juryen i Wenche Foss Ærespris stiller seg bak Finn Skårderud og hans medarbeidere i Villa SULT. Vi håper prisen bidrar 

til økt oppmerksomhet om deres viktige arbeid og løfter selvtilliten til de mange som søker en vei frem mot lysere 

tider.»

Juryen består av Ellen Horn (juryleder), Fabian Stang og Ulf André Andersen.

WENCHE FOSS´ÆRESPRIS 2019
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TUSEN TAKK TIL VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE OG STØTTESPILLERE: 

Bergesenstiftelsen, Eivind Eckbos Dansk-Norske Legat, Frogner House, Galleri 

Riis, Helsedirektoratet, Idrettens helsesenter, Institutt for mentalisering,  

Institutt for spesialpedagogikk UiO, Kavlifondet, Kunsthøgskolen i Oslo,  

Merkantilbygg AS, Myrdahl-Sveen Revisjon, Nasjonalballetten, Neve  

Invest AS, Norges idrettshøyskole, Norges musikkhøgskole, Olympiatoppen, 

Kunstfotograf Per Maning, Riksteatret, ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser, 

Rådet for psykisk helse, Stiftelsen Kaare Berg, Sanden AS, Stiftelsen Dam,  

Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO), Sunn Idrett og YC Eiendom AS.



Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser

Villa SULT

Kruses gate 8 , N-0263 Oslo

org. nr. 913 110 838 

post@villasult.no

villasult.no 

Villa SULT Pepperkakehus for julen 2019 

– bakt og pyntet av gode villavenner. 


