ÅRSMELDING 2018

ROS

RÅDGIVNING OM SPISEFORSTYRRELSER
¡¡ 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 vedr. spiseforstyrrelser.
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TILBAKEBLIKK
KREATIVITETEN BLOMSTRER I ROS!
Det er med stor stolthet og ydmykhet jeg oppsummerer
året 2018. Overskriften kunne vel så gjerne vært
«Frivillighetens år, Prosjektenes år eller De ansattes år!»
Å være leder for ROS er når alt kommer til alt, en stor gave.
Ingen andre steder jeg har jobbet har lært meg så mye.
Omgitt av enestående kolleger, frivillige og et styre som
alle er motiverte, langt over snittet kompetente – med
et glødende engasjement for å løfte brukerstemmen og
sørge for at flest mulig mennesker som trenger vår hjelp
faktisk får det – når de trenger det!
Året 2018 føyer seg inn i rekken av nye «seire». De siste
fem årene har vi hatt en enorm økning i antall henvendelser, hele 157 %! Fra 2725 til 7012 rådgivningshenvendelser.

4

Tallene taler for seg. Uten glødende engasjerte ansatte
og frivillige ville ikke dette vært mulig. Frivillige i ROS bidro
med ikke mindre enn 7192 timers frivillig arbeid i 2018, noe
som tilsvarer 4,2 årsverk.
I 2018 åpnet ROS sitt fjerde senter for spiseforstyrrelser
– denne gang Senter for spiseforstyrrelser i Trøndelag.
Ett etterlengtet tilbud for region midt Norge. Engasjerte
frivillige har gjennom de siste fem årene vist en helt
formidabel innsats i håp om å få et eget lokalt senter.
35 frivillige sammen med senterleder sørger nå for at flere
av våre rådgivningstilbud er lokalt forankret.

Synlighet er viktig. Vi vet at det ennå er en del mennesker
der ute som ikke kjenner til vårt tilbud. Økningen de siste
årene bekrefter at stadig flere får øynene opp for ROS. En
stor takk til Extrastiftelsen som hadde tro på hele 6 av våre
prosjekter. Kinoreklamen «Det vises ikke utenpå» er vist til
nærmere 150 000 personer. I tillegg ble denne filmen også
vist på TV2’s reklamefrie dager og rundt 25 000 ganger i
sosiale medier.
Podcasten – Uforstyrra fikk også midler fra Extrastiftelsen.
Målet er å nå ut til flere mennesker med egenerfaringer
om spiseforstyrrelser og tilfriskning. ROS sin CHAT fikk
støtte til videreutvikling, et toårig prosjekt under navnet
#førstesteget. Utvidede åpningstider, kvalitetssikring av
tilbudet og opplæring av tilstrekkelig med frivillige står
i fokus. ROS fikk også utviklet sin egen animasjonsfilm
«Negativt kroppssnakk» i samarbeid med tegner og
illustratør Ida Neverdahl. Videoklippene fra filmen er vist
over 100 000 ganger!
Hver dag får vi bekreftet gjennom våre brukere hvor
viktig ROS er i deres tilfriskningsprosess. Vår årlige
brukerundersøkelse bekrefter dette igjen og igjen.
Individuelle samtaler er «grunnstenen» i ROS. I 2018
økte disse med hele 17%. Nærmere 11 500 følger ROS på
Facebook og over 120 000 besøkte vår hjemmeside. En
økning på 18% fra året før. Brukerundersøkelsen i 2018 ble
besvart av 300 personer. Den viser at 92% er fornøyd eller
svært fornøyd med vårt rådgivningstilbud.

åtte-ukers grupper for ROS i løpet av den toårige prosjektperioden. Evalueringen av prosjektet utføres i samarbeid med UiB og Modum Bad. Selvhjelpsprogrammet
«Få bukt med overspising» av Dr. Christopher Fairburn fra
Oxford University vil også bli evaluert i samarbeid med
Universitetet i Sørøst-Norge.
Til slutt vil jeg gjerne få løfte frem Bergen kommune som
har støttet ROS gjennom mange år. De har hatt tro på
vårt tilbud og tilrettelagt for store deler av veksten vi har
sett innenfor frivilligheten.
Så en ekstra takk til Bergen kommune for et godt
samarbeid og en oppmuntring til andre kommuner om å
følge i Bergen kommune sine fotspor.
Tusen takk for helt suveren innsats alle sammen!

Irene Kingswick
Generalsekretær ROS

Sist men ikke minst – ROS integrerer stadig mer forskning og
evaluering knyttet til sitt område. Doktorgradsprosjektet
«Mind the Gap» fikk støtte fra Extrastiftelsen og har som
mål å øke forståelsen for hvilke erfaringer brukere med
anoreksi, pårørende og behandlere har med overganger
fra barn og ungdomsbehandling til voksen behandling.
Videre ble det gitt støtte til implementering og evaluering
av programmet «Mindful Eating – Conscious Living» – en
videreutdannelse fra Universitetet i California. 15 instruktører fikk dekket sin utdannelse mot å gjennomføre tre
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RESSURSER
STYRET

Landsstyret i ROS er høyeste beslutningsorgan mellom årsmøtene. Styret har i 2018 bestått av:
ØYVIND ENGER
STYRELEDER
Styreleder i ROS siden 2017. Ph.D. i biologi med tilleggsutdanning i samfunnspolitikk. Mange års erfaring
med prosjektledelse innen forskning og kommersiell utnyttelse av forskningsresultater. Arbeider
med investeringer i forskningsbaserte bedrifter. Styreverv i ni aksjeselskap og styreleder i én frivillig
organisasjon i tillegg til ROS.

LARS HALSE KNEPPE
NESTLEDER

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.

LIV SAND
STYREMEDLEM
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.

BENEDICTE BLYTT
STYREMEDLEM
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. Også styremedlem i Stiftelsen Fontenehuset Bergen.
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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.

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.

OLGA V. LEHMANN
VARAMEDLEM
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. Tar utdanning som
instruktør i Mindful Eating – Conscious Living og holder kurs ved ROS sine kontorer i Trondheim.

KOMITÉER OG RÅD
Etisk Råd
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Jorunn Gjerken (leder)
Morten Lystrup
Marianne Elisabeth Bang Hauge
Nathalie Ponroy

Etisk råd har ikke hatt saker til behandling i 2018.

Valgkomité

¡¡ Dagfinn Bjørgen (leder)
¡¡ Asle Halvorsen
¡¡ Juni Raak Høiseth
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ANSATTE 2018
Hovedkontor

Senteret i Rogaland

Irene Kingswick

Nina Hvidsten

Cathrine Nitter

Marte Vigeland

Marion Lende

Anne L. Skogen

Hilde D. Nesvåg

Generalsekretær

Org.rådgiver

Foredragsholder

Prosjektutvikler

Senterleder

Rådgiver

Rådgiver

Senteret i Oslo/Akershus

Senteret i Trøndelag

Elin Heitmann

Marte Ø. Johansen

Økonomiansvarlig/
Rådgiver

Frivillighetskoord/
Rådgiver

Senterleder

Jorunn GjerkenGran

Linn Bæra

Silje Vik

Rådgiver
(t.o.m sept 2019)

Rådgiver
(f.o.m okt 2019)

Mari Ourom

Monica Lindberg Ingrid Marvin

Senterleder

Rådgiver

Senteret i Hordaland

Line Orvedal
Senterleder/
Faglig leder
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Maria Vogt
Andresen

Frivillighetskoord/
Rådgiver

Rådgiver
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NØKKELTALL
LIKEPERSON- OG
FRIVILLIGHETSARBEID
Frivillighet er grunnsteinen i ROS sitt arbeid og de siste
årene har frivilligheten hatt en enorm vekst.
I 2018 har vi rekruttert svært mange dyktige frivillige via
psykologisk fakultet ved UIB og UIO. Vi har også rekruttert
via frivillighetsportalen frivillig.no. De frivillige som er
knyttet til ROS per i dag, bidrar 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.
Grunnmodulen består av 12 timer hvor deltagerne får
innføring i ROS – hvem vi er og hva vi gjør, spiseforstyrrelser,
frivillig arbeid og rådgivning. ROS-skolen er etterfulgt av
mer oppgavespesifikk opplæring.
I 2018 har vi holdt 8 frivillighetsskoler i henholdsvis Bergen,
Oslo, Stavanger og Trondheim.

ROS har lokal frivillighetskoordinator tilknyttet hvert
senter og nasjonal frivillighetskoordinator med overordnet
ansvar for vår frivillighetspolitikk.
Totalt har ROS i overkant av 135 frivillige som har bidratt
med 7192 timers frivillig innsats for ROS i 2018. Dette er
en økning fra 4540 timer i 2017, tilsvarende 58 %.
Frivillig innsats tilsvarer da 4,2 årsverk i organisasjonen.

MEDLEMSUTVIKLING

Ved utgangen av 2018 hadde ROS 1043 betalende
hovedmedlemmer, en nedgang på ca 9 % fra 2017.
Medlemskontingenten var satt til kr 200 per år.
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,-.
Fylkesvis fordeling av medlemmer:
Antall medlemmer
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er betegnelsen på fysiske samtaler med rådgiver á 45
minutter. Her kan man komme en gang, eller bli fulgt opp
av samme rådgiver over lengre tid.

2009

2018

1084

1205

UTVIKLING I ANTALL HENVENDELSER 2011-2018

1574

1435

1852

2017

2358

BESVART RÅDGIVNING 2017 OG 2018

I 2018 hadde ROS totalt 7012 besvarte henvendelser
knyttet til vår rådgivningstjeneste, en økning på 6 % fra
året før. Ser vi på de siste fem år, har ROS hatt en økning
i antall besvarte henvendelser på 157 %.

1589

HENVENDELSER

I 2018 har vi beholdt våre åpningstider på kveld (mandag torsdag), i tillegg til at rådgivningstelefonen har vært åpen
to dager på dagtid. Chatten har vært åpen mandag-torsdag
kl 17-21.

E- POST

TELEFON

CHAT

I NDI VI DUELLE SAMTALER

Kjønnsfordeling

Når det gjelder fordeling av kjønn for dem som kontakter
oss, er den lik som i 2017. 92 % av dem som kontakter oss
er jenter/kvinner og 6 % er gutter/menn. Vi har altså en
lang vei å gå for å nå flere gutter og menn.
Gutt/mann 6 %

Ikke oppgitt 2 %

Henvendelsen fordeler seg mellom våre kanaler for
rådgivning; e-post, telefon, chat og individuelle samtaler.
Individuelle samtaler som finner sted ved våre lokale
sentre i Hordaland, Rogaland, Oslo/Akershus og Trøndelag,
utgjør størstedel av henvendelsene. Individuelle samtaler
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Jente/kvinne 92 %

Alder

Grunnet ulike alderskategorier har vi ikke direkte sammenligningsgrunnlag når det gjelder alder på personer
som tok kontakt i 2018 kontra 2017. Vi kan imidlertid si
at vi ligger nokså likt aldersmessig der hovedparten av
dem som kontakter oss er mellom 14 og 35 år. 47 % av
brukerne våre var 25 år eller yngre i 2018, mot 49 % i
2017.

Geografi

Den største delen av henvendelsene våre kommer fra
personer i region Vest. Tallene fra 2018 er relatvit lik som
foregående år, med unntak av en økning på henvendelser
fra region Midt, fra 2, 5 % til 5 % i 2018.
HVOR I LANDET HENVENDER BRUKERNE SEG FRA? 2018
Ikke oppgitt; 10 %
Nord; 2 %

ALDER

Ikke oppgitt
15 %

>9
0%

9- 13 år
2%
14- 18 år
18 %

< 55 år
3%

Vest; 53 %

Sør-øst; 30 %
46- 55 år
6%

36- 45 år
9%

Midt; 5 %

19- 25 år
27 %

Livssituasjon

26- 35 år
20 %

Bakgrunn

Den største andel av dem som tar kontakt med oss, er
personer som selv har en spiseforstyrrelse/spiseproblematikk. Vi
Andre
Ikke oppgitt
3%
0%
mangler direkte
Pårørende
14 %
sammenligningsgrunnlag fra
tidligere år, men
erfarer at denne
prosentandelen
har økt de senere
år. Vi antar at det
skyldes implementering og økt
bruk av chat, som i
hovedsak benyttes
Selv berørt
av selv berørte.

De fleste av av våre brukere er enten i skole eller jobb.
Totalt 19 % er utenfor ordinært arbeidsliv i form av langtidssykemelding, uførhet eller AAP. Vi har ikke sammenligningsgrunnlag fra tidligere år på disse tallene.
Svangerskap/barselperm
Annet
1%
Pensjonert
3%
0%
AAP
5%

Ufør
9%

Langtidssykemeldt
5%
Student/elev
45 %

I arbeid
32 %

83 %
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Problematikk

Gjennom 2018 har 31 % av henvendelsene våre omhandlet
overspisingsproblematikk, mot 19 % året før.
ROS har jobbet målrettet for økt oppmerksomhet,
kunnskap og ikke minst tilbud til personer med denne
problematikken. Økningen viser at vi lykkes, selv om det
fremdeles er en lang vei å gå.
Merk: Kategoriseringen av problematikk er basert på egenrapportering.

Behandling?

Ved investering av nytt registreringssystem fra SuveyXact/
Rambøll i 2018, fikk vi mulighet til å registrere flere data på
våre henvendelser. En viktig faktor å se på er om de som
får hjelp fra oss, også får hjelp i behandlingssystemet.
Tallene viser at nesten halvparten av dem som bruker
vårt tilbud, ikke er i annen behandling. Et fåtall (9 %) er i
behandling for spiseforstyrrelser.

2017
Treningsavhengighet
0%
Megareksi
0%
Ortoreksi
1%

Ikke oppgitt
13 %

Avsluttet behandling Droppet ut av behandling
1%
6%
Overspisning
19 %

Er i behandling for annen
probl.
16 %

Bulimi
10 %

Spiseproblematikk
22 %

Ingen behandling
47 %

Er i behandling for sf.
9%

Anoreksi
21 %

Blanding/uspesifisert
14 %

Treningsavhengighet
2%
Megareksi
0%
Ortoreksi
2%

Henvist/venter på behandling
8%

Følges opp av lege
13 %

2018
Ikke oppgitt
3%

Overspisning
31 %

Spiseproblematikk
22 %

Blanding/uspesifisert
11 %

Bulimi
11 %

Anoreksi
18 %
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UTSENDING AV MATERIELL

I 2018 satset vi på ekstra spredning av materiell innen
skolen, og opprettet samarbeid med Subjectaid, som er
en samleportal for kostnadsfritt undervisningsmateriell.
Gjennom Subjectaid har 651 ansatte i skolen bestilt
totalt 6320 eks. av vårt materiell. Henholdsvis 5399 eks.
av «Kropp og grenser» rettet mot ungdomsskoleelever, og
921 eks. av veileder for lærere og helsesøstre.
I tillegg til dette, hadde vi 379 bestillinger av
informasjonsmateriell via nettros i 2018, mot 255 i 2017.
Her ble det sendt ut 3575 ulike brosjyrer. Inntekter på
salg av materiell var på kr 8600.

BRUKERTILFREDSHET

Mot slutten av 2018, gjennomførte ROS en stor
brukerundersøkelse om vårt tilbud. Undersøkelsen hadde
cirka 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 chat eller personlige samtaler.
¡¡ De fleste ønsker å kontakte oss ettermiddag/kveld.
I tillegg viser undersøkelsen at:
¡¡ 92 % er fornøyd eller svært fornøyd med vårt
rådgivningstilbud på chat/telefon/e-post.
¡¡ 82 % er fornøyd eller svært fornøyd med vårt tilbud
om individuelle samtaler.
¡¡ 83 % er fornøyd eller svært fornøyd med vår nettside
¡¡ 82 % er fornøyd eller svært fornøyd med vår
tilstedeværelse på sosiale medier
¡¡ 87 % er fornøyd eller svært fornøyd med vårt
informasjonsblad ROSinfo.

ROS har bidratt i stor grad til at jeg ble frisk, og
ukentlige samtaler har vært svært betydningsfulle for
meg. Et enda større pluss er at jeg følte jeg endelig
møtte forståelse, fra en som selv hadde vært der før
meg. Heia ROS og individuelle samtaler!!!

Synes generelt dere er veldig flinke.
Liker info/kronikker jeg finner via dere.

Jeg synes ofte det er veldig gode/viktige tema for bladet.
Flere ganger har det truffet nesten komisk on point på ting
som har vært aktuelt for meg akkurat da eller tiden før.

Synes dere er profesjonelle, ærlige og dyktige.
Godt å vite dere er der.

Jeg synes dere er helt supre og dere er kjempeflinke
og dere gjør alt dere kan for å hjelpe andre som sliter
med mye tanker rundt mat/kropp og vekt. Dere er også
flinke til å få de som sliter med spiseforstyrrelse til å ta
kontakt med dere for å få hjelp.

Jeg føler meg alltid mye roligere etter å ha snakket
med en av dere i ROS. Dere er en fantastisk gjeng
synes jeg.

Tallene fra 2018 skiller seg lite fra tallene i 2017.
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AKTIVITETER OG TILTAK
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 2018 har ROS holdt følgende temakvelder i regi av
senteret i Hordaland:
¡¡ «Bekymring og engstelse»
v/Asle Halvorsen.
¡¡ «Fra skam til verdighet»
v/Marte Bygstad Landro.
¡¡ «Spør legen»
v/Stein Frostad.
¡¡ «Overspising»
v/Mari Raavang.
¡¡ «Mindful eatingt»
v/Irene Kingswick.
¡¡ «Grenser og grensesetting»
v/Heidi Ann Fiske.
¡¡ «Emosjonsfokusert familieveiledning»
v/Marit Nilsen Albertsen.
Oppmøte på temakveldene har vært bra, med alt fra 10 til
35 deltagere. Evalueringene viser jevnt over gode reultater,
med både temaer og foredragsholdere.
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Seminarer/arrangementer
Stor og usynlig?

I forbindelse med prosjektene «Få bukt med overspising»
og «Bli venn med maten», holdt ROS seminar om overspisingsproblematikk for 80 tilhørere på Litteraturhuset
i Bergen. Seminaret inneholdt en kombinasjon av faglig
kunnskap og egenerfaring. Foredragsholdere: Mari Raavand, Kariann Langeland og Cathrine Nitter

Pårørendeseminarer

I 2018 har ROS holdt to pårørendeseminarer i samarbeid
med Seksjon for spiseforstyrrelser, Haukeland universitetssykehus. Seminarene som ble arrangert henholdsvis
i juni og november, fant sted på Lærings- og mestringssenteret i Bergen.
Vi opplevde godt oppmøte på begge seminarene og som
tidligere gir deltagerne svært positive evalueringer. Denne
gangen hadde vi også med oss representant fra BUP.

Pårørendegruppe

Pårørendegruppen i Bergen holdes i ROS Hordaland sine
lokaler. Dette er en åpen gruppe for alle som står nær
noen med en spiseforstyrrelse. I 2018 ble gruppen ledet
av Eva Holmefjord. Gruppen møtes en gang per måned
gjennom hele året.
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Kurs

I forbindelse med prosjektet Mindful Eating, har senteret
i Hordaland hatt en rekke 8-ukers kurs. Dette er holdt
både av ansatte ved senteret og eksterne instruktører. Se
mer om prosjektet på s. 34.

Samtalegrupper

ROS Senter i Hordaland har i 2018 arrangert en samtalegruppe med 8 deltagere. I samtalegruppene kan man
jobbe seg ut av spiseforstyrrelsen sammen med andre.
Gruppene har gått over 12 uker á 2 timer og blitt ledet av
psykolog Ragnhild Inderhaug.

Stands

ROS var en naturlig del under Regnbuedagene som
ble arrangert juni. Vi sto på stand alle tre dager og fikk
synliggjort oss for en aktuell målgruppe. Vi hadde i tillegg
stand på «Emotion revolution» og på ulike skoler. ROS var
også representert i pepperkakenbyen, med eget byggverk.

Yoga

I starten av 2018 var vi så heldige å kunne tilby yoga
ved senteret. Timene var gratis for medlemmer av ROS.
Yogainstruktør var frivillig Beate Lid Skodje.

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 2018 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.
I løpet av 2018 har vi hatt 61 aktive frivillige knyttet
til Senteret i Hordaland og vi har holdt to ROS-skoler
(opplæringsprogram for frivillige).

ROS representert med
ansatte og frivillige
på Emotion revolution
i regi av Institutt for
psykologisk rådgivning,
Grieghallen Bergen

Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2018
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Henvendelser

Senteret i Hordaland hadde totalt
1753 henvendelser i 2018, en økning
på 13,5 % fra fjorårets 1544.
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I 2018 ble det gjennomført 1008 individuelle samtaler ved senteret i
Hordaland, mot 925 i 2017. Dette er
en økning på 9 %.
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Den viktigste aktiviteten ved senteret
er individuelle samtaler. 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.

AUGUST

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

Foredrag/undervisning
Mnd

For hvem

Tema

Deltakere Foredragsholder

Januar

Psykologer i spesialisering

Brukerstemmen i praksis og kvalitet for
pasienter og pårørende

27

Linn Bæra

Februar

Framnes videregående skole

Spiseforstyrrelser; hvem, hva og hvorfor?

250

Cathrine Nitter

Februar

Sykepleien, HVL

Spiseforstyrrelser; hvem, hva og hvorfor?

50

Cathrine Nitter

Februar

Danielsen VGS

Spiseforstyrrelser; hva kan man legge merke til
og hvordan hjelpe?

32

Linn Bæra

Mars

A2G kompetanse

Om ROS og generelt om spiseforstyrrelser

10

Cathrine Nitter

Mars

Danielsen VGS

Spiseforstyrrelser: hvem, hva og hvorfor?

30

Cathrine Nitter

Mars

Bergen kommune,
bofellesskap psykisk helse

Spiseforstyrrelser med fokus på
overspisningslidelse

17

Linn Bæra og Jorunn
Gjerken-Gran

April

Lærerstudenter, HVL

Spiseforstyrrelser; hvem, hva og hvorfor?

35

Cathrine Nitter

April

Høgskolen i Bergen

ROS og spiseforstyrrelser

3

Linn Bæra og Jorunn
Gjerken-Gran

April

Åsane VGS, voksenopplæring,
avd. Lønborg

Spiseforstyrrelser: hvem, hva og hvorfor?

30

Cathrine Nitter

April

Åsane VGS, voksenopplæring,
FFO

Spiseforstyrrelser: hva er det, og hvordan
hjelpe?

50

Cathrine Nitter

April

Bergen kommune, enhet for
psykisk helse

ROS - hvem er vi og hva driver vi med?

15

Cathrine Nitter og Irene
Kingswick

Mai

Åsane VGS, voksenopplæring,
avd. Lønborg

Spiseforstyrrelser: hvem, hva og hvorfor?

30

Cathrine Nitter

Juni

Fagsenter for
pasientrapporterte data,
Prom konferanse

Norspis med bruk av og analyse av data;
Kvalitetsforbedring - med pasienten i fokus

110

Linn Bæra
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20

Juni

Bergen kommune,
forvaltningen for psykisk
helse

Om ROS og spiseforstyrrelser

10

Cathrine Nitter

Juni

Samarbeidsorganet for
universitet, høyskole og
helsforetak

Vi vet hvor skoen trykker - derfor forsker vi

21

Linn Bæra

August

Høgskolen på vestlandet,
sykepleien

Spiseforstyrrelser

50

Linn Bæra

August

Etat for sosiale tjenester i
Bergen kommune

Om ROS og spiseforstyrrelser

17

Cathrine Nitter

August

Høgskolen på Vestlandet,
avd. Kronstad.
Sykepleierstudenter, 3. år

Spiseforstyrrelser: hvem, hva og hvorfor?

35

Cathrine Nitter

August

Helse Vest

Vi vet hvor skoen trykker - derfor må vi forske!

50

Cathrine Nitter

September

Os ungdomsskole, tre 9.
klasser - RUSH

Om ROS og spiseforstyrrelser

90

Marianne Clementine
Håheim

September

Os ungdomsskole, to 9.
klasser – RUSH

Om ROS og spiseforstyrrelser

60

Marianne Clementine
Håheim

Oktober

Frisklivssentralen i Kvinnherad

Om ROS og spiseforstyrrelser samt våre
prosjekter

17

Cathrine Nitter

Oktober

A2G

Om ROS og spiseforstyrrelser samt våre
prosjekter

30

Cathrine Nitter

Oktober

NAV og psykisk helse
Fyllingsdalen

Om ROS og spiseforstyrrelser samt våre
prosjekter

35

Cathrine Nitter og Maria
Vogt Andresen

November

Folkehelsestudenter 3. klasse,
HVL

Kort introduksjon om ROS for
folkehelsestudenter

35

Cathrine Nitter

November

NAV avd. Fana

Om ROS, spiseforstyrrelser m/ fokus på
overspisningslidelse

80

Cathrine Nitter
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November

Sykepleierstudenter 3. år, HVL

Spiseforstyrrelser: hvem, hva og hvorfor?

35

Cathrine Nitter

November

Askøy VGS, på FFO

Spiseforstyrrelser: hvem, hva og hvorfor?

20

Cathrine Nitter

November

Askøy kommune, avd. psykisk
helse og rus

Om ROS, spiseforstyrrelser og hvordan være en
hjelper

10

Cathrine Nitter

VI VET HVOR SKOEN TRYKKER – DERFOR MÅ VI FORSKE
Som en brukerorganisasjon tuftet på egenerfaringsbasert- og
faglig kunnskap, har ROS mange roller. En av dem er å sikre at
brukerenes stemmer blir hørt på alle nivå, også når det gjelder
forskning. Og nettopp på grunn av at vi vet hvor skoen trykker,
står vi i en unik posisjon til å stille de gode spørsmålene som kan
gi de nyttige svarene.
Her representert ved Linn og Cathrine på brukerutvalgssamling
med HelseVest.
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ROS SENTER I ROGALAND
Senteret i Rogaland, som tidligere var en egen stiftelse,
ble en del av ROS 01.01.17. Senteret ligger sentralt plassert
i Schiøtz gate 5 og driftes med hjelp av midler fra Helse
Vest og Stavanger kommune.

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.

Temakvelder

Pårørendegrupper

I 2018 har ROS holdt følgende temakvelder i Rogaland
¡¡ «Mat og følelser»
v/Hilde Dorthea Nesvåg.
¡¡ «Det helhetlige mennesket»
v/Anne Lise Skogen.
¡¡ «Spiseforstyrrelser som symptom»
v/Hilde Dorthea Nesvåg.
¡¡ «Nøkler i tilfriskningsprosessen»
v/Rachel Fjelltvedt.
¡¡ «Mindful eating »
v/Hege Tuen Seglem.
¡¡ «Biodanza» x 2
v/Kristine Tjensvoll.
¡¡ «Å sette seg selv i frihet»
v/ Edel Iren Aase.

Senteret i Rogaland har i 2018 hatt pårørendegrupper en
gang per måned. Dette er en åpen gruppe for alle som
står nær noen med en spiseforstyrrelse. I 2018 ble gruppen
ledet av Vigdis Maria Tjørom.

Kurs

I forbindelse med prosjektet Mindful Eating, har senteret i
Rogaland arrangert 8-ukers kurset «Bli venn med maten».
Les mer om prosjektet på s. 34.

Temakveldene i Rogaland har hatt mellom 6 og 18
deltagere.

Seminarer/arrangementer
Pårørendeseminar

I mars arrangerte senteret pårørendeseminar i samarbeid
med Enhet for spiseforstyrrelser ved Stavanger Universitetssykehus. Seminaret hadde 16 deltagere.

Frivillig arbeid

ROS senter for spiseforstyrrelser i Rogaland hadde
7 frivillige gjennom 2018. Disse bidrar med å holde
individuelle samtaler, hjelpe til på temakvelder, holde
foredrag, eller er med på å synliggjøre ROS på stands og
andre ulike arenaer.

22

Marion, Anne Lise og Hilde representerer ROS Senter i Rogaland,
under Schizofrenidagene i Stavanger 2018
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Henvendelser

Senteret i Rogaland hadde totalt
1224 henvendelser i 2018, en økning
på 14 % fra fjorårets 1070.
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I 2018 ble det gjennomført 832 individuelle samtaler ved senteret i Rogaland, mot 730 i 2017. Dette utgjør
en økning på 14 %.
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Individuelle samtaler
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Den viktigste aktiviteten ved sentert er individuelle samtaler. 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. .
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Utvikling individuelle samtaler

Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2018

23

Foredrag/undervisning

24

Mnd

For hvem

Tema

Deltakere

Foredragsholder

Mars

Fagskolen Videreutdanning
psykiatri

Hvem er ROS? Hvordan jobber vi?

29

Anne Lise Skogen

Mai

Helsepersonell ved Sandnes
Ungdomsskole

Veiledning til institusjonspersonale

6

Vigdis Maria Tjørhom

Mai

Kursdeltakere på
Frisklivssentralen i Stavanger

Mat, kropp, vekt og følelser

12

Anne Lise Skogen

Juni

Selv berørte på LHL

Mat kropp og følelser

30

Hilde Dorthea Nesvåg

Juni

Kursdeltager på Stor og sterk,
frisklivssentralen i Stavanger

Mat kropp og følelser

8

Anne Lise Skogen

Juni

8. og 10. trinn på Jørpeland
ungdomsskole

Mat kropp og følelser

80

Anne Lise Skogen

August

LHL, Hå kommune

Mat, kropp og følelser

30

Anne Lise Skogen

September

Helsepersonell

Hva er en spiseforstyrrelse?

3

Hilde Dorthea Nesvåg

Oktober

Frisklivssentralen på Jæren

Mat, kropp og følelser

9

Hilde Dorthea Nesvåg

November

Frisklivssentralen i Stavanger

Mat, Kropp og følelser

9

Hilde Dorthea Nesvåg

Desember

Frisklivssentralen i Sandnes

Mat, Kropp og følelser

9

Hilde Dorthea Nesvåg
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HVA OM JEG SLIPPER DEG INN?
hva om jeg slipper deg inn
det skumleste er
å ikke vite
hva som skjer når jeg
tør å si det
hva som skjer når jeg
river fasaden
når mitt hjerte min sjel
kommer frem i dagen
hva som skjer når jeg
tar av masken
når jeg slukker flammen
og samler asken
å ikke vite
hva du vil si
om du vil bli
eller om jeg får tid
til å vise deg rundt

-es

Dikt sendt inn til «Med egne ord» på nettros.no.
Illustrasjon fra ROS sin film, «Det vises ikke utenpå»
Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2018
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R E G I O N SØR-ØST
ROS SENTER I OSLO/AKERSHUS
ROS sitt lokale senter i Oslo/Akershus ble etablert i 2014
og ligger sentralt plassert i Oslo sentrum. Senteret er
delfinansiert gjennom midler fra Oslo kommune og Helse
Sør-Øst.

første mandag hver måned. Dette er en åpen gruppe for
alle som står nær noen med en spiseforstyrrelse. Gruppen
holdes på Majorstuen og ledes av Trine Buer.

Seminarer/arrangementer

Nye lokaler

Høsten 2018 flyttet ROS Oslo/Akershus fra Storgata 10A,
til Storgata 10 B. Med dette fikk senteret en mye bedre
mulighet til å ta vare på og gi plass til de frivillige, i tillegg
til at de økte kapasiteten på samtalerom. Dette gir også
muligheter til å holde kurs og større arrangementer i eget
lokale.

Prosjekt Kropp

I forbindelse med årsmøtet 2018, holdt ROS seminaret
«Prosjekt Kropp» på Vulkan i Oslo. Her stilte vi

Temakvelder

I 2018 har ROS holdt følgende temakvelder i Oslo
¡¡ «Overspisingslidelse»,
v/Kariann Langedal.
¡¡ «Skrift i hud», i samarbeid med Villa Sult
v/Mona Pettersen, Bente Sommerfelt og Finn
Skårderud.
¡¡ «En reise i eget liv», egenerfaring
v/Elin Heitmann.
¡¡ «Mindful Eating»
v/ Monica Lindberg, Justin Guibao og Aina Gunnerud.
Temakveldene har hatt mellom 15 og 90 deltagere.
Evalueringene viser jevnt over gode reultater, med både
temaer og foredragsholdere.

Pårørendegrupper

I 2018 hadde ROS åpen pårørendegruppe som møtes

26

Under seminaret «Prosjekt Kropp» hadde vi paneldebatt
bestående av fire flotte deltagere som alle har egenerfaring med
spiseforstyrrelser: Elin Heitmann, Andreas Haugen, Joakim Kleven
og Anne Benschop
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spørsmålene: Hva skjer når kroppen blir et prosjekt, hvor
resultatet bestemmer din egenverdi og hvordan du har det?
Kan kroppen være veien til lykke?
Vi hadde med oss Kethe Engen fra Norges idrettshøyskole
og Celine GJønnes fra Antidoping Norge. I tillegg hadde
vi paneldebatt med personer som selv har hatt en spiseforstyrrelse.

Stor og usynlig?
I forbindelse med prosjektene «Få bukt med overspising»
og «Bli venn med maten», holdt ROS seminar om overspisingsproblematikk for 45 tilhørere på Litteraturhuset i Oslo.
Seminaret inneholdt en kombinasjon av faglig kunnskap
og egenerfaring. Foredragsholdere var Mari Raavand og
Kariann Langeland.

Kurs

Stands

¡¡ Stand i forbindelse med temakveld, klinikk psykisk
helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus
¡¡ Stand i fbm. NIH Fitness convention

Frivillig arbeid

Senteret i Oslo har frivillige som besvarer
rådgivningshenvendelser på landsdekkende telefon,
mail og chat. Dette i tillegg til at mange frivillige tilbyr
individuelle samtaler. Gjennom 2018 har 32 frivillige
vært tilknyttet senteret.
Takket være de frivillige i Oslo er det mulig å tilby rådgivning på kveldstid, mandag til torsdag hver uke.
Det har blitt holdt to ROS-skoler (opplæringsprogram
for frivillige) ved senteret i 2018.

I forbindelse med prosjektet Mindful Eating, har senteret i
Oslo arrangert 8-ukers kurs «Bli venn med maten». Dette
er holdt både av ansatte ved senteret og eksterne
instruktører. Les mer om prosjektet på s. 34.

Mari Ourom fra ROS Oslo snakker om
spiseforstyrrelser, kropp og selvfølelse
foran 230 personer i Lillestrøm, under
seminaret «Hvordan kan vi skape en
sunnere treningskultur?». Seminaret var i
regi av Antidoping Norge

Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2018
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Henvendelser

Senteret i Oslo hadde totalt 1257
henvendelser i 2018, en økning på
40 % fra fjorårets 897.
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Utvikling individuelle samtaler
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I 2018 ble det gjennomført 458 individuelle samtaler ved senteret
i Oslo/Akershus, mot 354 i 2017.
Dette er en økning på 29 %.
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Den viktigste aktiviteten ved sentert er individuelle samtaler. 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.
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Foredrag/undervisning
Mnd

For hvem

Tema

Deltakere

Foredragsholder

Januar

Friskvernsklinikken i Asker

Overspisningslidelse og overvekt/fedme

60

Cathrine Nitter

Februar

Utvalget for psykitatrisk
kompetansehevning, Søndre
bydeler, Oslo

Rus og spiseforstyrrelser

45

Linn Bæra

Februar

Søndre Nordstrand DPS

Spiseforstyrrelser og rus

Mars

Capio Anoreksisenter

Motivasjon og deling av egenerfaring som
tidligere pasient

25

Juni Høiseth

April

Stolt Helse treningssenter

Spiseforstyrrelser og trening

45

Mari Ourom

April

RASP, Nordisk
miljøterapikonferanse for SF

Sosial trening i gruppe

45

Juni Raak Høiseth, Fredrik
Abrehansen og Jonas
Andersen

April

Vestre viken

ROS og overspisningslidelse

25

Monica Lindberg
Ingrid Marvin

Juni

Asker kommune

Selvfølelse og spiseforstyrrelser

17

Mari Ourom

Juni

Bærum Sykehus LMS

Når mat blir mestring. Overvekt og fedme.

20

Monica Lindberg

September

Antidoping Norge

Spiseforstyrrelser og trening

20

Mari Ourom

September

Caluna

Når mat blir mestring – overvekt og
spiseforstyrrelser

50

Mari Ourom

Oktober

Fysioterapistudenter, Oslo MET.

Spiseforstyrrelser og trening

50

Mari Ourom og Elin
Heitmann

November

Antidoping Norge

Ortoreksi og muskeldysmorfi

250

Mari Ourom

November

NIH Aktiv

Spiseforstyrrelser og trening

50

Mari Ourom

Desember

LMS Bærum sykehus

Overspising og overvekt

20

Monica Lindberg

Linn Bæra
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REGION MIDT-NORGE
ROS SENTER I TRØNDELAG
ROS har i mange år hatt stor aktivitet i Midt-Norge, drevet
av frivillighet. I 2018 satset ROS egenkapital og åpnet ROS
Senter for spiseforstyrrelser i Trøndelag, foreløpig basert
på en 50 % stilling som senterleder og frivillighet.

¡¡ «Spiseforstyrrelser, tilfriskning og mindful eating»
v/Juni Raak Høiseth og Olga Lehmann

Temakvelder

Stands

¡¡ «Foreldrekjærlighet»
v/Bente Halse
¡¡ «God nok»
v/Camilla Lorentzen
¡¡ «Raushet og egenomsorg i prestasjonssamfunnet»
v/Kari Løvendahl Mogstad

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

I 2018 har ROS holdt følgende temakvelder i Trøndelag

Temakveldene har hatt mellom 20 og 200 deltagere.

Senteret har vært tilsetede på stands ved:
Verdensdagen for psykisk helse, ISAK kultursenter
Verdensdagen for psykisk helse, Nidaros DPS
Verdensdagen for psykisk helse, Trondheim Sentrum
Temakveld, Litteraturhuset Trondheim

Høsten 2018 kunne vi endelig åpne
ROS Senter for spiseforstyrrelser i
Trøndelag. Et etterlengtet lavterskeltilbud for innbyggere i region
Midt.
Den høytidelige snorklippingen ble
utført av ordfører i Trondheim, Rita
Ottervik.
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Yoga

I Trondheim har ROS arrangert en kursrekke á 8 ganger,
med drop-in yoga. Klassene ble ledet av Astrid E. Hofstad.

Pårørendegrupper

I 2018 hadde ROS åpen pårørendegruppe i Trondheim.
Gruppen møtes første mandag hver måned og ble ledet
av Anne Benschop med flere.

I forbindelse med prosjektet Mindful Eating, har senteret
i Trøndelag arrangert 8-ukers kurset «Bli venn med
maten». Se mer om prosjektet på s. 34.

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 2018 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. Gjennom 2018 har det vært 35
frivillige knyttet til ROS i Trondheim og vi har holdt tre
ROS-skoler (opplæringsprogram for frivillige).

Henvendelser

Senteret i Trøndelag hadde totalt 72 rådgivningshenvendelser i 2018. Da senteret er nyåpnet i 2018, hadde de ikke
rådgivningshenvendelser i 2017.
Det er registrert 45 individuelle samtaler knyttet til senteret
i 2018. Senteret har foreløpig ikke en egen telefon.
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Instagramprofil Camilla Lorentzen samlet nærmere 200 personer
med sitt foredrag «God nok», på temakveld i forbindelse med
åpningen av ROS Trøndelag.
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Foredrag/undervisning

32

Mnd

For hvem

Tema

Deltakere

Foredragsholder

Januar

Tiller DPS Enhet for
spiseforstyrrelser

Veien mot å bli frisk

7

Juni Raak Høiseth og
Maria Tvergrov Kalvatn

Februar

Reg. kompetansesenter for
spiseforstyrrelser og reg.
kompetansesenter for rus- og
avhengighetsmedisin

Rus og spiseforstyrrelser

140

Linn Bæra

Februar

Fasteleger i Trondheim

Brukererfaringer i møte med fastleger

45

Jun i Raak Høiseth

Mars

Tiller DPS - Enhet for
spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser og samfunn

6

Maria Tvergrov Kalvatn og
Astrid Elisabeth Hofstad

Mars

8. og 10. trinn på Jørpeland
ungdomsskole

Veien videre

20

Anne Ruth Benschop

Mars

Kvammen Akutt, Bufetat

Generelt om spiseforstyrrelser, med
drøfting

18

Maria Tvergrov Kalvatn og
Anne Ruth Benschop

April

Tiller DPS Enhet for
spiseforstyrrelser

Foredrag/ undervisning på
pårørendekveld

12

Juni Raak Høiseth og
Marte Østli Johansen

Mai

Fysioterapeuter i Trondheim

Spiseforstyrrelser og fysisk aktivitet

10

Mari Ourom

August

Nidaros DPS

Om ROS og vårt tilbud

30

Marte Østli Johansen

August

Nidaros DPS

Temakveld for pårørende om
spiseforstyrrelser

9

Anne Benschop + overlege

September

NTNU, ergoterapistudenter

Spiseforstyrrelser

40

Anne Benschop

September

Samarbeidspartnere + flere (åpning
av ROS senter i Trøndelag)

Min historie

30

Anne Benschop

Oktober

Nasjonalt klinisk nettverk for
spiseforstyrrelser

Veien ut av spiseforstyrrelser. Hva var
til hjelp?

40

Juni Raak Høiseth

Oktober

Regionalt klinisk nettverk for
spiseforstyrrelser

Veien ut av spiseforstyrrelser. Hva var
til hjelp?

20

Juni Raak Høiseth
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November

Høgskulen i Volda, BUP Helse Møre
og Romsdal, Sjustjerna omsorg.

Veien ut av spiseforstyrrelser - Hva var
til hjelp

80

Juni Raak Høiseth

Desember

Tiller DPS

ROS sitt tilbud

4

Marte Østli Johansen og
Liva Nynes

Desember

Klinisk nettverk, regionalt senter
for fedmeforskning og innovasjon
St.Olav

Overvekt, fedme og spiseforstyrrelser

100

Marte Østli Johansen

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

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

Vi ser også et økende antall personer fra region Nord
som besøker våre nettsider og følger oss i sosiale medier.
I 2018 har vi sendt ut en rekke informasjonsmateriell til
helsevesen, skoler, treningssentre og til privatpersoner i
region Nord.

ROS har vært i dialog med Tromsø kommune vedrørende
muligheter for fremtidig etablering av et senter i region
Nord, uten at vi har fått på plass noen avtale her.

I 2018 har ROS hatt følgende undervisningsopplegg i
regionen:
¡¡ Foredrag om spiseforstyrrelser og trening for
fysioterapistudentene i Tromsø (mars)
¡¡ Foredrag om mat og mestring under en fagdag for
helsepersonell i Tromsø (mai)
¡¡ Presentasjon av ROS for multifamilieterapigruppen
ved Nordlandssykehuset i Bodø (februar)
Alle ved Mari Ourom.
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LANDSDEKKENDE
OVERORDNET SATSNINGSOMRÅDE

I henhold til vår strategiplan 2017-2021, er
overspisingsproblematikk et overordnet satningsområde
i ROS. I 2018 har dette gjort seg gjeldende gjennom økt
fokus i ROSinfo, flere publiserte kronikker, prosjektsøknader, lokale temakvelder samt kurs og foredrag om temaet.

PROSJEKTER

Pågående prosjekter
Mindful Eating

I 2018 startet prosjektet «Mindful Eating», et toårig prosjekt
finansiert av Extrastiftelsen. Målet med prosjektet er å
kunne gi et godt og grundig evaluert tilbud til personer
med overspisingsproblematikk.
I starten av prosjekten ble det rekruttert 30 personer som
skulle gjennomføre instruktørutdanning innen Mindful
Eating. 15 av disse ble knyttet til ROS og holdt 8-ukers
kurset «Bli venn med maten» fra høsten 2018. Disse
skal holde ytterligere to kurs hver i 2019 og alle kurs blir
evaluert i samarbeid med UiB og Modum Bad.
Prosjektet fortsetter ut 2019.

Få bukt med overspising

Gjennom prosjektet «Få bukt med overspising», støttet av
Extrastiftelsen, får ROS mulighet til å tilby våre brukere
det veiledede selvhjelpsprogrammet med samme navn,
utviklet av Christopher Fairburn. Gjennom prosjektet har
vi ansatt rådgivere i 50 % stilling ved våre lokale sentre
i Hordaland, Rogaland og Oslo. Veiledningsprogrammets
fem steg blir alle evaluert av deltagerne.
Vi har gjennom 2018 jobbet aktivt med rekruttering av
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deltagere. Foreløbige tilbakemeldinger på programmet er
svært gode, men flere rapporterer om at det krever mye
av dem å gjennomføre et slikt program.
Prosjektet går over to år og fortsetter ut 2019.

Mind the gap

Doktorgradsprosjektet «Mind the gap» har som mål å
øke forståelsen for hvilke erfaringer brukere med anoreksi, pårørende og behandlere har med overganger fra
barn og ungdomsbehandling til voksen behandling. Doktorgradsstudiet er en kvalitativ studie hvor brukermedvirkning står sentralt i hele forskningsprosessen. Idé og
utforming er utviklet av en pårørende med erfaring fra
spiseforstyrrelser, som i en årrekke har hatt pårørendegrupper for ROS. Studien er utviklet i et samarbeidsprosjekt mellom bruker og forsker.
Dette er et treårig forskningsprosjekt ledet av stipendiat
Veronica Lockertsen ved Seksjon for behandlingsforskning
ved Oslo universitetssykehus.

Det vises ikke utenpå

Målsetningen med prosjektet «Det vises ikke utenpå», var
å lage en animasjonsfilm med tilhørende kampanje, som
i hovedsak rettet seg mot alle som står nær noen med
en spiseforstyrrelse. Vi ønsket å vise ambivalensen i en
spiseforstyrrelse og at en spiseforstyrrelse handler om
vonde tanker og følelser, som ikke kan ses utenpå.
I samarbeid med Mikrofilm, ble det utarbeidet en film
på ett minutt. En 3o sekunders versjon av denne ble vist
på kino via Capa kinoreklame i Bergen, Trondheim og
Stavanger. Garantert publikum for kinovisningen var 138
539. Filmen ble også vist på TV2 1. juledag og har blitt vist
nærmere 25 000 ganger på sosiale medier.
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I årskiftet hadde vi en kampanje som gikk på å bryte
myter rundt spiseforstyrrelser, kalt #visesikkeutenpå.
Spesielt gjaldt dette mytene om at gutter/menn ikke har
spiseforstyrrelser og at spiseforstyrrelser handler om
vekt. Vi laget også en egen brosjyre rettet mot personer
med overspisingsproblematikk og en egen ROSinfoutgave med fokus på gutter og menn.
Prosjektet, som er støttet av Extrastiftelsen, fortsetter
til våren 2019 der vi vil lage brosjyre rettet mot gutter
og menn og ha en ROSinfo-utgave med fokus på
overspisingsproblematikk.

Podcast - Uforstyrra

Arbeidet med podcasten «Uforstyrra» startet høsten 2018
med rekruttering av deltagere og innspilling. Målet med
podcasten er å nå ut til flere mennesker med historier om
spiseforstyrrelser og tilfriskning. Vi ser på podcast som en
mulighet til å nå frem med rådgivning og informasjon til
dem som ikke ønsker eller våger å ta kontakt, møte opp
eller være åpen angående sine vanskeligheter. Ved å gi
disse menneskene et tilbud på en personlig arena kan de
selv utforske i trygge omgivelser uten å eksponeres som
«en person med spiseforstyrrelse». På denne måten kan vi
møte personen der han eller hun er.
Vi vil vise mangfold for å bryte tabuer, vi vil normalisere
tanker og følelser for å redusere skam og vi vil motivere
til å oppsøke hjelp i behandlingsapparatet når det er
nødvendig.
Podcasten produseres i samarbeid med Både Og og
støttes av Extrastiftelsen. Produksjonen fullføres i starten
av 2019 og lanseres i februar.

#førstesteget

#førstesteget er ettårig prosjekt støttet av Extrastiftelsen,
bestående av to hoveddeler.
Første del ble påbegynt i 2018, da vi ansatte Maria Vogt
Andresen som prosjektmedarbeider i 50 % stilling. Hennes
oppgave har vært å kvaltitestsforbedre og ruste chatten
til økt pågang. Prosjektet startet med implementering
av ny chat-løsning, levert av Puzzel. Med den fikk vi økt
kvalitet og stabilitet på tjenesten, i tillegg til at vi sikret at
tjenesten var i henhold til GDPR.

Scener fra filmen «Det vises ikke utenpå», som ønsker å vise at
spiseforstyrrelser handler om det som skjer på innsiden.

Videre har vi utført brukerundersøkelser rettet mot chatrådgivere, analysert «typiske» temaer som blir tatt opp
på chatten, satt igang ulike kompetansehevingstiltak, og
implementert bakvaktordning. Dette setter oss i stand til
å øke åpningstider og etterhvert sette igang kampanjen
#førstesteget, der vi oppfordrer spesielt unge til å ta
kontakt med oss via chat. Dette skjer våren 2019.
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Avsluttede prosjekter
Negativt kroppssnakk, #skifttema

I samarbeid med tegner og illustratør Ida Neverdahl, har
ROS i 2018 utviklet en animasjonsfilm som har til hensikt
å sette tema «negativt kroppssnakk» på dagsordenen. I
filmen følger vi en ung jente fra morgen til kveld, og får
illustrert hvordan negativt kroppssnakk fra venner og
familie påvirker henne negativt.
I tillegg til animasjonsfilmen ble det laget egne kortfilmer av de ulike scenene i filmen, stillbilder, tekster og kronikker. Alt dette utgjorde kampanjen #Skifttema som ble
gjennomført i uke 42 og 43 i 2018. Kampanjen nådde ut
til svært mange, og vi fikk veldig mange positive tilbakemeldinger på kampanjen. De ulike filmene ble til sammen
vist over 100 000 ganger i sosiale medier. Dette var definitivt et tema som traff en bred målgruppe.
Negativt kroppssnakk var et ettårig prosjekt støttet av
Extrastiftelsen, som ble avsluttet høsten 2018.

Stillbilder fra filmen «#skifttema», illustrert av Ida Neverdahl. Filmen ble delt opp i ulilke scener som ble brukt i sosiale medier. Totalt har disse
videoklippene blitt vist over 100 000 ganger.

36

Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2018

KOMMUNIKASJON
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.
I 2018 hadde ROS 122 200 besøk på vår hjemmeside, en
økning på 18 % fra fjoråret hvor vi hadde 102 500 besøk.
Av alle besøk var 85 % nye besøk mens 15 % var returnerende besøkende. En større andel av våre besøkende
var dermed nye i 2018, noe som viser at vi har nådd nye
personer i målgruppen. Over 60 % av besøkene på siden
ble gjort fra mobil.
De mest besøkte sidene 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.

SOSIALE MEDIER
FACEBOOK

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 om spiseforstyrrelser. Facebook er
den viktigste kilden for trafikk til nettros.
På vår Facebook-side hadde vi i 2018 en økning fra
10 689 følgere ved starten av året, til 11 466 følgere per
31.12.18.

Gjennnom sosiale medier sprer vi informasjon og kunnkap fra et
brukerperspektiv. Årets mest leste sak var en tekst vi fikk tilsendt
fra en mor som gjerne ville dele sin historie om møtet med
helsesstasjonen med et overvektig barn. Et tema som skapte stort
engasjement og som også ble til sak i Bergens Tidende.

Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2018

37

INSTAGRAM
I 2018 har vi jobbet målrettet mot å øke aktivitet og verdi
av innhold som postes på vår Instagram-profil. Vi har i
stor grad lykkes med dette, og vil fortsette jobben i 2019.
Gjennom året har vi økt fra 906 følgere til ca 1800 følgere
per 31.12.2018.

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 2018 har vært:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Nr. 1/2018 - Sunnhet
Nr. 2/2017 - Grenser
Nr. 3/2017 - Kroppspositivisme
Nr. 4/2017 - Gutter/menn

Utgavene i 2018 har blitt trykket opp i 1900 eks.

INFORMASJONSMATERIELL

ROS tilbyr et bredt utvalg av informasjonsmateriell. Materiellet bestilles av privatpersoner, lærere, fysioterapeuter, helsestasjoner, tannklinikker, skoler, spesialenheter og
andre. Det meste av materiellet er gratis.
I 2018 utarbeidet vi ny brosjyre om overspisingsproblematikk. Dette ble gjort som en del av prosjektet «Det vises
ikke utenpå» og har i tillegg bakgrunn i vårt overordnede
satsningsområde.
I tillegg ble brosjyren om trening og spiseforstyrrelser revidert og trykket opp i ny versjon. Vi laget også en egen
brosjyre tilknyttet prosjektet «Få bukt med overspising»
der vi informerer om vårt tilbud.
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Gjennom brosjyremateriell sprer vi informasjon om spiseforstyrrelser
og ROS. I 2018 satset ROS spesielt på spredning av informasjon i
skolen, og inngikk et samarbeid med Subjectaid, en samleportal
for informasjonsmateriell til elever og ansatte i skolen. Gjennom
disse sendte vi ut 5399 eks. av «Kropp og grenser» rettet mot
ungdomsskoleelever, og 921 eks. av veileder for lærere og helsesøstre.
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ROS I MEDIA

ROS har vært aktiv i media i 2018, både gjennom egenskrevne debattinnlegg samt intervjuer i avis/magasin/TV.

KRONIKKER

¡¡ Slankekirurgi som symptombehandling,
v/ Cathrine Nitter og Nina Hvidsten, Bergens Tidende
¡¡ Seks råd for et anstrengt for hold til egen kropp
v/ Cathrine Nitter, VG
¡¡ Nei, du ser ikkje tjukk ut - sjå på meg då.
v/Cathrine Nitter, Bergens Tidende
¡¡ Overvekt betyr ikke alltid dårlig helse
v/Cathrine Nitter, Bergens Tidende
¡¡ Treng vi kroppspress for å motivere folket?
v/Cathrine Nitter, BA
¡¡ Skift tema
v/ Marianne Clementine Håheim, Firda

¡¡ Negativt kroppssnakk og nyttårsslanking
v/Marianne Clemetine Håheim, Bergens Tidende

INTERVJU

¡¡ Etablering av ROS i Tromsø og Nord-Norge
v/Marte Ø. Johansen, NRK radio Troms
¡¡ Åpning av ROS Trøndelag
v/Marte Ø. Johansen og Anne Benschop, Adresseavisen
¡¡ Intervju i forbindelse med kampanjen #Skifttema
v/ Cathrine Nitter, KK- Kvinner & klær
¡¡ Podcastepisode om kroppspress
v/ Cathrine Nitter, NSOs podcast «Studentsnakk»
¡¡ Kroppspress, #Skifttema, spiseforstyrrelser
v/Cathrine Nitter, Påfyllpodden
¡¡ Trening og spiseforstyrrelser + overspisingslidelse
v/Mari Ourom, To episoder i Treningspodden
¡¡ Om økning i henvendelser til ROS
v/Irene Kingswick, Bergensmagasinet
¡¡ Spiseforstyrrelser - Råd og tips til foreldre
v/Irene Kingswick, Stavanger Aftenblad
¡¡ Hvordan forstå bulimi og anoreksi
v/Irene Kingswick, Egmont publishing AS
¡¡ Hva er mindful eating? Om ROS sitt prosjekt
v/Irene Kingswick, Dagbladet
¡¡ Om rus og overspisingsproblematikk
v/Irene Kingswick, Gatemagasinet Erlik Oslo
¡¡ Spiseforstyrrelser på treningssentre
v/Mari Ourom, Aftenposten

Anne Benschop deler sin erfaringer med Adresseavisens lesere
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SAMARBEID OG
INTERESSEPOLITISK ARBEID
ROS ønsker å prioritere samarbeid og være representert
i ulike fora og utvalg. Dette for å få innflytelse i ulike
beslutningsorganer.
I 2018 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.

¡¡
¡¡

REGION VEST

Ungdomsrådet i Helse Bergen
Regionalt brukerutvalg Helse Vest
Brukerpanelet i Alrek helseklynge
Brukerutvalget i Helse Bergen
Regionale styringsgrupper i Helse Vest
for prosjektene «Elektronisk kurve og
legemiddelhåndtering», «Alle Møter» og «Digitalt
mediaarkiv»
Nettverk for pasientsikkerhetsforskning i Helse Vest
Det regionale samarbeidsutvalget for forskning og
innovasjon i Helse Vest
Forskningsprosjekt ved avdeling for spiseforstyrrelser
ved Haukeland universitetssykehus
NAV Hordaland
Revisjon av pasientforløp for voksne med sykelig
overvekt, Poliklinikk for overvekt (PFO)

I 2018 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.

¡¡

BRUKERREPRESENTASJON

REGION ØST

Gjennom året var organisasjonen representert i følgende
brukerutvalg og fora:

NASJONALT

¡¡ Helsedirektoratets arbeidsgruppe for pakkeforløp for
spiseforstyrrelser barn og unge
¡¡ Pasient- og brukermedvirkningsprosjekt i nasjonale
medisinske kvalitetsregistre
¡¡ Nasjonalt kvalitetsregister for spiseforstyrrelser
¡¡ Brukerutvalget til Helsedirektoratet
¡¡ Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser
¡¡ DIS; digital innbyggerkommunikasjon i
spesialisthelsetjenesten
¡¡ Interregionale nettverk for regionale brukerutvalg
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¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

¡¡
¡¡

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Brukerrådet, RASP, Oslo Universitetssykehus
Representant for referansegruppen Barns beste
Brukerutvalget, Oslo Universitetssykehus
Brukerråd, Capio Anoreksi Senter Fredrikstad
Råd for pasient- og pårørendeopplæring, Oslo
Universitetssykehus
¡¡ Råd for Barn som pårørende, Oslo
Universitetssykehus
¡¡ Brukerutvalg, oppfølgingsenheten Frisk, Oslo
¡¡ Bruker-forsker-forum, RASP, Oslo Universitetssykehus

REGION MIDT

¡¡ Brukerrådet ved RKSF Stjørdal og Levanger
¡¡ Representant i Regionalt klinisk nettverk for
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spiseforstyrrelser i Midt-Norge (RKNS)
¡¡ Arbeid med å utvikle standardisert pasientforløp for
voksne pasienter innad i St. Olavs hospital
¡¡ Vararepresentant i Regional komité for medisinsk og
helsefaglig forskningsetikk (REK Midt)

NYTT PAKKEFORLØP

En av de større endringene innen behandling av
spiseforstyrrelser, er innføringen av pakkeforløpet for
barn og unge med spiseforstyrrelser, som implementeres
i 2019. ROS har deltatt aktiv i prosessen rundt dette, med
brukerrepresentant Lill Ann Welhaven Holm.
ROS ser frem til å følge pakkeforløpet etterhvert som
dette trer i kraft. Vi håper det vil bidra til en bedre og mer
forutsigbar behandling, der pasientene og deres pårørende

får reell medvirkning. I høringsprosessen fremmet vi
vår bekymring rundt diagnosefokuset i pakkeforløpet.
Spiseforstyrrelser er en samlebetegnelse for enkelt
diagnoser, med ulike utrykk og symptom sammensetning.
Bekymringen handler om at fokuset på anoreksi og
bulimi kan hindre at barn og unge med andre diagnoser
ikke fanges opp, eksempelvis uspesifiserte lidelser innen
spiseforstyrrelser, selektive spisevansker og ikke minst den
store gruppen pasienter med overspisningslidelse.

NORDISK SAMARBEID

Gjennom NORSED (Nordic association for a society
without eating disorder) har ROS et aktivt samarbeid med
brukerorganisasjonene i de andre nordiske land. I tillegg til
ROS, består NORSED av
¡¡ Syömishäiriöliitto – SYLI Ry (Finland),
¡¡ Frisk & Fri – Riskföreningen mot ätstörningar (Sverige)
¡¡ Landsforeningen mod spiseforstyrrelser och selvskade
– LMS (Danmark)
ROS var også representert på Nordic Eating Disordeers
Conference i Reykjavík, Island, høsten 2018. Her hadde
generalsekretær Irene Kingswick en egen workshop som
omhandlet ROS sitt prosjekt innen Mindful Eating

Irene Kingswick, generalsekretær og prosjektleder for prosjektet
«Mindful Eating», tilstede på Nordic Eating Disordeers Conference
i Reykjavík, Island. Her ble det holdt en egen workshop om mindful
eating.
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ØKONOMISKE BIDRAGSYTERE
I 2018 HAR ROS VÆRT STØTTET AV:
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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.
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ROS gir sårbarhet styrke
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