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 ¡ Er et lavterskeltilbud som tilbyr gratis rådgivning via ulike kanaler, nasjonalt og lokalt.  

 ¡ Er en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, for alle som har et 

problematisk forhold til kropp, mat, følelser eller trening og for deres pårørende/nærstående. 

 ¡ Sprer informasjon om spiseforstyrrelser og øker forståelsen for disse sykdommene i dagens  

samfunn. 

 ¡ Arbeider for å øke innsikten i, og redusere de faktorer i samfunnet som kan være utløsende for 

spiseforstyrrelser og derigjennom forebygge utbredelse av sykdommen. 

 ¡ Søker å ivareta interessene til personer med spiseforstyrrelser og deres pårørende overfor lokale 

og sentrale myndigheter. 

 ¡ Driver forebyggende arbeid for å bedre barn og unges oppvekstvilkår i Norge. 

 ¡ Arbeider for utstrakt brukermedvirkning i offentlig og private råd/utvalg vedrørende 

spiseforstyrrelser.
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OPPSUMMERING 2017

Irene Kingswick
Generalsekretær ROS

En sprudlende og engasjert ROS-gjeng befant seg på Arendalsuka i August. Med seg hadde de kampanjen 
#tenkomjegvisste, som oppfordret folket til å sende oss alt de skulle ønske de hadde lært om psykisk helse. 
Noen sa; «tenk om jeg visste at det er greit å ikke ha det bra hele tiden». «Tenk om jeg visste at det det er greit 
å ha kjærlighetssorg, at jeg er mer enn kroppen min og at det garantert kommer til å gå over». Tilsynelatende 
selvfølgeligheter, men likevel så fjernt og vanskelig når vi står midt opp i det hele.

Tenk om jeg som leder av ROS, visste at jeg etter fem år ville sitte med et budsjett fremfor meg som passerer 10 
millioner? Ved utgangen av 2013 viste regnskapet 2,8 millioner.

Tenk om jeg visste for fem år siden, at den frivillige innsatsen i ROS ville øke fra 10 frivillige til nærmere 100!
Tenk om jeg i 2013 hadde visst at det innen fem år, ville finnes ROS sentre for spiseforstyrrelser i Oslo/Akershus, 
Rogaland, Trøndelag og Hordaland. Altså ikke bare Hordaland ,som var tilfelle i 2013.

Tenk om jeg visste at antall henvendelser på samme tid skulle gå fra 2725 til 6775. 

Og tenk om jeg hadde visst at jeg i løpet av disse fem årene skulle få hele 10 nye fantastiske kollegaer, som danner 
et helt unikt ROS team på 15 personer.

Ja, hva da? Da hadde jeg trolig ikke trengt å urolige meg til de grader. For frivilligheten i ROS. For hvordan vi skulle 
klare å både utvikle frivilligheten, men kanskje det viktigste – ivareta de frivillige godt nok. For hvordan vi skulle 
klare å ta imot alle henvendelsene til ulike tider på døgnet. For  ikke å snakke om hvordan vi skulle klare å finne tid 
nok til å skrive tilstrekkelig med vel gjennomtenkte og kvalitetssikrede søknader som kunne bedre økonomien og 
ressurstilgangen. Og sist, men ikke minst, hadde jeg bare visst at alt ordner seg til slutt – ja da hadde jeg kanskje 
stresset mine kollegaer og meg selv en smule mindre. 

Det er med stor møysommelighet og stolthet jeg har lest gjennom denne årsmeldingen. Jeg kjenner på en evig 
takknemlighet ovenfor hver og en av dere. For at dere brenner like mye som meg, for at dere alle er med på å gjøre 
livene til sårbare mennesker som trenger oss meningsfylte igjen. 

ROS gjør sårbarhet til styrke – vårt eget ordtak som jeg vil si lever fullt og helt 
i organisasjonen. Verdiene våre gjenspeiler dette: ROS skal være tilstede og 
inkluderende – modig og direkte – ekte og raus. Det krever sitt å leve opp til slike 
store ord. I ROS holder det ikke med fine ord på papir. Vi gjør vårt beste for å 
levendegjøre våre verdier. Ved å appellere til åpenhet, raushet og aksept danner 
vi grunnlaget for å være både ekte, modige og direkte på en god og omsorgsfull 
måte.

Takket være denne elitetroppen av mennesker med hjerte på rett sted – både 
frivillige, fast ansatte og styret, kunne vi ta i mot nærmere 7000 henvendelser i 
2017! 

Takk for en helt suveren innsats folkens! 

#tenkomjegvisste
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STYRET
Landsstyret i ROS er høyeste beslutningsorgan mellom årsmøtene. Styret har i 2017 bestått av:

NØKKELTALLRESSURSER OG NØKKELTALL

PhD/Psykologspesialist. Styremedlem i ROS siden 2015. Har skrevet en doktorgrad om kroppsbilde og 
spiseforstyrrelser, og arbeider nå med et forskningsprosjekt om perfeksjonisme, spisevansker og bruk av 
helsetjenester blant ungdommer. Leder poliklinikk for barn og ungdommer ved Helse Stavanger, og har 
gjennom arbeidet ved BUP fått bred klinisk erfaring med behandling av spiseforstyrrelser.

LIV SAND
STYREMEDLEM

ØYVIND ENGER 
STYRELEDER

Styreleder i ROS siden 2017. Ph.D. i biolog med tilleggsutdanning i samfunnspolitikk. Mange års erfaring 
med prosjektledelse og innen forskning og kommersiell utnyttelse av forskningsresultater. Arbeider 
med investeringer i forskningsbaserte bedrifter. Styreverv i 9 aksjeselskap og styreleder i én frivillig 
organisasjon i tillegg til ROS.

LARS HALSE KNEPPE
NESTLEDER

Styremedlem i ROS siden 2014. Lang arbeidserfaring med unge med psykiske helseutfordringer og 
utdanning – tilrettelagt undervisning i videregående skoler. Tidligere prosjektleder for “Go Campus” i 
Rådet for psykisk helse. Arbeider nå i Studier med Støtte som følger studenter med psykiske vansker 
gjennom studieløpet og ut i arbeid.

BENEDICTE BLYTT
STYREMEDLEM

MINA FINSTAD BERG
STYREMEDLEM

Styremedlem i ROS siden 2017. Utdannet språkviter og jobber for tiden på et forskningssenter på 
Universitetet i Oslo. Har også lang erfaring med politisk arbeid, blant annet som helsepolitisk rådgiver på 
Stortinget. 

Utdannet psykolog og journalist. Har skrevet hovedoppgave om menn med spiseforstyrrelser og kom i 
den sammenheng i kontakt med ROS. Har sittet i styret siden 2014, nå som nestleder. Arbeider til daglig i 
Oslo kommune.
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ANSATTE
I 2017 har ROS hatt følgende ansatte:

Hovedkontor
 ¡ Irene Kingswick: Generalsekretær
 ¡ Nina Hvidsten: Organisasjons- og 

kommunikasjonsrådgiver 
 ¡ Linn Bæra: Formidler og rådgiver 
 ¡ Cathrine Nitter: Kurs og foredragsholder 
 ¡ Ingrid Marvin: Regnskapsansvarlig
 ¡ Connie Bakke Bolstad. Fundraiser  t.o.m 01.04.17
 ¡ Marte Vigeland: Prosjektutvikler  f.o.m 01.08.17

Senteret i Hordaland
 ¡ Line Orvedal: Faglig leder/senterleder/rådgiver  
 ¡ Jorunn Gjerken: Rådgiver og frivillighetskoordinator  

 

Senteret i Oslo/Akershus
 ¡ Mari Ourom: Senterleder 
 ¡ Monica Lindberg: Rådgiver 
 ¡ Elin Heitmann: Lokal frivillighetskoordinator

Senteret i Rogaland
 ¡ Hilde Nesvåg: Rådgiver
 ¡ Anne-Lise Skogen: Rådgiver 
 ¡ Marion Lende: Lokal frivillighetskoordinator

KOMITÉER OG RÅD
Etisk Råd
Etisk råd skal gi hjelp i faglige spørsmål. Rådet 
består av fire personer med faglig kompetanse innen 
spiseforstyrrelser, hvorav to av medlemmene skal ha 
vært berørt av spiseforstyrrelser. 

I 2017 har etisk råd bestått av:
 ¡ Jorunn Gjerken (leder)
 ¡ Morten Lystrup
 ¡ Marianne Elisabeth Bang Hauge
 ¡ Nathalie Ponroy

Rådet har ikke hatt saker til behandling i 2017.

Valgkomité
 ¡ Dagfinn Bjørgen (leder) 
 ¡ Asle Halvorsen
 ¡ Juni Raak Høiseth

Varamedlem i ROS siden 2017. Studerte klinisk- og helsepsykologi i Colombia og Italia og forsvarte sin PhD 
i psykologi ved NTNU. Jobber som postdoc på Institutt for Psykisk Helse - det medisinske fakultet - på 
NTNU og som konsulent i helse og omsorg på Pracademy – en innovasjonsbedrift. Skal ta utdanning som 
instruktør i Mindful Eating – Conscious Living og holde kurs på ROS sine kontorer i Trondheim.

OLGA V. LEHMANN 
VARAMEDLEM

LILLIAN FJELD
VARAMEDLEM

Varamedlem i ROS siden 2015. Har faglig bakgrunn som kognitiv terapeut, og psykoterapeut innen 
spiseforstyrrelser. Har også egenerfaring med spiseforstyrrelsen overspisingslidelse.
Jobber i egen virksomhet med behandling av overvektige, og i Ecura helse og omsorg med blant annet 
avhengighet.
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MEDLEMSUTVIKLING
Ved utgangen av 2017 hadde ROS 1153 betalende 
hovedmedlemmer, en økning på ca 6 % fra 2016. Det 
er dette tallet som danner basis for tilskudd fra det 
offentlige. Medlemskontingenten var satt til kr 100 per 
år første kvartal. Denne ble endret til kr 200 i henhold 
til årsmøtevedtak i mai 2017.

I tillegg til hovedmedlemmer har ROS 11 kollektive 
støttemedlemmer og 11 abonnenter på ROSinfo. 
Pris for kollektivt medlemskap er kr 400,- og pris for 
abonnement på ROSinfo er kr 240,-.

LIKEPERSON- OG 
FRIVILLIGHETSARBEID 
Frivillighet er grunnsteinen i ROS sitt arbeid og de siste 
årene har frivilligheten hatt en enorm vekst. 

I 2017 har vi rekruttert svært mange dyktige frivillige 
via psykologisk fakultet ved UIB og UIO. Vi har også 
rekruttert via frivillighetsportalen frvillig.no. De frivillige 
som er knyttet til ROS per i dag, bistår i hovedsak med 
rådgivning via vår landsdekkende rådgivningstjeneste, 
og individuelle samtaler ved våre lokale sentre.

ROS har et eget opplæringsprogram for alle frivillige 
som kommer inn i organisasjonen, kalt ROS-skolen. 
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Grunnmodulen består av 3 x 4 timer hvor deltagerne 
får innføring i ROS –hvem vi er og hva vi gjør, 
spiseforstyrrelser, frivillig arbeid og rådgivning. ROS-
skoler er etterfulgt av mer oppgavespesifikk opplæring.
I 2017 har vi holdt åtte frivillighetsskoler i henholdsvis 
Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim. 

I 2017 har vi utarbeidet egen frivillighetspolitikk som 
omhandler retningslinjer, forventninger, rettighet og 
plikter ifbm. vårt frivillighetsarbeid. 

Totalt har de frivillige bidratt med 4540 timers frivillig 
innsats for ROS i 2017, mot 3678 timer i 2016, en 
økning på 23 %. Tatt i betraktning en timepris på kr 
300, utgjør frivillig innsats i 2017 en samlet verdi på  
kr. 1 362 000.

HENVENDELSER
I 2017 har vi beholdt våre åpningstider på kveld, i tillegg 
til at rådgivningstelefonen har vært åpen to dager på 
dagtid. Chatten har vært åpen mandag-torsdag  
kl 17-21.

ROS hadde i 2017 totalt 6775 henvendelser knyttet 
til vår rådgivningstjeneste, en vekst på hele 50 % fra 
året før. 

Henvendelsene er fordelt på følgende måte:
(tall fra 2016 i parantes)
Telefon: 1454  (909)
Chat: 1852  (998)
E-post: 1205  (710)
Individuelle samtaler ved lokale sentre: 2009  (1603)
Henvendelser ang infomateriell: 255 (234)



9Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2017

ALDER PÅ PERSONER SOM 

TAR KONTAKT

FORDELING AV PROBLEMATIKK FORDELING AV KJØNN

IKKE OPPGITT 12 %

IKKE RELEVANT 5 %

ANOREKSI 21 %

BULIMI 9 %

OVERSPISINGSLIDELSE 19 %
BLANDING/USPESIFISERTE 
SPISEFORSTYRRELSER 29 %

ANDRE 5 %

Kvinner Menn Ukjent
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REGION VEST

ROS SENTER I HORDALAND
Senteret i Hordaland har eksistert siden 1999, og er 
godt etablert med lokaler i Strandgaten 6, sammen 
med ROS sitt hovedkontor. Senteret driftes med midler 
fra Bergen kommune og Helse Vest. 

Temakvelder
I 2017 har ROS holdt følgende temakvelder i regi av 
senteret i Hordaland:

 ¡ «Min historie» 
v/Marianne Clementine Håheim.

 ¡ «Kropp og selvfølelse» 
v/Cathrine Nitter.

 ¡ «Spør legen»  
v/Stein Frostad. 

 ¡ «Spiseforstyrrelser og trening»  
v/Linn Bæra.

 ¡ «Spiseforstyrrelser og graviditet» 
v/Jorunn Gjerken.

 ¡ «Grubling og bekymring» 
v/Asle Halvorsen.

 ¡ «Ernæring og fysisk aktivitet» 
v/Pia Mørk.

 ¡ «Å være nær » 
v/Tryggve Gran.

Oppmøte på temakveldene har vært bra, med alt fra 
5 til 35 deltagere. Evalueringene viser jevnt over gode 
reultater, med både temaer og foredragsholdere. 

Seminarer/arrangementer 

Seminar for helsesøstre og jordmødre 
Med støtte fra Sparebankstiftelsen SR-bank, holdt 
ROS seminar for 30 helsesøstre og jordmødre på 
Litteraturhuset. Tema for dagen var blant annet 
spiseforstyrrelser og svangerskap, forebygging av 
spiseforstyrrelser og styrking av selvfølelse. Alle 
fordragsholdere var fra ROS: Jorunn Gjerken-Gran, 
Cathrine Nitter og Linn Bæra. 

Noe å glede seg over
Tema for Verdensdagen for psykisk helse oktober 2017 
var «Noe å glede seg over». I den forbindelse inviterte 
ROS til seminar med dette som tema, i Litteraturhuset 
Bergen. Foredragsholdere var psykolog Guro Øiestad og 
vår egen Juni Raak Høiseth. Seminaret ble fullbooket, 
med 70 tilhørere. 

Pårørendeseminarer
I 2017 har ROS holdt to pårørendeseminarer i 
samarbeid med Seksjon for spiseforstyrrelser, 
Haukeland universitetssykehus. Seminarene som ble 
arrangert henholdsvis 16. juni og 10. november, fant 
sted på Lærings- og mestringssenteret i Bergen. 

Vi opplevde godt oppmøte på begge seminarene 
og som tidligere gir deltagerne svært positive 
evalueringer. Mange finner det nyttig å få en 

AKTIVITETER OG TILTAK

UNDER VÅRT SEMINAR FOR HELSESØSTRE SNAKKET 
JORUNN GJERKEN-GRAN OM SINE ERFARINGER MED 
SPISEFORSTYRRELSER OG SVANGERSKAP. TEMAET BLE FULGT 
OPP AV NRK SOM VAR TILSTEDE UNDER SEMINARET.
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kombinasjon av informasjon fra behandlingsapparatet, 
og historier knyttet til egenerfaring. 

Pårørendegruppe
Pårørendegruppen i Bergen holdes i ROS sine lokaler 
i Strandgaten 6. Dette er en åpen gruppe som i 2017 
ble ledet av Eva Holmefjord. Gruppen møttes første 
torsdag i måneden. 

Kurs
Mindfulness og overspising
I 2017 ble det arrangert to kurs i mindfulness og 
overspising. Kursene hadde åtte deltagere og gikk over 
åtte uker. Kursleder var Irene Kingswick. 

Samtalegrupper
ROS Senter i Hordaland har i 2017 arrangert to 
samtalegrupper med 6-8 deltagere. I samtalegruppene 
kan man jobbe seg ut av spiseforstyrrelsen sammen 
med andre. Gruppene går over 12 uker á 2 timer og 
ledes av psykolog Ragnhild Inderhaug.  

Individuelle samtaler
Ved ROS sitt senter i Hordaland er individuelle 
samtaler en svært viktig del av tilbudet. Personene 
som kommer til individuelle samtaler forholder seg 
til samme person hver gang, og samtalene har en 
varighet på 45 minutter. Man kan som regel komme til 
oppfølgingssamtale annen hver uke, avhengig av hvor 
stor pågangen er.  
I 2017 ble det gjennomført 925 individuelle samtaler 

ved senteret i Hordaland, mot 798 i 2016. Dette er en 
økning på 16 %.

Yoga
I starten av 2017 var vi så heldige å kunne tilby yoga 
som en del av vårt rådgivningstilbud. Både individuelt 
og i gruppe. Yogainstruktør var Marianne Målsnes, 
yogaterapeut, instruktør i mindfulness og sykepleier.

Stands
ROS var en naturlig del under Regnbuedagene som ble 
arrangert i Bergen i juni. Vi sto på stand alle tre dager 
og fikk synliggjort oss for en aktuell målgruppe. ROS 
var også representert i pepperkakenbyen, med eget 
byggverk

Foredrag/undervisning
JANUAR

 ¡ «Spiseforstyrrelser – hva, hvem og hvordan», for 
psykisk helse, Bergen kommune, avd Bergenhus.  
V/ Cathrine Nitter.

 ¡ Undervisning for psykologer i spesialisering, om 
egenerfaringsbasert kunnskap i helsevesenet.  
V/Linn Bæra. 

FEBRUAR
 ¡ «Spiseforstyrrelser, kropp og selvfølelse» - 

undervisning for elever ved Danielsen VGS.  
V/Cathrine Nitter

 ¡ «Spiseforstyrrelser- myter og sannheter» - åpent 
foredrag ved Danielsen VGS.  
V/Cathrine Nitter.

 ¡ «Kvalitet i helsetjenesten», for sykepleiere og 

STORE OG SMÅ HJELPERE BIDRO TIL AT ROS HORDALAND FIKK 
SITT EGET FLOTTE BYGGVERK I PEPPERKAKEBYEN I BERGEN.
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helsefagarbeidere, Helse Bergen. V/Linn Bæra.
 ¡ «Å møte spiseforstyrrelser», for 

psykologistudenter i forum for praktisk 
psykologi. V/Linn Bæra. 

MARS
 ¡ «Pasientsikkerhet - hvor må vi sette inn støtet?», 

ved kvalitets- og registerkonferasnen i Helse 
Vest. V/Linn Bæra.

 ¡ Ordstyrer ved kvalitets- og registerkonferansen i 
Helse Vest. V/Linn Bæra.

APRIL
 ¡ Undervisning om spiseforstyrrelser for ansatte i 

Fjell kommune. V/Cathrine Nitter og Linn Bæra.
 ¡ Undervisning for helsesøstersudenter, 

Høyskolen på Vestlandet, avd Kronstad Bergen.  
V/Cathrine Nitter. 

 ¡ Foredrag på seminar for helsesøstre i regi av 
ROS. V/Cathrine Nitter, Linn Bæra og Jorunn 
Gjerken-Gran. 

 ¡ «Når kropp blir vanskelig. Om spiseforstyrrelser, 
kropp og selvfølelse» Ved Høgskulen på 
Vestlandet, avd. Sogndal. PPU- studenter.  
V/Cathrine Nitter.

MAI
 ¡ «Helse og omsorg – hva er viktig for pasienter og 

pårørende». Ved Helse og omsorgskonferansen i 
Hordaland. V/Linn Bæra.

 ¡ «Brukermedvirkning i Helse foretak – muligheter 
og utfordringer.» Under samling for sekretærer 
for ungdomsråd i Helse Vest. V/Linn Bæra. 

 ¡ «Proms – utfordringer og muligheter i 
fremtiden», under PROMS-konferanse Bergen.  
V/Linn Bæra. 

JUNI
 ¡ «Tips og triks i viktige endringsprosesser», for 

mennesker med overspisningsproblematikk ved 
frisklivssentralen. V/Linn Bæra. 

AUGUST
 ¡ «Når mat blir mestring: om spiseforstyrrelser, 

kropp og selvfølelse»Undervisnig for 
sykepleierstudenter ved Høyskolen på 
Vestlandet, avd. Haraldsplass Bergen.  
V/Cathrine Nitter. 

 ¡ «Spiseforstyrrelser – hvordan forstå og håndtere 
sykdommen», for sykepleierutdanningen ved 
Høyskolen på Vestlandet. V/Linn Bæra.

 ¡ Brukermedvirkning i helse vest; IKT, Samvalg og 
fremtiden. V/Linn Bæra.  

SEPTEMBER

 ¡ «Spiseforstyrrelser, kropp og selvfølelse», 
undervisning for ulike klasser ved Os 
ungdomsskole. V/Cathrine Nitter. 

 ¡ «Spiseforstyrrelser, kropp og selvfølelse», 
undervisning for ulike klasser ved Nore Neset 
ungdomsskole. V/Linn Bæra.

 ¡ Foredrag for utekontakten i Bergen kommune.  
V/ Cathrine Nitter. 

 ¡ Foredrag om kropp, trening og selvfølelse, under 
«Sinspiration» i regi av studentsamskipnaden på 
Vestlandet. V/Linn Bæra. 

OKTOBER
 ¡  «Sykelig sunnhet - hvor går grensen og hvem har 

ansvaret?» Innlegg under filosofisk poliklinikk, 
Litteraturhuset. V/ Cathrine Nitter. 

 ¡ Deltagelse i paneldebatt ved Nore Neset 
ungdomsskole. V/Cathrine Nitter. 

 ¡ Om spiseforstyrrelser for elever ved VG2 Danielsen. 
V/Linn Bæra.

 ¡ Deltagelse i paneldebatt på Os ungdomsskole.  
V/ Cathrine Nitter

 ¡ Undervisning om spiseforstyrrelser for Olsvikåsen 
VGS 1. trinn. V/Cathrine Nitter. 

 ¡ «Kropp og selvbilde» – for skolehelsetjenesten i 
Fana. V/Linn Bæra. 

NOVEMBER
 ¡ Undervisning for sykepleierstudenter på Kronstad, 

Høyskolen på Vestlandet. V/Cathrine Nitter. 
 ¡ «På seg selv kjenner en ikke andre best. 

Forbedringsarbeid uten pasienter?» Ved 
Forbedringsutdannelsen i Helse Vest. V/Linn Bæra.

 ¡ «Spiseforstyrrelser: Mekanismer, funksjon og 
håndtering» - for bedriftshelsetjenesten i Bergen 
kommune. V/Linn Bæra. 

 ¡ Undervisning om førstehjelp ved selvmordsfare, for 
frivillige i ROS. V/Linn Bæra. 

 ¡ «E-meistring Refleksjoner fra brukerperspektivet», 
under E-meistringskonferansen 2017. V/Linn Bæra. 

Frivillig arbeid
Frivilligheten ved ROS Senter i Hordaland har hatt en 
enorm økning de senere år, mye takket være midler 
til frivillighetskoordinator fra Bergen kommune. I 2017 
har vi rekruttert mange dyktige frivillige via psykologisk 
fakultet ved UIB og via frivillighetsportalen frivillig.no. 
De frivillige bidrar med rådgivning via individuelle 
samtaler og chat, foredrag, drift av pårørendegruppe 
og diverse annen aktivitet. Per 31.12.17 har vi 47 
aktive frivillige knyttet til Senteret i Hordaland og 
vi har holdt tre ROS-skoler (opplæringsprogram for 
frivillige).
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ROS SENTER I ROGALAND
Fra og med 01.01.17 ble stiftelsen «Senter for 
spiseforstyrrelser i Stavanger» offisielt avsluttet og 
senteret ble en del av ROS. Senteret ligger sentralt 
plassert i Schiøtz gate 5 og driftes med hjelp av midler 
fra Helse Vest og Stavanger kommune. 

Temakvelder
I 2017 har ROS holdt følgende temakvelder i Rogaland

 ¡ «Mat og følelser»  
v/Hilde Dorthea Nesvåg.

 ¡ «Få bukt med overspising»  
v/Hilde Dorthea Nesvåg.

 ¡ «Øvelser i selvmedfølelse»  
v/Anne Lise Skogen.

 ¡ «Vellykkethet, er det et plussprosjekt?»  
v/Erlend Rørvik.

 ¡ Presentasjon av Samtale Teamet  
v/Torunn I. Håvarstein

 ¡ «Presentasjon av Fairburns selvhjelpsprogram» 
v/Hilde Dorthea Nesvåg.

 ¡ «Ernæringsfilosofi» 
v/Marion Varhaug. 

Temakveldene i Rogaland har hatt mellom 8 og 17 
deltagere.

Individuelle samtaler
Ved ROS sitt senter i Rogaland er individuelle 
samtaler en svært viktig del av tilbudet. Personene 
som kommer til individuelle samtaler forholder seg 

til samme person hver gang, og samtalene har en 
varighet på 45 minutter. Man kan som regel komme til 
oppfølgingssamtale annen hver uke, avhengig av hvor 
stor pågangen er.  

I 2017 ble det gjennomført 730 individuelle samtaler 
ved senteret i Rogaland, mot 466 i 2016.

Pårørendegrupper
Senteret i Rogaland har i 2017 hatt pårørendegrupper 
en gang per måned. Gruppene har blitt ledet av Marion 
Lende, Mari Enge og Thale Losnedal.  

OVER 100 TILHØRERE VAR TILSTEDE PÅ VÅRT SEMINAR «INNERST INNE», SOM BLE ARRANGERT PÅ SOLA STRAND HOTEL I APRIL. 
ET FLOTT SEMINAR SOM KOMBINERTE FAGLIG OG EGENERFARINGSBASERT KUNNSKAP.

ROS SENTER I ROGALAND HAR HATT STOR AKTIVITET I 2017 
OG HAR BLANT ANNET EN ØKNING PÅ 56% FRA 2016, NÅR DET 
GJELDER GJENNOMFØRING AV INDIVIDUELLE SAMTALER.

JUNI RAAK HØISETH PEDER KJØS SUNNIVA RØRVIK
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Seminarer/arrangementer
Innerst inne
I forbindelse med årsmøte i ROS, arrangerte vi 
seminaret «Innerst inne - om relasjon og dialogens 
betydning i møte med mennesker». 

Under seminaret fikk vi se forestillingen «Det friske 
i det syke» av Juni Raak Høiseth, høre psykolog 
Sunniva Rørvik snakke om den viktige indre dialogen 
og vi fikk paneldebatt om erfaringer med møter i 
behandlingssystemet, ledet av psykolog Peder Kjøs. 

Foredrag/undervisning
FEBRUAR

 ¡ Foredrag ved helsestasjon for ungdom, Sandnes.  
V/Anne Lise Skogen.

APRIL
 ¡ Undervisning for «jentegruppe» samt miljøpersonell 

ved Bryne ungdomsskole. V/Hilde Nesvåg. 
 ¡ Foredrag om kropp, mat og følelser for 

frisklivssentralen i Sandnes. V/Hilde Nesvåg. 
 ¡

MAI
 ¡ Foredrag om mat, kropp og følelser, ved LHL 

Nærland rehabilitering. V/Anne Lise Skogen.

JUNI
 ¡ Undervisning for «jentegruppe» samt miljøpersonell 

ved Bryne ungdomsskole. V/Hilde Nesvåg. 

AUGUST
 ¡ Foredrag om mat, kropp og følelser, ved LHL 

Nærland rehabilitering. V/Anne Lise Skogen.

SEPTEMBER
 ¡ Presentasjon av ROS for Jæren DPS.  

V/Hilde Nesvåg. 
 ¡ Foredrag om mat, kropp og følelser på 

sanitetsforeningens medlemsmøte, Sandnes.  
V/Anne Lise Skogen.

 ¡ Foredrag om mat, kropp og følelser, M44.  
V/Hilde Nesvåg. 

OKTOBER
 ¡ «Samvalg», for RHF-styret i Helse Vest. V/Linn 

Bæra. 

NOVEMBER
 ¡ Presentasjon av ROS ved Sandnes vgs.  

V/Anne Lise Skogen. 
 ¡ Foredrag om kropp, mat og følelser for 

frisklivssentralen i Sandnes. V/Hilde Nesvåg. 
 ¡ Foredrag om kropp, mat og følelser for 

frisklivssentralen i Stavanger. V/Hilde Nesvåg. 
 ¡ Undervisning om ROS ved Godalen vgs.  

V/Hilde Nesvåg.
 ¡ Presentasjon av ROS ved Gandal barneskole.  

V/Anne Lise Skogen. 
 ¡ Presentasjon av ROS ved Fagskolen - 

videreutdanning i psykiatri. V/Anne Lise Skogen. 

Frivillig arbeid
ROS senter for spiseforstyrrelser i Rogaland 
hadde syv frivillige i 2017. Disse bidrar med å holde 
individuelle samtaler, hjelpe til på temakvelder, holde 
foredrag eller er med på å synliggjøre ROS på stands 
på ulike arenaer, henger opp plakater og lignende.

Det ble gjennomført en ROS skole, som er et grunnkurs 
som en må ha før oppstart av oppgaver som frivillig i 
ROS. Deltakere til ROS skolen ble rekruttert gjennom 
frivillig.no eller gjennom informasjon på ROS sin 
Facebook/Instagram side. 

Stand
I 2017 har Senteret i Rogaland vært aktive på stands  
ved

 ¡ Jæren DPS
 ¡ Bryne Ungdomsskole
 ¡ Schizofrenidagen 
 ¡ Jåtta videregående skoleMED DEDIKERT FRIVILLIGHETSKOORDINATOR, STÅR SENTERET 

I ROGALAND STYRKET I FORHOLD TIL REKRUTTERING, 
OPPLÆRING OG IKKE MINST OPPFØLGING AV FRIVILLIGE.
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REGION SØR-ØST

I AUGUST DELTOK ROS MED TELT OG STAND UNDER ARENDALSUKA.
FOKUS FOR UKEN VAR KAMPANJEN #TENKOMJEGVISSTE, SOM HADDE FOKUS 
PÅ ALT MAN KUNNE ØNSKE MAN HADDE LÆRT OM PSYKISK HELSE .

ROS sitt lokale senter i Oslo/Akershus ligger sentralt 
plassert i Oslo sentrum 

Temakvelder
I 2017 har ROS holdt følgende temakvelder i Oslo

 ¡ «Selvskading», i samarbeid med VillaSult 
v/Mona Pettersen og Bente Sommerfeldt 
(Temakveld holdt to ganger pga stor interesse)

 ¡ «Panelsamtale -psykisk helse i media» 
 ¡ «Menn og spiseforstyrrelser» 

V/Andreas Haugen.
 ¡ «Spiseforstyrrelser og seksuelle overgrep» 

v/Ranveig K Andresen, DIXI.
 ¡ «Idrett og spiseforstyrrelser»  

v/Mari Ourom, Vilde Bratland Hansen og Anita 
Ødegaard.

 
Temakveldene har hatt mellom 25 til 200 deltagere.

Individuelle samtaler
Ved ROS sitt senter i Oslo/Akershus er individuelle 
samtaler en svært viktig del av tilbudet. Personene 
som kommer til individuelle samtaler forholder seg 
til samme person hver gang, og samtalene har en 
varighet på 45 minutter. Man kan som regel komme til 
oppfølgingssamtale annen hver uke, avhengig av hvor 
stor pågangen er.  

I 2017 ble det gjennomført 354 individuelle samtaler 
ved senteret i Oslo/Akershus, mot 329 i 2016. Dette er 
en økning på 8 %.

Pårørendegrupper
I 2017 hadde ROS åpen pårørendegruppe som møtes 
første mandag hver måned. Gruppen holdes på 
Majorstuen og ledes av Trine Buer.

ROS SENTER I OSLO/AKERSHUS
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Seminarer/arrangementer
Menn og følelser
I november arrangerte vi paneldebatt med temaet 
«Menn og følelser». Debatten ble ledet av psykolog 
Peder Kjøs. Et «stjernespekket» lag dro fullt hus på 
kulturhuset i Oslo. 

Kurs
Mindfulness og mindful eating 
I 2017 ble det arrangert ett kurs i mindfulness og 
mindful eating. Kursene hadde 8 deltagere og gikk over 
8 ganger. Kursleder var Monica Lindberg.

Foredrag/undervisning
JANUAR

 ¡ Foredrag om spiseforstyrrelser og trening ved 
SpinOff dansestudio. V/Mari Ourom og Ane 
Ringstad Næss.

SEPTEMBER
 ¡ Innlegg om pårørenderollen ved Gaustad, OUS.  

V/Mari Ourom.

OKTOBER
 ¡ Foredrag om spiseforstyrrelser og trening for Actic 

Moss. V/Mari Ourom og Elin Heitmann.
 ¡ Innlegg ved seminar for opplæring av 

brukerrepresentanter og fagråd i nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre. V/Irene Kingswick.

NOVEMBER
 ¡ Foredrag om spiseforstyrrelser og fysisk aktivitet 

for fysioterapistudenter, Høyskolen i Oslo. 
V/Mari Ourom og Elin Heitmann

 ¡ Foredrag om spiseforstyrrelser og trening ved 
SpinOff dansestudio. V/Mari Ourom og Ane 
Ringstad Næss.

ELIN OG MARI PÅ STAND UNDER FAGDAG FOR PASIENT- 
OG PÅRØRENDEOPPLÆRING VED AKER SYKEHUS.

Frivillig arbeid
Senteret i Oslo har 22 frivillige som besvarer 
rådgivninghenvendelser på landsdekkende telefon, 
mail og chat. Dette i tillegg til at mange frivillige tilbyr 
individuelle samtaler. 

Senteret har også en frivillig som holder 
pårørendegrupper. Takket være frivillige er det mulig å 
tilby rådgivning  på kveldstid, mandag til torsdag hver 
uke. 

Det har blitt holdt to ROS-Skoler (opplæringsprogram 
for frivillige) i 2017.

Stands
I 2017 har Senteret i Oslo/Akershus vært aktive på 
stands ved 

 ¡ Aker sykehus: Fagdag for pasient- og 
pårørendeopplæring

 ¡ Guttedagen i fbm verdensdagen, Oslo konserthus
 ¡ Nydalen VGS, i fbm verdensdagen
 ¡ Pårørendekonferansen, Gardermoen
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REGION MIDT-NORGE
ROS har stort fokus på økt aktivitet i Midt-Norge. I 
2017 har vi vært så heldige å få låne lokalene til KIM-
senteret i Fjordgata 19. Mot slutten av året valgte vi å 
leie egne lokaler i Kjøpmannsgata som var tilgjengelig 
for oss hver dag. Alt ligger til rette for etablering av 
et lokalt senter i Trøndelag i 2018, gitt lokale midler 
kommer på plass.  

Temakveld
 ¡ «Å stå nær noen med en spiseforstyrrelse» 

v/Mari og Irene Gellein
 ¡ «Musikk som verktøy» 

v/Manna Fenes
 ¡ «Din tanke er fri. Om ord, språk og følelser» 

v/Astrid Elisabeth Hofstad, Mathilde Johnsen og 
Anne Benschop.

 ¡ «Brukererfaringer med overspisingslidelse» 
v/Mari Raavand.

Temakveldene i Trondheim har hatt mellom 13 og 30 
deltagere. 

Kurs
Fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser  
Våren 2017 arrangerte ROS kurs om fysisk aktivitet og 
spiseforstyrrelser, rettet mot fysioterapeuter. Kurset 
ble arrangert i Trondheim av Mari Ourom.

Yoga
I Trondheim har ROS arrangert en kursrekke á 8 ganger, 
med yoga. Klassene ble ledet av Astrid Elisabeth 
Hofstad. 

Pårørendegrupper
I 2017 hadde ROS åpen pårørendegruppe Trondheim.  
Gruppen møtes første mandag hver måned og ledes av 
Irene Gellein.

Åpent hus
Gjennom sommeren arrangerte ROS Trondheim «Åpent 
hus» en kveld hver uke. 

Foredrag/undervisning
JANUAR

 ¡ Fremføring av «Det friske i det syke», Melhus.  
V/Juni Raak Høiseth.

 ¡ Fremføring av «Det friske i det syke», på RASP, OUS. 
V/Juni Raak Høiseth.

MARS
 ¡ Fremføring av «Det friske i det syke», ved Capio 

Anoreksisenter. 
V/Juni Raak Høiseth.

 ¡ «Veien videre» og informasjon om ROS, ved 
multifamilieterapi på Falstadsenteret.  
V/Anne Benschop.

SEPTEMBER
 ¡ Fremføring av «Det friske i det syke» på Nord 

Universitet i Namsos. V/Juni Raak Høiseth.
 ¡ «Når mat blir mestring, om overvekt og 

spiseforstyrrelser», helseseminar Muritunet. 
 V/Cathrine Nitter. 

 ¡ Om egenerfaring med overspingsproblematikk – 
helseseminar Muritunet. V/Irene Kingswick.

OVER 100 PERSONER TOK DEL I ROS 
SIN MARKERING AV VERDENSDAGEN 
PÅ LITTERATURHUSET I TRONDHEIM. VI 
FEIRET MED ARRANGEMENTET «IKKE 
VÆR SÅ SLEM MOT DEG SELV», DER JUNI 
RAAK HØISETH SPILTE FORESTILLINGEN 
«DET FRISKE I DET SYKE» ETTERFULGT 
AV FOREDRAG OM SELVMEDFØLELSE AV 
PER-EINAR BINDER.
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Hvis det i sandhed skal lykkes 

at føre et menneske hen til et 

bestemt sted, må man først og 

fremmest passe på at finde ham 

der hvor han er og begynde der. 

Dette er hemmeligheten i all 

hjelpekunst. 

      
   Søren Kirkegaard

REGION NORD
Gjennom ukentlige henvendelser per telefon og e-post 
erfarer vi behov for ROS i Nord. Dette gjelder både 
helse- og treningsfaglig personell, pårørende og dem 
som selv har et vanskelig forhold til kropp, mat og 
følelser. 

Vi ser også et økende antall personer fra region 
Nord som besøker våre nettsider og følger oss 
i sosiale medier. I 2017 har vi sendt ut en rekke 
informasjonsmateriell til helsevesen, skoler, 
treningssentre og til privatpersoner i region Nord. 

ROS har per i dag flere frivillige fra Tromsø som ønsker 
å bidra i regionen, men har dessverre ikke ressurser til 
å følge disse opp. Vi har derfor ikke satt i gang aktivitet 
i region Nord.  

ROS er i dialog med Tromsø kommune vedrørende 
muligheter for fremtidig etablering av et senter i region 
Nord.

OKTOBER
 ¡ «Min historie» og informasjon om ROS, ved BUP, 

St. Olavs hospital. V/Anne Benshop og Juni Raak 
Høiseth.

Frivillig arbeid
Frivilligheten ved ROS i Trondheim har hatt en enorm 
økning de senere årene. Mye takket være frivillige 
ildsjeler i Trøndelag og fordi ROS har satset ekstra 
ressurser på å holde tilbudet vårt oppe. I 2017 har 
vi rekruttert mange dyktige frivillige, særlig via 
frivillighetsportalen frivillig.no. 

De frivillige bidrar med rådgivning via individuelle 
samtaler, chat, foredrag på pårørendeseminar og 
temakvelder, drift av pårørendegruppe, yogagrupper 
og diverse annen aktivitet. Per 31.12.17 har vi ti aktive 
frivillige knyttet til ROS i Trondheim og vi har holdt en 
ROS-skole (opplæringsprogram for frivillige).

OGSÅ I TRONDHEIM HAR DET BLITT SATT FOKUS PÅ 
OVERSPISINGSPROBLEMATIKK. PÅ TEMAKVELD PRESENTERTE 
MARI RAAVAND RESULTATENE FRA SIN MASTEROPPGAVE 
OM BRUKERES ERFARINGER MED BEHANDLING AV 
OVERSPISINGSLIDELSE. RESULTATER SOM SAMSVARER MED 
VÅRE ERFARINGER MED AT DENNE GRUPPEN IKKE FÅR DEN 
HJELP DE HAR KRAV PÅ. ILLUSTRASJON: ANNE BENSCHOP
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LANDSDEKKENDE

PROSJEKTER
INsight center – Bulgaria
I 2017 ble prosjektet med Insight Center i Bulgaria 
avsluttet. Med opplæring og hjelp fra ROS har en 
brukerorganisasjon tilsvarende ROS, blitt etablert 
i landet. Midler til dette samarbeidet kommer fra 
Norwegian Grants. 

Spiseforstyrrelser og tilfriskning
Kompetansesenter for Brukererfaring og 
Tjenesteutvikling (KBT) har i samarbeid med ROS og 
UiT, Norges Arktiske Universitet gjennomført en Bruker 
Spør Bruker-undersøkelse for å kartlegge hva personer 
som selv har hatt en spiseforstyrrelse opplevde som 
viktig for sin tilfriskningsprosess før, under og etter 
avsluttet behandling.

Målgruppen er fagpersoner som møter denne 
pasientgruppen, pårørende og de som selv har en 
spiseforstyrrelse. 

Undersøkelsen har resultert i en nyttig rapport som nå 
er tilgjengelig for nedlasting og bestilling via ROS sine 
nettsider. 

Prosjektet er finansiert av ExtraStiftelsen Helse og 
Rehabilitering.

OVERORDNET 
SATSNINGSOMRÅDE
De neste 5 årene vil overspisingslidelse/
overspisingsproblematikk være et overordnet 
satningsområde i ROS. I 2017 har dette gjort seg 
gjeldende gjennom økt fokus i ROSinfo, flere publiserte 
kronikker, prosjektsøknader, lokale temakvelder samt 
kurs og foredrag om temaet. 

INFORMASJONSMATERIELL
ROS tilbyr et bredt utvalg av informasjonsmateriell. 
Materiellet bestilles av privatpersoner, lærere, 
fysioterapeuter, helsestasjoner, tannklinikker, skoler, 
spesialenheter og andre. 

I 2017 hadde vi 255 bestillinger av informasjons-
materiell via nettros, mot 234 i 2016. Vi har sendt ut 
ca 15 000 brosjyrer og inntekter på salg av materiell var 
på kr 21 404. Dette er en nedgang fra kr 32 218 i 2016.

I 2017 utarbeidet vi nye brosjyrer til de lokale sentrene, i 
tillegg ble veileder for lærere og helsesøster revidert og 
trykket opp på nytt. Med støtte fra tidligere lokallag for 
Anoreksia- og bulimiaforeningen fikk vi også mulighet 
til å produsere et eget blad rettet mot pårørende. Her 

PÅ BAKGRUNN AV AT OVERSPISINGS-
LIDELSE ER DEN MEST VANLIGE 
FORMEN FOR SPISEFORSTYRRELSER 
OG SAMTIDIG DEN DET ER MINST 
KUNNSKAP OM, HAR ROS SATT 
OVERSPISINGSPROBLEMATIKK SOM 
OVERORDNET SATSNINGSOMRÅDE. 
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har vi kombinert egenerfaringshistorier fra pårørende 
og personer som selv har hatt en spiseforstyrrelse, 
med konkrete råd fra ROS.

BRUKERUNDERSØKELSE
Like etter årsskiftet 2017/2018, gjennomførte ROS en 
stor brukerundersøkelse om vårt tilbud. Undersøkelsen 
hadde ca 300 respondenter. 

Vi fikk svært gode tilbakemeldinger og svarene viste 
blant annet at: 

 ¡ De fleste får vite om ROS via søk på internett eller 
via sosiale medier. 

 ¡ De fleste kunne tenke seg å ha kontakt med  
ROS via e-post, chat eller personlige samtaler.

 ¡ De fleste ønsker å kontakte oss ettermiddag/kveld.

I tillegg viser undersøkelsen at: 
 ¡ 91 % er fornøyd eller svært fornøyd med vårt 

rådgivningstilbud.
 ¡ 84 % er fornøyd eller svært fornøyd med vårt tilbud 

om individuelle samtaler. 
 ¡ 85 % er fornøyd eller svært fornøyd med vår 

tilstedeværelse på nett.
 ¡ 91 % er fornøyd eller svært fornøyd med vårt 

informasjonsblad ROSinfo. 

Utrolig imøtekommende og 

forståelsesfulle mennesker jeg 

snakket med på chat.

Snakket med flere på ROS og bare det 

å bli sett betydde utrolig mye.

Godt at dere finnes. Håper flere får 

øynene opp for dere!

Takk for at dere var der da jeg 

trengte dere!

REVIDERT VEILEDER FOR LÆRERE OG HELSESØSTRE I SKOLEN. 
DISTRIBUERES VIA EGNE NETTSIDER OG VIA SUBJECTAID - 
KANAL FOR INFORMASJONSMATERIELL FOR  ANSATTE I SKOLEN.

Tilbakemeldinger fra 
brukerundersøkelse

Fortsett med den fantastiske jobben dere 

gjør. Hadde det ikke vært for dere så 

hadde jeg ikke vært frisk i dag.

Det var viktig for meg å kunne 

snakke med noen som hadde vært 

gjennom det samme som meg.
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KOMMUNIKASJON

NY PROFIL
ROS har hatt en stor vekst de seneste år. Samtidig 
som vi sprer våre vinger og stadig blir mer synlig og 
tilgjengelig, er vi svært bevisst våre røtter. I 2017 gikk vi 
tilbake til røttene og fant igjen vår tidligere logofarge; 
oransje. Med hjelp av denne fargen ønsker vi å bli enda 
mer tilstede, enda mer skapende og enda mer rotfestet 
i vårt grunnlag. Med ny farge tar vi også høyde for 
tilbakmeldinger om at vår tidligere farge hadde et 
feminint preg – og blir mer kjønnsnøytral.

NETTROS.NO
Målet med nettros.no er å gi god informasjon relatert 
til spiseforstyrrelser, tilby informasjonsmateriell, 
informere om aktiviteter, spre kunnskap i et 

forebyggende perspektiv, og vise hva ROS kan tilby 
som et lavterskeltilbud. 

Våren 2017 lanserte ROS nye nettsider, i tråd med 
ny grafisk profil. Med ny nettside fikk vi også inn 
nytt innhold, blant annet rettet mot pårørende 
og fagpersoner. Vi utvidet også innholdet om 
spiseforstyrrelser og alt eksisterende innhold ble 
oppdatert. 

I 2017 hadde ROS 102 500 besøk på vår hjemmeside, 
en liten nedgang fra fjoråret hvor vi hadde 106 000 
besøk. 

Av alle besøk var 80 % nye besøk mens 20 % var 
returnerende besøkende. De mest besøkte sidene 

NY NETTSIDE OG NY GRAFISK PROFIL LANSERES VÅREN 2017. SIDENE ER FYLT MED NYTTIG INNHOLD RUNDT SPISEFORSTYRRELSER 
OG RELATERT PROBLEMATIKK. MYE HAR VI MED OSS FRA TIDLIGERE, MYE ER NYTT. VI HÅPER SIDEN KAN VÆRE EN KILDE TIL ØKT 
KUNNSKAP, TRYGGHET OG FØLELSEN AV Å IKKE VÆRE ALENE.
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på nettros er artikler fra ROSinfo og sidene som 
omhandler spiseforstyrrelser og behandling, I tillegg 
hadde vi en stor økning i antall besøkende på sidene 
«Med egne ord» hvor vi deler dikt, tanker og korte 
tekster fra våre brukere. 

Gjennom Google Ad grants har ROS et dagsbudsjett på 
329 USD for annonsering på Google. ROS startet med 
Google-annonsering mot slutten av 2015 og fortsatte 
dette arbeidet i 2016 og 2017.

SOSIALE MEDIER
På våre Facebook-sider deles aktuelle nyheter om 
spiseforstyrrelser og andre temaer knyttet til mat, 
kropp, selvfølelse og psykisk helse. Vi benytter også 
sidene til å informere om aktiviteter i ROS, og til å 
spre kunnskap og bryte tabuer om spiseforstyrrelser. 
Facebook er den viktigste kilden for trafikk til nettros.
no.

På vår Facebook-side hadde vi i 2017 en økning fra  
10 065 følgere ved starten av året, til 10 689 følgere 
per 31.12.17. 

ROS er også tilstede på Instagram der vi i 2017 
fikk med oss dyktige frivillige til å øke aktiviteten 
på profilen. I løpet av året økte vi fra 383 til 906 
følgere. ROS har som mål å ytterligere øke aktivitet og 
synlighet på Instgram.  

ROSINFO
ROSinfo er organisasjonens informasjonsblad 
som gis ut fire ganger per år. Bladet sendes 
ut til medlemmer, til alle spesialenheter for 
spiseforstyrrelser og til enkelte DPSer, helsestasjoner 
og utdanningsinstitusjoner. I tillegg legges alle utgaver 
ut på nettros.no for bestilling. 

ROSinfo ligger også tilgjengelig digitalt via nettros.no.

Fokusområder for ROSinfo i 2017 har vært:
 ¡ Nr. 1/2017 - Ro
 ¡ Nr. 2/2017 - Følelser
 ¡ Nr. 3/2017 - Overganger
 ¡ Nr. 4/2017 - Håp

Utgavene i 2017 har blitt trykket opp i 1800 eks. 

ROS SETTER FOKUS PÅ OVERSPISINGSPROBLEMATIKK 
GJENNOM KRONIKKER OG DEBATTINNLEGG.

ROS I MEDIA
ROS har vært aktiv i media i 2017, både gjennom 
egenskrevne kronikker og debattinnlegg samt 
intervjuer i avis/magasiner og TV. 
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FRIVILLIGE I ROS BIDRAR TIL ØKT KUNNSKAP OM SPISEFORSTYRRELSER I BT JUNIORS SERIE OM TEMATIKKEN.

MARI OUROM FRA ROS SENTER I OSLO/
AKERSHUS BESØKER GOD MORGEN 
NORGE PÅ TV2, DER TEMAET VAR 
SPISEFORSTYRRELSER HOS BARN. 
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ROS ønsker å prioritere samarbeid og være 
representert i ulike fora og utvalg. Dette for å få 
innflytelse i ulike beslutningsorganer. 

I 2017 har ROS vært medlem i FFO, Frivillighet Norge 
og Rådet for psykisk helse. Gjennom medlemskap i 
disse paraplyorganisasjonene står vi sterkere når det 
gjelder å kunne påvirke beslutninger som er viktige for 
våre brukere. Via dem får vi mulighet til å utforme krav 
og spørsmål til myndigheter, samt delta i høringer og 
arbeidsgrupper som kan fremme våre brukeres sak. 

I 2017 har ROS vært aktive ovenfor politikere i 
Trondheim, Oslo og Bergen kommune spesielt, for å 
spre vårt budskap. Vi har hatt møter med politikere 
fra de ulike kommunene og vi har stilt opp på 
deputasjoner. 

Vi fortsatte også vårt samarbeid med Bulgaria, hvor 
Insight Center skal bygge opp en brukerorganisasjon. 
ROS bidrar med opplæring, råd og veiledning i denne 
prosessen. Midler til dette samarbeidet kommer fra 
Norwegian Grants.  

I 2017 var organisasjonen representert i følgende 
brukerutvalg og fora:

NASJONALT
 ¡ Pasient og brukermedvirkningsprosjekt i nasjonale 

medisinske kvalitetsregistre. V/Irene Kingswick. 
 ¡ Nasjonalt kvalitetsregister for spiseforstyrrelser.  

V/Irene Kingswick.
 ¡ Helsedirektoratets arbeidsgruppe for pakkeforløp 

for spiseforstyrrelser barn og unge.  
V/Lill Ann Welhaven Holm.

 ¡ Brukerrådet til Helse og omsorgsdepartementet.  
V/Irene Kingswick.

 ¡ DIS; digital innbyggerkommunikasjon i 
spesialisthelsetjenesten. V/Linn Bæra.

 ¡ Interregionale nettverk for regionale brukerutvalg. 
V/Linn Bæra.

 ¡ Helsedirektoratets arbeidsgruppe som utarbeider 
nye nasjonale retningslinjer for behandling av 
spiseforstyrrelser. V/Linn Bæra 

 ¡ Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser. 
V/Line Orvedal og Irene Kingswick.

 ¡ Beslutningsforum for nye metoder i 
spesialisthelsetjenesten. V/Linn Bæra 

REGION VEST
 ¡ Ungdomsrådet i HelseBergen.  

V/Benedikte Holmefjord.
 ¡ Regionalt brukeutvalg Helse Vest. V/Linn Bæra.
 ¡ Brukerutvalg Helse Bergen. V/Marianne Clementine 

Håheim. 
 ¡ Regionale styringsgrupper i Helse Vest 

for prosjektene; «Elektronisk kurve og 
legemiddelhåndtering», «Alle Møter»,  «Overgang til 
Dips Arena og Digitalt mediaarkiv». V/Linn Bæra.

 ¡ Programkomite for kvalitetsregisterkonferansen i 
Helse Vest, 2017. V/Linn Bæra.

 ¡ Nettverk for pasientsikkerhetsforskning i Helse 
Vest. V/Linn Bæra.

 ¡ Regionalt prosjekt for fødetryggleik for kvinner i 
Helse Vest. V/Linn Bæra.

 ¡ Regionalt prosjekt i legemiddelsikkerhet.  
V/Linn Bæra.

 ¡ Det regionale samarbeidsutvalget for forskning og 
innovasjon i Helse Vest. V/Linn Bæra. 

 ¡ NAV Hordaland. V/Irene Kingswick.

REGION ØST
 ¡ Brukerutvalg RASP, Oslo Universitetssykehus.  

V/Elin Heitmann.
 ¡ Representant for referansegruppen Barns beste.  

V/Mari Ourom. 
 ¡ Avdeling for psykisk helse og avhengighet, Oslo 

Universitetssykehus. V/Lill-Ann Welhaven Holm.
 ¡ Brukerutvalg Oslo Universitetssykehus.  

V/Mari Ourom.
 ¡ Capio Fredrikstad. V/Juni Raak Høiseth.
 ¡ Forum for pasient- og pårørendeopplæring, OUS.  

V/Mari Ourom
 ¡ Råd for Barn som pårørende, OUS. V/Mari Ourom.

REGION MIDT
 ¡ Brukerrådet ved RKSF Skjørdal og Levanger.  

V/Juni Raak Høiseth. 

INTERESSEPOLITISK ARBEID
OG SAMARBEID
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 ¡ Representant i Regionalt klinisk nettverk for 
spiseforstyrrelser i Midt-Norge (RKNS).  
V/Juni Raak Høiseth.

 ¡ Arbeidet med å utarbeide pasientforløpet 
for behandling av voksne pasienter med 
spiseforstyrrelser – St.Olavs Hospital   
V/Juni Raak Høiseth.

 ¡ Vararepresentant i Regional komité for medisinsk 
og helsefaglig forskningsetikk (REK Midt) (fra 1.juli 
2017). V/Juni Raak Høiseth.

NYE NASJONALE 
RETNINGSLINJER
Våren 2017 ble nye nasjonale retningslinjer for tidlig 
oppdagelse, utredning og behandling, lansert av 
Helsedirektoratet.

Retningslinjene skal omhandle tidlig oppdagelse, tidlig 
intervensjon, utredning og behandling av personer med 
spiseforstyrrelser både i primærhelsetjenesten og i 
spesialisthelsetjenesten, inkludert samhandlingstiltak 
mellom tjenestenivå og mellom somatikk og psykisk 
helsevern.

Det er etter 7 års arbeid disse retningslinjene nå legges 
frem. Som brukerorganisasjon har ROS vært involvert i 
arbeidet fra starten i 2010, og vi er stolte av å ha bidratt 
med pasient- og pårørendestemmen inn i et så viktig 

arbeid.

Å få nye faglige retningslinjer vil ikke i seg selv endre 
praksis. Vi har en spennende tid i vente der vi som 
organisajson vil følge videre implementeringsarbeidet. 
For noen behandlingsteder vil ikke retningslinjene 
medføre noen store endringer, for andre vil det kreve 
investering i ny kompetanse og struktur på tilbudet 
for å møte anbefalingene. Særlig spennende blir det 
å følge opp utviklingen innen behandlingstilbudet 
til de med oversiningslidelse. Her ser ROS at det i 
dag er store mangler på behandlingstilbud både i 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

En annen faktor som er viktig å følge opp, er 
synliggjøring av innhold for blant annet fastleger 
og andre som ikke hovedsakelig jobber med 
spiseforstyrrelser, en viktig målgruppe når det gjelder 
det å fange opp de som trenger behandling.

Oppsummert forventer ROS at retningslinjene skal gi:

 ¡ Rett hjelp til rett tid, tilpasset den enkelte person.
 ¡ Økt kunnskap og forståelse for alle typer 

spiseforstyrrelser
 ¡ Et godt behandlingstilbud for alle, uavhengig av 

hvor man behandles.
 ¡ Trygghet og retning i helsetjenesten vår.



Vi vil rette en stor takk til våre økonomiske bidragsytere. Uten dem kunne ikke ROS opprettholdt sitt viktige arbeid. 
I 2017 har organisasjonen fått støtte fra: 

ØKONOMISKE BIDRAGSYTERE
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Tlf: 948 17 818
E-post: info@nettros.no 

Chat/web: nettros.no
Facebook: facebook.com/nettros.no

Instagram: @nettros

VÅRE VERDIER
MODIG OG DIREKTE
ROS skal våge å være tydelig og ærlig i møte med det enkelte menneske, og med 
samfunnet for øvrig. Vår oppgave er å løfte frem håpet for den enkelte og å løfte 
brukerstemmen i det offentlige.

TILSTEDE OG INKLUDERENDE
ROS skal være tilstede for alle, der de er. I øyeblikket, men også fysisk gjennom 
tilpassede åpningstider og geografisk nærhet. Vi inkluderer alle som er berørt av 
problematikk knyttet til mat, kropp, trening og følelser, også dem som er nærstående/
pårørende. Terskelen for å kontakte ROS skal være lav.

EKTE OG RAUS
Hos ROS kan alle være seg selv, uten masker. Vi møter deg med likeverdighet, åpenhet, 
nysgjerrighet, ydmykhet og empati. Vi gir deg den tiden du trenger for å bli frisk og står 
ved din side. Hos ROS møter du medmennesker med en spisskompetanse.

ROS gir sårbarhet styrke




