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TILBAKEBLIKK
ÅRET DA VERDEN BLE SNUDD PÅ HODET
Da vi startet på året 2020 husker jeg at jeg sa til noen av mine kolleger – dette kommer til å bli et veldig bra år. Jeg
har en god følelse. Så kom 12.mars og Covid 19 og Norge gikk nærmest i «lock down». Selv om verden har opplevd
pandemier tidligere har Norge vært relativt skånet. Den første tiden stengte også ROS ned alle sine fysiske lokasjoner. Vi var raskt ute med å tilby alle våre sårbare brukere et rådgivningstilbud via telefon. Det gikk heller ikke lang
tid før vi hadde både gruppetilbud og individuelle samtaler over Teams og Zoom.
Til å begynne med var «samfunnssjokket» til å ta og føle på. Vi opplevde at mange av våre brukere ikke ville ha
rådgiving over telefon, Teams eller Zoom, men ville heller vente til det hele var over. Til vi kunne ha åpne sentre
igjen i en såkalt normal hverdag. Den såkalte normale hverdagen lot vente på seg. Vi opplevde at stadig flere hadde
det vanskelig psykisk. Trygge gode holdepunkter, venner og familier – ja rett og slett måten å leve våre liv på var
blitt helt snudd på hodet. Den ene undersøkelsen etter den andre bekreftet det vi opplevde i ROS. Langt flere følte
seg ensomme, slet psykisk med blant annet indre uro, redsel, depresjon og angst. Noen måneder inn i pandemien
besluttet ROS sammen med noen av sine viktigste økonomiske bidragsytere å holde sentrene åpne – uavhengig av
smittetrykket. Vi er en samfunnskritisk tjeneste som til vanlig har en svært viktig forebyggende rolle. Denne rollen
er under pandemien blitt ytterligere synlig og forsterket.
Året 2020 har satt oss alle på mange prøver. Økningen i antall henvendelser, stadig flere alvorlige henvendelser
spesielt fra barn og unge gjorde oss ekstra bekymret. En stor takk til Regjeringen som relativt raskt kom på banen
med såkalte Stimuleringsmidler knyttet til pandemien. Midlene ble distribuert via Stiftelsen DAM hvor frivillige organisasjoner kunne søke på prosjekter knyttet til pandemien. Selv om prosjektene kun går over ett år har de vært
til stor hjelp med å nå ut til pårørende, frivillige og brukere som selv er berørte. Selv er jeg prosjektleder for digitale
grupper i selvmedfølelse. Tilbakemeldinger her i fra bekrefter viktigheten av kontakt mellom oss mennesker. Jeg
tror alle jeg har hatt på digitale kurs frem til nå inkludert meg selv, har blitt svært positiv overrasket over hvor god
og ektefølt kontakt man også kan oppleve via digitale flater.
Hele 23 fantastiske kolleger og 80 frivillige har vært med oss gjennom våre tiders mest utfordrende år. Når vi nå ser
tilbake på alt vi har fått til er jeg mer enn stolt. Det er en raushet, fleksibilitet, kreativitet og hjertevarme du skal lete
lenge etter å finne andre steder. Våre rådgivere har strekt seg langt – kanskje til tider for langt, fordi det betyr så
mye for dem å kunne hjelpe våre brukere. Våre frivillige har igjen vært helt unnværlige. De fleste av dere besvarer
vår chattjeneste som har hatt den største økningen i antall henvendelser. Nærmere 4000 rådgivingshenvendelser
ble mottatt av våre fantastiske frivillige i 2020 – dette er en økning på hele 25% fra 2019. Ansatte i administrasjonen
har vært både produktive, strukturerte og kreative til de grader! Vi har fått igjennom hele 8 nye prosjekter i tillegg
til pågående prosjekter. Det er utrolig mye arbeid å ha kontroll over. Og ja, det har vært for mye dette året. Det
er for mye i skrivende stund, men på tross av dette er det ingen som gir opp. Alle har vi tro på at våre folkevalgte,
våre kjære kommuner, helseforetak og andre økonomiske bidragsytere nå ser tydeligere enn noen gang hvor viktig
samfunnsrolle ROS har. Pandemien har gått spesielt hardt ut over de unge og det er viktigere enn noensinne å være
der med lavterskeltilbud som ROS, hvor man ikke trenger henvising og hvor det ideelt sett ikke er venteliste for å
få hjelp.
Tidenes mest utfordrende år for ROS har også utviklet oss i riktig retning. Vi er nå langt mer tilgjengelig på digitale
flater som gjør det mulig for hele Norge å motta både kurs og individuelle samtaler. Vi har også produsert viktige
podcast og andre informasjonsvideoer for å spre vår viktige kompetanse til flest mulig som trenger den.
Lykke til med spennende lesning om alt ROS har fått til under pandemien.

Irene Kingswick
Generalsekretær ROS
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STYRELEDER

MINA FINSTAD BERG
STYREMEDLEM

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.

Styremedlem i ROS siden 2017. Utdannet språkviter og jobber for
tiden som sportskommentator i TV2. Har også lang erfaring med
politisk arbeid, blant annet som helsepolitisk rådgiver på Stortinget.

LIV SAND
NESTLEDER

LILLIAN FJELD
VARAMEDLEM

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.

Varamedlem i ROS siden 2015. Har faglig bakgrunn som kognitiv terapeut, og psykoterapeut innen spiseforstyrrelser. Har også
egenerfaring med overspisingslidelse. Jobber i egen virksomhet
med behandling av overvektige, og sitter også i styret i Landsforeningen for overvektige.
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STYREMEDLEM

OLGA V. LEHMANN
VARAMEDLEM

Psykologspesialist. Ansatt ved Avd. Blakstad, Klinikk for Psykisk
Helse og Rus, Vestre Viken HF. Hovedaktør i utvikling og implementering av behandlingsmodellen Basal Eksponeringsterapi (BET).
Medforfatter av boken «Inn i katastrofelandskapet – Erfaringer fra
Basal Eksponeringsterapi».

Varamedlem i ROS siden 2017. Studerte klinisk- og helsepsykologi i
Colombia og Italia og forsvarte sin PhD i psykologi ved NTNU. Jobber som psykolog ved IPR i Bergen.

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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Anette Kvalvik
Rådgiver på chat

Špela Vidmar
Rådgiver på chat

Kristin Børresen

Frivillighetskoordinator

RÅDGIVNINGSHENVENDELSER
I 2020 besvarte ROS totalt 10 471 henvendelser, en
økning på 13 % fra året før. Vi fortsetter dermed vår
økning i antall henvendelser de seneste år.

10 471 henvendelser
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Henvendelsene fordeler seg på våre rådgivningstilbud: Individuelle samtaler, chat, telefon og e-post.
Til tross for at mange av de individuelle samtalene
i perioder har blitt flyttet til telefon eller videosamtale, har vi hatt en økning på 23 % i gjennomførte
samtaler i 2020. Dette er vi svært stolt over, da vi
vet at vårt tilbud har vært spesielt viktig dette året.
Dessverre har pågangen vært større enn det vi har
hatt ressurser til å håndtere, noe som har ført til ventelister ved de fleste sentre.
Rådgivning via chat har også hatt en økning sammenlignet med i fjor, og var i 2020 vår største kanal for
rådgivning.

Telefon 14 %

E-post 13 %

E-post: -4 %
Telefon: -12 %
Chat: +25 %
Individuelle samtaler: +23 %
Totalt registrerte rådgivningshenvendelser: +13 %

Chat 38 %

Individuelle
samtaler 35 %

KJØNNSFORDELING

PROBLEMATIKK

5%

94 % av de som kontakter oss er jenter/kvinner, mens
5 % er gutter/menn. Dette er samme aldersfordeling
som foregående år.

Gutter

I løpet av 2020 har 38 % av henvendelsene våre omhandlet overspisingsproblematikk. ROS har jobbet målrettet for
økt oppmerksomhet, kunnskap og ikke minst tilbud til personer med denne problematikken.

Jenter
Ikke oppgitt

Anslag viser at 10-20 % av nordmenn med spiseforstyrrelser er gutter eller menn, men vi regner med
det er store mørketall. Tallene tilsier at ROS har en
lang vei å gå for å nå frem til gutter/menn som har
behov for vårt tilbud.

38 %

Overspising
14 %

Bulimi
94 %

21 %

Anoreksi
Blanding

8%

Spiseproblematikk

HVEM KONTAKTER OSS?

Spisevansker

Det er i hovedsak dem som selv har en spiseforstyrrelse/spiseproblematikk som kontakter oss. I 2020 var 85 % av
henvendelsene fra selv berørte, mens 9 % var fra pårørende. Dette er samme fordeling som året før. I tillegg til disse
gruppene har vi en liten andel fagpersoner og andre som kontakter oss.

Megareksi

Selv berørte

3%

Ortoreksi

1%
0%

Treningsavh.

3%

Ikke oppgitt

3%

Da ROS ikke opererer med diagnoser
er tallene basert på selvrapportering

85 %

Pårørende

9%

Andre

BEHANDLING?

6%

Tallene viser at over halvparten av de som bruker vårt tilbud, ikke er i annen behandling eller venter på behandling.
16 % kombinerer ROS sitt rådgivningstilbud med behandling for spiseforstyrrelser.

ALDER
De fleste som kontakter ROS er mellom 14 og 35 år. 53 % av brukerne våre var 25 år eller yngre i 2020, mot 48 %
i 2019.
Vi når de yngste brukerne via chat. Her er 74 % 25 år eller yngre, mens 38 % er 18 år eller yngre. Aldersfordelingen
blant brukere av ROS har vært stabil de siste årene, men under pandemien ser vi en tendens til at de som kontakter
oss stadig blir yngre.

35

44 %

Ingen behandling
18 %

Følges opp av lege
Venter på behandling

7%
16 %

I behandling for spiseforstyrrelser
I annen behandling

18 %

Droppet ut av behandling

30,3%

25

20,8 %

21 %

Tall er basert på 67 % av alle
registrerte henvendelser i ROS, der
informasjon om behandling er gitt

7%

Har avsluttet behandling

30

1%

LIVSSITUASJON

20

De fleste av av våre brukere er enten i skole eller jobb. Totalt 16 % er utenfor ordinært arbeidsliv i form av langtidssykemelding, uførhet eller AAP.
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10,6 %

10

8,4 %

Utenfor arbeidslivet
Ikke oppgitt
ikke oppgitt
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66-75 år

46-54 år
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> 9 år

55-65 år

1,8 %

0,1 %

0

I jobb/skole

4,8 %

1,8 %

9-13 år

5

23 %

62 %
16 %
21 %

Tall er basert på 59 % av alle
registrerte henvendelser i ROS, der
informasjon om livssituasjon er gitt

FRIVILLIGHET

MEDLEMSUTVIKLING

Frivillighet er grunnsteinen i ROS sitt arbeid og en
stor del av vårt tilbud er helt avhengig av frivillige
ressurser. Blant annet er vårt chat-tilbud i stor grad
bemannet av frivillige.

Ved utgangen av 2020 hadde ROS 1248 betalende
hovedmedlemmer, en økning på ca 5 % fra 2019.

I likhet med våre ansatte rådgivere, har de fleste av
våre frivillige egen- eller pårørendeerfaring med spiseforstyrrelser. Egenerfaring kombinert med faglig
kunnskap utgjør ROS sin unike kompetanse.

Fylkesvis fordeling av medlemmer:

ROS har lokal frivillighetskoordinator tilknyttet hvert
senter og nasjonal frivillighetskoordinator med overordnet ansvar for vår frivillighetspolitikk.
Alle frivillige går gjennom et todagers opplæringsprogram kalt ROS-skolen, hvor de får innføring i organisasjonens retningslinjer og verdier, i tillegg til konkret
opplæring om spiseproblematikk. Etter ROS-skolen
får de frivillige oppgavespesifikk opplæring.

Medlemskontingenten var satt til kr 200 per år.
Jeg har hatt en fast rådgiver
i et år nå. Hun er en av mine
viktigste kontaktpersoner i
hverdagen, og balansen mellom det å være profesjonell
og å dele av sin egenerfaring
på en moden og voksen måte
har hjulpet meg enormt.

Agder, 29
Innlandet, 38
Møre og Romsdal, 24
Nordland, 26
Oslo, 148

7135 timers frivillig innsats
= 4 årsverk

Rogaland, 149
Troms og Finnmark, 57
Trøndelag, 111
Vestfold og Telemark, 43
Vestland, 361
Viken, 242

Totalt har ROS rundt 80 frivillige som har bidratt
med 7135 timers frivillig innsats i 2020. Dette er en
nedgang på 17 % fra 8640 timer i 2019.
Nedgangen i antall frivillighetstimer
knyttes til Covid 19-pandemien som
har gjort rekruttering og opplæring
av nye frivillige vanskeligere. I tillegg
har perioder med nedstengning
gjort det vanskelig for de frivillige å
utføre sine ordinære arbeidsoppgaver, i hovedsak individuelle samtaler
ved lokale sentre.

BRUKERTILFREDSHET

Registrert frivillig innsats i 2020 tilsvarer cirka 4 årsverk i organisasjonen.

•

Dere tilbyr mye som jeg har savnet
og trengt i møte med helsevesen
og andre instanser, og bidrar til å
nyansere bildet av spiseforstyrrelser og hvor mange ulike former det
kan ta for ulike folk. Synes dere gjør
en kjempegod og viktig jobb!

Mot slutten av 2020 sendte vi ut vår årlige brukerundersøkelse vedrørende vårt tilbud.
Undersøkelsen hadde cirka 260 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 på ettermiddag/
kveld.

I tillegg viser undersøkelsen at (resultat fra 2019 i parantes):
•
• 84 % (79 %) er fornøyd eller svært fornøyd med
vårt rådgivningstilbud på chat/telefon/e-post.
• 89 % (92%) er fornøyd eller svært fornøyd med
vårt tilbud om individuelle samtaler.
• 88 % (83 %) er fornøyd eller svært fornøyd med
vår nettside
• 78 % (81 %) er fornøyd eller svært fornøyd med
vår tilstedeværelse på sosiale medier
• 89 % (91 %) er fornøyd eller svært fornøyd med
vårt informasjonsblad ROSinfo.

Jeg føler det som om jeg
faller mellom alle stoler
i offentlig helsevesen.
Samtaler hos ROS har fått
meg til å tro på at det
fortsatt finnes hjelp for
meg.

Å oppdage at min tenåringsdatter slet med spiseforstyrrelser og stå med den enorme
fortvilelsen - og så kunne ta
kontakt med dere og få veldig
god hjelp, det reddet oss. TAKK!

TIlbakemeldinger fra brukerundersøkelse

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 2020 hadde ROS 145 200 besøk på vår hjemmeside,
en økning fra fjorårets 113 400 besøk. Dette utgjør en
økning på 28 %

145 200 besøk
på nettros.no

Av alle besøk var 83 % nye besøk mens 17 % var returnerende besøkende. Over 65 % 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.

SOSIALE MEDIER

KOMMUNIKASJON

12 900 følgere
på Facebook

Da mulighetene for fysiske foredrag og undervisning ble sterkt redusert i 2020, valgte vi å bruke våre
sosiale medier til å nå ut med digitalt innhold.
Gjennom året holdt vi en rekke livesendinger der vi
både delte faglig innhold, egenerfaringshistorier, og
vi hadde sendinger der vi åpnet for spørsmål fra våre
følgere.

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 Facebookside hadde vi i 2020 en økning fra 12
067 følgere ved starten av året, til 12 900 følgere per
31.12.20.
INSTAGRAM

I 2020 har vi jobbet målrettet mot å øke aktivitet og
verdi av innhold som postes på vår Instagram-konto.
Vi har i stor grad lykkes med dette, og vil fortsette jobben i 2021. Gjennom året har vi økt fra 3500
følgere til ca 5200 følgere per 31.12.2020.
TWITTER

Som en del av vår interessepolitiske satsning ble ROS
aktiv på Twitter i 2020. Målet med tilstedeværelsen
er å delta i samfunnsdebatten og sette ROS sine interessepolitiske saker på agendaen. Vi har ca 100
følgere på Twitter og vil fortsette satsningen her.

5 200 følgere
på Instagram

100 følgere
på Twitter

PODCAST

•
•

«Triggende kritikk», NRK Ytring
«Mange spørsmål er viktigere enn: Hva veier
barnet?», Bergens Tidende
«Flere menn må snakke om spiseforstyrrelser»,
Bergens Tidende
«Vekt sier svært lite om helse», Bergens
Tidende

Gjennom podcasten Uforstyrra ønsker vi å spre informasjon, bryte myter og ikke minst spre håp. Du
møter ulike stemmer med ulik bakgrunn og ulik spiseproblematikk.

•

I 2020 ble det publisert åtte nye episoder tilknyttet
sesong 2 som ble støttet av Stiftelsen Dam. I tillegg
ble det produsert flere tilleggsepisoder, blant annet
om hvordan man kan håndtere hverdag og sykdom
under Korona-pandemien.

DEBATT

INFORMASJONSMATERIELL

ROS tilbyr et bredt utvalg av informasjonsmateriell
via vår nettside. Materiellet bestilles av privatpersoner, lærere, fysioterapeuter, helsestasjoner, tannklinikker, skoler, spesialenheter og andre. Det meste av
materiellet er gratis.
En stor del av ROS sitt informasjonsmateriell har i
2020 blitt distribuert via Subjectaid, en samleportal for kostnadsfritt undervisningsmateriell i skolen.
Gjennom Subjectaid har det i 2020 blitt bestilt totalt
13 000 eks av vårt materiell, fordelt på «Kropp og
grenser» rettet mot ungdomsskoleelever, «Jeg
mangler ord» for elever ved videregående og veileder for lærere og helsesykepleiere. Dette innebærer
en økt distribusjon på ca. 2000 brosjyrer.

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.

•

•

Overspisningsproblematikk, lange ventelister,
manglende hjelpetilbud, TV2 Nyhetskanalen

INTERVJU

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervju i forbindelse med «Selvportrett», TV2
Nyhetskanalen
«Når spiseforstyrrelser rammer familien», KK
«Daniel trodde han ville bli lykkelig etter at han
ble tynn», Bergensavisen
Om overspisningslidelse, Dagbladet
«Rune var over 40 år da han skjønte at han
hadde hatt spiseforstyrrelse hele livet», nrk.no
Intervju i forbindelse med mann nok, Framtida
«Ansiktsfilter på TikTok», Melk og honnning
«Åpenhet i media», Her og nå,
«Spiseforstyrrelser hos godt voksne/eldre»,
Allers
«Spiseforstyrrelser i julen», Romeriketsblad
«Spiseforstyrrelser i julen», TV2nyhetskanalen

PODCASTER

•
•

«Menn og spiseforstyrrelser», Hverdagspsyken
podcast
Generelt om spiseforstyrrelse og ROS, Foodie
Podcast

ROSinfo ligger også tilgjengelig digitalt via nettros.no.
Fokusområder for ROSinfo i 2020 har vært:
• Nr. 1/2020 - Forbilder
• Nr. 2/2020 - Avhengighet
• Nr. 3/2020 - Endring
• Nr. 4/2020 - Å leve
Utgavene har blitt trykket opp i 1800 eks.

ROS I MEDIA

ROS har vært aktiv i media i 2020, både gjennom
debattinnlegg samt intervjuer i avis/magasin/TV
KRONIKKER

•

«Mer enn kropp», Dagsavisen

Tilstedeværelse i media er
viktig for å løfte våre brukeres
interesser og spre kunnskap
om spiseforstyrrelser. I 2020
møtte vi Helseminister Bent
Høie på TV2 Nyhetskanalen
der tema var overspisingsproblematikk og mangel på
hjelpetilbud

du fikk se meg
da jeg sto
midt i det
eller egentlig da jeg

LOKAL AKTIVITET

lå nede
og du valgte å se
du lukket ikke øynene
du valgte å bli
og ga meg tid
til det samme

Elisabeth Skeie

REGION VEST
Pårørendegruppe

Senteret arrangerte månedlige pårørendegrupper
gjennom året. Pårørendegruppene er et gratis tilbud
rettet mot alle som står nær noen med en spiseforstyrrelse.

ROS VESTLAND
Senteret har eksistert siden 1999, og er etablert med
lokaler i Bergen, sammen med ROS sitt hovedkontor.

Kurs i selvmedfølelse

I starten av 2020 holdt senteret et fysisk kurs i
Mindful Self compassion (selvmedfølelse). Kurset
gikk over åtte ganger.

Senteret driftes med midler fra Bergen kommune,
Helse Vest og Kavlifondet.
Senteret har totalt 5 årsverk.

HENVENDELSER

21 % økning
i henvendelser

FRIVILLIGHET
Frivilligheten ved ROS Senter i Vestland har hatt en
enorm økning de senere år, mye takket være midler
til frivillighetskoordinator fra Bergen kommune. I
2020 har vi rekruttert frivillige via psykologisk fakultet ved UIB og via frivillighetsportalen frivillig.no.

Senteret i Vestland hadde totalt 2378 henvendelser
i 2020, en økning på 21 % fra fjorårets 1967. Dette
inkluderer individuelle samtaler, samt lokal e-post og
telefon.
Den viktigste aktiviteten ved senteret er individuelle samtaler. Personene som kommer til individuelle
samtaler forholder seg til samme rådgiver 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.

De frivillige bidrar med rådgivning via individuelle samtaler og chat, drift av pårørendegruppe og
diverse annen aktivitet.
Ved utgangen av 2020 hadde senteret 28 aktive frivillige.

I 2020 ble det gjennomført 1623 individuelle samtaler ved senteret i Vestland, mot 1270 i 2019. Dette er
en økning på 28 %.

FOREDRAG/UNDERVISNING
Gjennom 2020 har senteret holdt foredrag for:
•
•
•

SEMINARER/ARRANGEMENT

Pårørendeseminar

Høsten 2020 arrangerte ROS pårørendeseminar i
samarbeid med Avdeling for spiseforstyrrelser ved
Haukeland universitetssykehus. Seminaret ble holdt
digitalt.

•
•
•

Temakvelder

Sykepleirstudenter ved Høgskulen Vestland
Psykologer i spesialisering, UIB
Seksjon for spiseforstyrrelser, Haukeland
Universitetssykehus
Deltagere på Brannsjansen, i regi av
Sportsklubben Brann
Brukere ved Klokkarvik rusrehabilitering
Elever ved Sotra v.g.s

I 2020 har ROS Vestland holdt følgende tema-kvelder:
•
•
•

«Min historie - om overspising»
«Ernæring og psykisk helse»
«Lukkede nettverk på Instagram»

GRUPPER/KURS

Samtalegruppe

ROS sine samtalegrupper er for personer over 18 år
som har et utfordrende forhold til mat og kropp. I
2020 arrangerte vi en samtalegruppe over 12 uker.

ROS Vestland finner du i øverste
etasje i Strandgaten 6, Bergen

I 2020 kunne senteret i Vestland endelig ansatte sin første mannlige
rådgiver, Daniel. Har flankert av Line,
Rebekka og Jorunn.

ROS ROGALAND

FRIVILLIGHET

Senteret i Rogaland, som tidligere var en egen stiftelse, ble en del av ROS i 2017. Senteret finner du sentralt i Stavanger sentrum, i Breigata 13.

De frivillige ved senteret i Rogaland 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.

Senteret driftes med hjelp av midler fra Helse Vest,
Stavanger kommune og Kavlifondet.

De frivillige ble rekruttert gjennom frivillig.no
eller gjennom informasjon på ROS sin Facebook/
Instagram-side.

Senteret har totalt 2,8 årsverk.

HENVENDELSER
Senteret i Rogaland hadde totalt 1336 henvendelser
i 2020, en økning på 11 % fra fjorårets 1202. Dette
inkluderer individuelle samtaler, samt lokal e-post og
telefon.

11 % økning
i henvendelser

Ved utgangen av 2020 hadde senteret i Rogaland 3
aktive frivillige.

FOREDRAG/UNDERVISNING
Gjennom 2020 har senteret holdt foredrag for:
•

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.

•
•
•
•
•
•

I 2020 ble det gjennomført 926 individuelle samtaler
ved senteret i Rogaland, mot 769 i 2019. Dette utgjør
en økning på 20 %.

Ansatte i miljøterapeutisk enhet og ansatte i sosialfaglig team ved Hundvåg og Storhaug helseog sosialkontor
Lærere og helsefagelever ved Godalen videregående skole
Ansatte i Kulturskolen i Stavanger
Helsesykepleiestudenter ved UIS
Idrettsstudenter ved UIS
Kroppsøvingsstudenter, UIS
LHL Nærland

SEMINARER/ARRANGEMENT
Temakvelder

I 2020 har ROS holdt følgende temakvelder i Rogaland
•
•
•
•
•
•

«Mindful eating»
«Hvordan tåle egne følelser?»
«Overspising og mindful eating»
«Mat, kropp og følelser»
«Kan det være en SF?» Om å møte spiseforstyrrelser som en lærer eller helsesykepleier
«Selvmedfølelse og selvkritikk»

GRUPPER/KURS

Pårørendegruppe

Senteret i Rogaland har hatt to samlinger for pårørende i løpet av 2020.

Kurs i Mindful Eating

Senteret har arrangert et 8-ukers kurs i Mindful
Eating. Dette er et kurs som retter seg mot personer
med overspisingsproblematikk.

ROS Rogaland er lokalisert sentralt
i Stavanger sentrum, i Breigata 13.

I 2020 fikk senteret i Rogaland gleden
av å ønske Randi (nederst til høyre)
velkommen som ny kollega. Randi
har ansvar for vår nasjonale pårørendelinje. Her sammen med senterets
ansatte: Anne-Lise, Siri og Marion.

REGION ØST

GRUPPER/KURS
Kurs i Mindful Eating

ROS OSLO

Senteret i Oslo har arrangert to 8- ukers kurs i Mindful
Eating i 2020. Dette er et kurs som retter seg mot personer med overspisingsproblematikk.

ROS sitt lokale senter i Oslo ble etablert i 2014 og
ligger sentralt plassert i Storgata i Oslo sentrum.
Senteret er delfinansiert gjennom midler fra Oslo
kommune og Helse Sør-Øst.

Pårørendegruper

Senteret arrangerte åpne pårørendegrupper i første
kvartal av 2020. Pårørendegruppene er et gratis tilbud
for alle som står nær noen med en spiseforstyrrelse.

Senteret har totalt 3,5 årsverk.

HENVENDELSER
Senteret i Oslo hadde totalt 1729 henvendelser i
2020, en økning på 4 % fra fjorårets 1658. Dette inkluderer individuelle samtaler, samt lokal e-post og
telefon.

4 % økning
i henvendelser

FOREDRAG/UNDERVISNING
Gjennom 2020 har senteret holdt foredrag for:
•
•

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.

•
•
•

I 2020 ble det gjennomført 849 individuelle samtaler ved senteret i Oslo, mot 773 i 2019. Dette er en
økning på 10 %.

•
•
•
•

FRIVILLIGHET

Ansatte og pasienter v/seksjon for sykelig overvekt i Telemark. Tema: Overspisingslidelse
Senterledere i SATS. Tema: Når sunt blir usunt +
presentasjon av e-læring
KRFU årsmøte. Tema: Om ROS og
Spiseforstyrrelser
Ansatte Tyrili Lillehammer. Tema:
Spiseforstyrelser og rus
Treningsansvarlige (gjennom ADNO)
Tema: Spiseforstyrrelser og doping (webinar)
Ansatte ved Catosenteret. Tema:
Spiseforstyrrelser generelt
Kropp og selvfølelseutdanningen Helse-Sør- øst.
Tema: Hvordan er det å ha en spiseforstyrrelse
Enhet for rus/psykiatri Ås. Tema: Overspising
Psykt Ærlig. Tema: Videoer om spiseforstyrrelser

Ved utgangen av 2020 hadde senteret i Oslo 26 aktive
frivillige. Senteret i Oslo har frivillige som besvarer
rådgivningshenvendelser på landsdekkende telefon,
mail og chat. Dette i tillegg til at mange frivillige tilbyr
individuelle samtaler.
Elin, Gunnhild, Monica og Maria
drifter vårt viktige lavterskeltilbud
ved senteret i Oslo.

Takket være de frivillige i Oslo er det mulig å tilby rådgivning på kveldstid, mandag til torsdag hver uke.

SEMINARER/ARRANGEMENT

Temakvelder

I 2020 har ROS holdt følgende temakvelder i Oslo
•
•
•

«Mindful eating, MECL»
«Ut av spiseforstyrrelsen – mor og datter forteller»
«Hvordan forstå spiseforstyrrelser»

ROS Oslo finner du i Storgata 10B,
midt i Oslo sentrum.

REGION MIDT-NORGE

Fargeflyt

«Kreativ flyt - bli venn med din indre stemme» er et
innføringskurs i akvarellmaling, med fokus på bevissthet og tilstedeværelse. I 2020 arrangerte senteret i
Trøndelag et helgekurs og et 10-ukers kurs.

ROS TRØNDELAG

Å finne seg selv i spiseforstyrrelsen

«Å finne seg selv i spiseforstyrrelsen» er et selvutviklingskurs spesielt utformet for personer med
spiseproblematikk. Senteret arrangerte et kurs over
8 uker i 2020.

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.
Senteret er delfinansiert av midler fra Helse Midt,
Trondheim kommune og Kavlifondet.
Senteret har totalt 1,1 årsverk.

HENVENDELSER

58 % økning
i henvendelser

Senteret i Trøndelag hadde totalt 322 rådgivningshenvendelser i 2020. Dette er en økning på 58 % fra
fjorårets 204. Dette inkluderer individuelle samtaler,
samt lokal e-post og telefon.

FOREDRAG/UNDERVISNING
Gjennom 2020 har senteret holdt foredrag for:
•
•

Det er registrert 223 individuelle samtaler knyttet til
senteret i 2020. Dette er en økning på 72 % fra fjorårets 130.

•
•
•

ARRANGEMENT/SEMINARER
Temakvelder

•
•
•

I 2020 har ROS holdt følgende temakvelder i
Trøndelag:
«Spiseforstyrrelser og kontroll»
«Somatikk og spiseforstyrrelser»
«Overspising/slanking og kroppssbilde»

•
•
•

GRUPPER/KURS

Pårørendegruppe

Gjennom 2020 arrangerte senteret åpen pårørendegruppe for alle som står nær noen med en spiseforstyrrelse.

Frivilligheten ved ROS i Trøndelag er spesielt viktig
da senteret har få ansatt-ressurer. De frivillige bidrar
med rådgivning via individuelle samtaler og chat,
foredrag på pårørendeseminar og temakvelder, samt
drifting av kurs og diverse annen aktivitet.
Ved utgangen av 2020 hadde senteret i Trøndelag 28
aktive frivillige.

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.

•
•
•

FRIVILLIGHET

Senteret i Trøndelag ligger i Kjøpmannsgata 23, sentralt i Trondheim.

Studenter ved PABU, Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
Medisinstudenter, i regi av St. Olavs hospital og
NTNU (januar og august)
Regional nettverkskonferanse om fedme,
Stjørdal
Vernepleierstudenter, i regi av NTNU
Pasienter v/Poliklinikk for spiseforstyrrelser ved
Tiller
Amathea
Poliklinikk for spiseforstyrrelser ved Tiller DPS
Lærere/helsesykepleiere/foreldreutvalget ved
Blussuvoll ungdomsskole
Studenter ved Samfundsmøte:
Spiseforstyrrelser, i regi av Studentersamfundet
Foreldremøte om spiseforstyrrelser v/Blussuvoll
skole
Digitalt informasjonsmøte for helsepersonell, i
regi av BUP
Takket være støtte fra Kavlifondet
fikk Maren (til høyre) en etterlengtet
kollega i Anne. Anne har ansvaret for
de frivillige ved senteret i Trøndelag.

REGION NORD-NORGE
Gjennom ukentlige henvendelser erfarer vi et stort
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.
ROS håper på et tettere samarbeid mellom Helse
Nord og kommunene som vil kunne muliggjøre en
åpning av et eget senter i regionen. I 2020 har ROS
mottatt støtte fra Tromsø kommune som har satt oss
i stand til å ha noe aktivitet direkte rettet mot innbyggerne i kommunen.
Når det gjelder rådgivningstilbud er det per i dag vårt
landsdekkende tilbud via chat, telefon og e-post som
er tilgjengelig for region Nord. I tillegg sender vi en
rekke gratis informasjonsmateriell til privatpersoner
og fagpersoner i regionen.

ARRANGEMENT/SEMINARER

Temakvelder

I 2020 har ROS holdt følgende temakvelder i Tromsø:
•

«Selvmedfølelse»

GRUPPER/KURS

Kurs i selvmedfølelse

I 2020 fikk vi mulighet til å arrangere kurset «Hva
trenger jeg i møte med meg selv», for innbyggerere
i Tromsø kommune. Dette er et kurs i Mindful Self
Compassion hvor fem samlinger var digitale og to
samlinger fant fysisk sted i Tromsø.

SAMARBEID
OG
INTERESSEPOLITISK
ARBEID

ROS er en landsdekkende interesseorganisasjon for
alle som er berørt av problematikk rundt mat og
kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

REGION VEST

I 2020 løftet organisasjonen vårt interessepolitiske arbeid gjennom å ansette Marianne Clementine
Håheim som interessepolitisk rådgiver.

•

•
•
•

•
•
•

ROS ønsker å prioritere samarbeid og være representert i ulike fora og brukerutvalg. Dette for å få innflytelse og fremme brukerstemmen i ulike beslutningsorganer.

•
•

I 2020 har ROS vært medlem i FFO, Frivillighet Norge,
Pårørendealliansen 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 ØST
• Brukerrådet, RASP, Oslo Universitetssykehus
• Representant for referansegruppen Barns beste
• Brukerutvalget, Oslo Universitetssykehus
• Brukerråd, Capio Anoreksi Senter Fredrikstad
• Råd for Barn som pårørende, Oslo
Universitetssykehus
• Bruker-forsker-forum, RASP, OUS
• Representant i arbeidsgruppe - voksne med spiseforstyrrelser, Sykehuset Østfold

Gjennom året har ROS vært aktiv 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 for å orientere om vårt arbeid. I tillegg har
vi jobbet målrettet mot Stortinget og Helsekomiteen
spesielt, med mål om tilskudd fra Statsbudsjettet.

REGION MIDT
• Brukerrådet ved RKSF Levanger
• Representant i regionalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser i Midt-Norge (RKNS)
• Vararepresentant i regional komité for medisinsk
og helsefaglig forskningsetikk (REK Midt)
• Vararepresentant i kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Trondheim
kommune)
• Fagråd RKSFs kvalitets og forskningsregister
• Arbeid med å utvikle standardisert pasientforløp
for voksne pasienter innad i St. Olavs hospital

NORDISK SAMARBEID

Gjennom NORSED (Nordic association for a society
without eating disorders) 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)

BRUKERREPRESENTASJON

Gjennom året var ROS representert i følgende brukerutvalg og fora:

NASJONALT
•
•
•

Nasjonalt kvalitetsregister for spiseforstyrrelser
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser
Referansegruppe Mental Helse Ungdom: En som
lytter - kosthold

Vara i brukerutvalget, Helse Bergen
Fagråd for ernæring, Helse Bergen
Styringsgruppemedlem studien MALNUTRA UiB/
HUS
Prosjektgruppemedlem Brukerstyrt dag, Alrek
helseklynge
Styringsgruppe - spiseforstyrrelser, Helse Vest
NAV Vestland
Styringsgruppe for forskning og kvalitetsutvikling, avd. for spiseforstyrrelser HUS
Leder for Brukerpanelet, Alrek helseklynge
Faggruppemedlem Faggruppe for læringsog mestringsaktivitet, Alrek helseklynge

Økt bevissthet om overspisingsproblematikk og fokus på manglende hjelpetilbud for denne
gruppen, er et av ROS sine interessepolitiske satsningsområder.
I forbindelse med verdensdagen 2.
juni satt ROS dette på dagsorden
gjennom kanpanjen #legenminsa,
hvor vi satt fokus på hvordan personer med overspisingsproblematikk blir møtt når de søker hjelp i
helsevesenet.

Arbeid opp mot politikere og andre
beslutningstagere har vært en viktig
del av vårt interessepolitiske arbeid i
2020. Blant annet har vi satset på tett
dialog med medlemmene i Helse- og
omsorgskomiteen på Stortinget.

INTERESSEPOLITISK PLATTFORM
I 2020 utviklet vi vår første interessepolitiske plattform. Denne viser hvilke saker og satsningsområder
vi erfarer er av særlig betydning for vår brukergruppe.
En kortversjon av interessepolitisk plattform:

HOLDNINGER TIL KROPP OG UTSEENDE I SAMFUNNET

ROS arbeider for å påvirke holdninger til kropp og utseende i samfunnet. Vi ser negative tendenser når
det gjelder spiseproblematikk og andelen som opplever misnøye knyttet til egen kropp, særlig blant
unge. Vi mener at barn tidlig må få undervisning om mat, kropp, følelser og grenser. Holdningsarbeid
blant voksne er også viktig.
ROS vil:
•
•

At barn gis kunnskap om mat, kropp, følelser og grenser allerede fra barnehagen av
At det på samfunnsnivå skapes økt bevissthet om negativt kroppssnakk og hvordan det påvirker
oss og omgivelsene våre negativt

FOREBYGGING

•
•

At pårørende i større grad inkluderes, informeres og ivaretas i behandlingsløpet
At behandlingstilbud til personer med overspisningslidelse etableres i alle helseregioner

TVANG

Tvang er verken kategorisk bra eller kategorisk dårlig. Tvang er relativt, situasjonsbestemt og komplisert, og tiltak
må alltid iverksettes med bruk av skjønn og fornuft. Det er viktig å huske at tvangsbruk ikke er behandling. Dersom
tvangstiltak har blitt gjennomført, er det viktig med god behandling og oppfølging i etterkant.
ROS vil:
•
•
•

At alle andre tilnærminger skal være utprøvd før tvang tas i bruk
At tvangstiltak iverksettes av kyndig helsepersonell
At traumer knyttet til tvangsbruk bearbeides med tanke på fremtidig behandling

BRUKERMEDVIRKNING

På individnivå er brukermedvirkning viktig for menneskers opplevelse av å bli sett, respektert og ha styring over
viktige deler av eget liv. På tjeneste- og systemnivå gjør brukerrepresentanter en uvurderlig innsats for å fremme
brukerstemmen i tjenesteutvikling og forskning. Brukererfaring er en kilde til kunnskap som vi har behov for i flere
sektorer i samfunnet.
ROS vil:

Forebyggende tiltak kan spare samfunnet for store kostnader og enkeltpersoner for store lidelser. På
samfunnsnivå er det viktig med økt kunnskap om psykisk helse og spiseforstyrrelser. Videre handler
god forebygging bl.a. om tilstrekkelig kunnskap i skole- og helsevesen, lett tilgjengelig informasjon om
hjelpetilbud og rask tilgang til hjelp når man trenger det.

•
•

ROS vil:

Behovet for økt kunnskap om spiseforstyrrelser er stort i mange sektorer. Jo flere som kjenner til de ulike uttrykkene en spiseforstyrrelse kan ja, jo flere berørte kan bli sett og få hjelp. Det er behov for oppdatert kunnskap om hva
som har effekt i forebygging og behandling av lidelsene. Dessverre er datatilfanget om spiseforstyrrelser i Norge i
dag generelt lite. Flere brukergrupper blir «glemt» og har ikke adekvate hjelpe- og behandlingstilbud å gå til.

•
•
•
•
•

At spiseforstyrrelser og problematikk knyttet til mat, kropp og følelser skal være pensum på alle
helse- og sosialfaglige utdanninger
At alle skoler skal ha en pedagogisk ansatt med ekstra kompetanse på spiseforstyrrelser og -problematikk
At skolehelsetjenesten gis kunnskap og kapasitet nok til å hjelpe barn og unge som strever med
spiseproblematikk
At det fokuseres mindre på barnets vekt i forbindelse med helsekontroller i skolen, og at vekten
alltid ses i kontekst med resten av barnets liv
At Frisklivssentraler skal ha kompetanse på sammenhengen mellom mat, kropp og følelser

BEHANDLING

Det er viktig å være klar over at en spiseforstyrrelse ikke har noe med vekt å gjøre. Mennesker med en
spiseforstyrrelse og samtidig overvekt/fedme, må få behandling for spiseforstyrrelsen før det eventuelt settes i gang livsstilsendringstiltak. Lavere vekt er ikke ensbetydende med bedre helse. På samme
måte er ikke vektøkning ensbetydende med bedre helse eller tilfriskning for mennesker med en spiseforstyrrelse og samtidig ekstrem undervekt. Tilfriskning kan være krevende og ta lang tid. Den berørte
vil trenge hjelp til å finne nye måter å håndtere vanskelige tanker og følelser på. Dette krever en kompetent behandler som evner å se hele mennesket.
ROS vil:
•
•
•
•

At alle berørte skal få et godt behandlingstilbud, uavhengig av hvor i landet de behandles
At definerte ventefrister for behandling overholdes
At antall døgnplasser i behandlingsenheter for spiseforstyrrelser økes
At det gis økt individuell tilpasning og samvalg i behandling

At det etableres bruker- eller erfaringspanel ved regionale behandlingsenheter for spiseforstyrrelser
At det ansettes erfaringskonsulenter ved regionale behandlingsenheter for spiseforstyrrelser

KUNNSKAP/FORSKNING

ROS vil:
•
•
•
•
•

At nye forekomsttall for spiseforstyrrelser i Norge fremskaffes
At det forskes på overvekt hos barn, med barnas ønsker og behov i sentrum
At mennesker med samtidige lidelser får en helhetlig behandling som omfatter hele sykdomsbildet
At kunnskap om uttrykkene en spiseforstyrrelse kan ha hos gutter og menn, økes på samfunnsnivå og i behandlingsapparatet
At mennesker med ROP-lidelser møtes på sine sammensatte utfordringer, og tilbys koordinerte tjenester fra
et bredt spekter av hjelpeapparate

PÅGÅENDE PROSJEKTER
NÅR TRENING BLIR TVANG

E-læringsprogram for treningssenterbransjen
Oppstart: august 2019
Avsluttes: juni 2021
Støttes av: Stiftelsen Dam
Prosjektleder: Mari Ourom
Personer med spiseforstyrrelser oppholder seg
gjerne på treningssenter, noe som gjør dette til en
viktig arena for forebygging og tidlig identifisering av
lidelsen. Hensikten med prosjektet «Når trening blir
tvang», er å utvikle og implementere et e-læringsprogram for å sikre grunnkunnskap om spiseforstyrrelser blant ansatte i treningssenterbransjen. I tillegg
vil vi etablere felles retningslinjer og prosedyrer for
håndtering av problematikken ved ulike treningssentre, uavhengig av kjede.

PROSJEKTER

E-læringsprogrammet ble lansert i oktober 2020.
Vi vil bruke resten av prosjektperioden på å markedsføre og implementere programmet i samarbeid med
Sats og Virke trening.

OPERASJON SELVFØLELSE

ROS ungdomspanel

Oppstart: januar 2020
Avsluttes: desember 2021
Støttes av: Stiftelsen Dam
Prosjektleder: Nina Hvidsten
Forebygging er en av de viktigste oppgavene til ROS.
Barn og unge er en spesielt viktig målgruppe for
dette arbeidet, ettersom rundt halvparten av de som
rammes av spiseforstyrrelser, er under 18 år.
Gjennom prosjektet «Operasjoen Selvfølelse» vil
ROS arbeide for økt innsikt i, og bedre målretting av
budskap ovenfor den yngre målgruppen. Dette vil
vi gjøre gjennom å etablere et eget ungdomspanel,
nettopp fordi det er de unge selv som vet hva de
unge trenger. Ungdomspanelet skal være en ressurs
som vil fungere som ROS sitt ansikt utad i kommunikasjon med og for ungdom.
Ungdomspanelet ble etablert høsten 2020 og består
nå av 12 ungdommer i alderen 13 til 18 år.

Gjennom
prosjektet
«Operasjon
Selvfølelse» har ROS fått sitt eget ungdomspanel bestående av 12 engasjerte ungdom mellom 13 og 18 år.

KOM NÆRMERE

MANN NOK

Videobasert læringsprogram for pårørende

Om menn og spiseforstyrrelser

Oppstart: januar 2020
Avsluttes: april 2021

Oppstart: januar 2020
Avsluttes: mars 2021

Støttes av: Stiftelsen Dam
Prosjektleder: Nina Hvidsten

Støttes av: Stiftelsen Dam
Prosjektleder: Marianne Clementine Håheim

Bak hver person med en spiseforstyrrelse kan vi finne
foreldre, kjærester, barn, venner, søsken eller andre
nære som opplever en stor krise. I likhet med den
som er syk, har disse et stort behov for kunnskap og
støtte. Ikke minst har de behov for å kjenne på håp og
at de ikke er alene.

Prosjektet og kampanjen «Mann nok», handler om
menn og spiseforstyrrelsesproblematikk. Vårt viktigste budskap er at spiseforstyrrelser og relatert
problematikk ikke er «kvinnelidelser», men også en
lidelse som rammer gutter og menn.

Dette er bakgrunnen for prosjektet «Kom nærmere».
Her vil vi utvikle et læringsprogram med 10 personer som deler sine erfaringer, enten direkte med
spiseforstyrrelser, eller sin erfaring som pårørende.
Målet er å gi en dypere forståelse av hva spiseforstyrrelser er og hvordan pårørenderollen kan være.
Læringsprogrammet vil også være relevant for fagpersoner og personer som selv har en spiseforstyrrelse.
«Kom nærmere» blir lansert i mars 2021.

PÅRØRENDESTØTTE I EN ANNERLEDES HVERDAG

Etablering av pårørendelinje
Oppstart: september 2020
Avsluttes: desember 2021

Støttes av: Stiftelsen Dam (stimuleringsordning)
Prosjektleder: Line Orvedal
I prosjektet «Pårørendestøtte i en annerledes
hverdag» har ROS fått mulighet til å opprette en nasjonal, digital rådgivningslinje for pårørende eller
nærstående til personer med spiseforstyrrelser.
Under Covid 19-pandemien har vi erfart en økt
pågang fra pårørende med behov for rådgivning og
hjelp i hverdagen. Gjennom prosjektet har vi fått ressurser til å ansette en rådgiver som har hovedansvar
for vårt rådgivningstilbud til pårørende.
Randi Yrke ble ansatt som ansvarlig for pårørendelinjen i 2020 og denne er nå åpen mandag og torsdag kl.
9-14, samt tirsdag kl. 13-18. Rådgivning tilbys både
via telefon og videosamtaler i Teams.

I samarbeid med The Human Aspect har vi laget seks
dybdeintervjuer med gutter og menn som har egenerfaring med spise- og treningsforstyrrelser. Ved å
dele sine historier vil de bidra til økt åpenhet om og
forståelse for problematikken.
I 2021 vil prosjektet avsluttes med et webinar om
teamet menn og spiseforstyrrelser
I «Kom nærmere» vil vi lage et videobasert læringsprogram rettet mot
dem som står nær noen med en
spiseforstyrrelse. Fra våre lokaler i
Bergen har vi fått med oss 10 personer som vil dele sine erfaringer.

FRIVILLIGHET I EN ANNERLEDES TID

Tilrettelegging for frivillige
Oppstart: november 2020
Avsluttes: mars 2021

Støttes av: Stiftelsen Dam
Prosjektleder: Jorunn Gjerken Gran
ROS ønsker å kartlegge hvordan koronapandemien
har hatt innvirkning på våre frivillige, og deres erfaringer med å bemanne våre rådgivningstjenester
under disse omstendighetene. Slik kan vi få bedre
innsikt i våre frivilliges behov for faglig påfyll, og sette
inn kompetansehevende tiltak på de områdene de
selv mener er viktige.
Kartleggingen i dette prosjektet vil også legge grunnlag for en revidering av innholdet på opplæringskurset som alle nye frivillige skal gjennom før de starter
sitt arbeid hos oss.
Deler av dette kurset skal også digitaliseres i form av
et e-læringskurs.

Prosjektet «Mann nok» har som mål å
spre kunnskap om spiseforstyrrelser
blant gutter og menn. Seks menn har
stilt opp for å dele sine erfaringer.

DIGITALE KURS I SELVMEDFØLELSE

STYRKING AV LAVTERSKELTILBUD

Hva trenger jeg i møte med meg selv?

økte ressurser til individuelle samtaler

Oppstart: september 2020
Avsluttes: desember 2021

Oppstart: januar 2020
Avsluttes: desember 2021

Støttes av: Stiftelsen Dam (stimuleringsordning)
Prosjektleder: Irene Kingswick

Støttes av: Kavlifondet
Prosjektleder: Irene Kingswick

I prosjektet «Hva trenger jeg i møte med meg selv?»
skal vi tilby Mindful Self-Compassion-kurs på nett. I
prosjektperioden skal det holdes 8 kurs á 6 uker.

ROS har opplevd en sterk økning i personer som
ønsker individuell rådgivning og de siste årene har
flere av våre sentre hatt ventelister.

Kurset består av opplæring i selvmedfølelse, veiledede øvelser og meditasjoner, samt samtale om bruk
av øvelsene i hverdagen.

Takket være toårig støtte fra Kavlifondet fikk ROS
en etterlengtet mulighet til å styrke vårt rådgivningstilbud gjennom ekstra ressurser ved sentrene
i Vestland, Rogaland og Trøndelag. Dette medførte
blant annet at vi kunne ansatte vår første mannlige
rådgiver, Daniel Spjeld, ved senteret i Vestland.

Gjennom 2020 har vi holdt to kurs for til sammen 30
deltagere. Kursene fortsetter i 2021.

MIND THE GAP

Overgang mellom barne- og voksenpsykiatri
Oppstart: februar 2018
Avsluttes: desember 2021
Støttes av Stiftelsen Dam (forskningsmidler)
Forsker: Veronica Lockertsen
Doktorgradsprosjektet «Mind the gap» har som mål
å øke forståelsen for hvilke erfaringer brukere med
anoreksi, deres pårørende og behandlere har med
overganger fra barne- og ungdomsbehandling til voksenbehandling.
Doktorgradsstudien 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.
Ved utgangen av 2020 har prosjektet publisert to artikler, en fra de profesjonelles perspektiv, og en fra
pasientenes. Den tredje artikkelen som omhandler
pårørendeperspektivet er akseptert og blir publisert i
løpet av våren 2021

Gjennom det digitale kurset «Hva
trenger jeg i møte med meg selv?» har
ROS fått mulighet til å spre kunnskap
om selvmedfølelse i en tid der nettopp det å behandle seg selv på en
god måte, kanskje er viktigere enn
noen sinne.

AVSLUTTEDE PROSJEKTER
FÅ BUKT MED OVERSPISING

Selvhjelpsprogram for overspisingslidelse
Oppstart: august 2019
Avsluttet: juni 2020
Støttes av: Stiftelsen Dam
Prosjektleder: Cathrine Nitter
Gjennom prosjektet «Få bukt med overspising», har
ROS fått 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 Vestland, Rogaland og Oslo.
I 2020 ble resultatene av programmet evaluert.
På tross av at de fleste avsluttet før fullført program
har de fleste positive erfaringer og tilbakemeldinger.
I avslutningsskjema svarer totalt 70 % at programmet
i svært stor eller stor grad har vært nyttig og 50 %
mener programmet i svært stor eller stor grad har
hjulpet de med å få bukt med sin overspisning. Totalt
17 % har klart å slutte helt med overspisning – noen
av disse før fullført program. 93 % er i svært stor eller
stor grad tilfreds med rådgiveren sin.
På bakgrunn av de gode resultatene ønsker ROS å
videreføre selvhjelpsprogrammet som en del av vårt
rådgivningstilbud.

Med støtte fra Kavlifondet fikk ROS
mulighet til å styrke vårt tilbud innen individuelle samtaler. Blant annet ansatte vi Daniel ved senteret
i Vestland, her sammen med Inger
Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet

blant deltagerne gikk ned med 27 % fra starten på
kurset.

ROS PODCAST: UFORSTYRRA

Sesong 2

Artikkel om MECL og resultatene funnet i dette studie
er nå sendt inn til fagfellevurdering. I tillegg har to
psykologistudenter valgt å studere MECL-dataene ytterligere og skriver nå sin hovedoppgave om dette.
En internasjonal publisering av resultatene inngår i
denne avtalen mellom ROS og UiB.

Oppstart: august 2019
Avsluttet: juni 2020
Støttes av: Stiftelsen Dam
Prosjektleder: Ingrid Marvin
Med støtte fra Stiftelsen Dam startet ROS i august
2019 produksjonen av nye episoder til sesong to av
podcastserien “Uforstyrra”.

UTVIDET INFORMASJONS- OG
SAMTALETILBUD

Gjennom prosjektet har vi produsert åtte podcastepisoder med erfaringshistorier om spiseforstyrrelser,
samt samtaler med tematikk inspirert av de vanligste
spørsmålene fra ROS sin chat.

Digitalisering av tjenester

Intervjuobjektene i episodene er flere av ROS sine
ansatte og frivillige, samt psykolog Saher Sourouri,
psykiater Øyvind Rø og influenser Carina Carlsen.

Støttes av: Stiftelsen Dam (Ekstraprogram)
Prosjektleder: Line Orvedal

Oppstart: januar 2020
Avsluttes: desember 2020

I forbindelse med Koronapandemien fikk ROS støtte
til styrking av sitt digitale tilbud fra Stiftelsen Dam sitt
ekstraprogram.

Denne sesongen hadde vi også med oss illustratør
Nille Horgen som laget unike illustrasjoner tilknyttet
de ulike episodene og det ble produsert promofilmer
for hver episode.
Sesong 2 ble publisert fra april tom juni 2020.

Dette ga oss blant annet mulighet til å ansatte ekstra
ressurser til vår chat-tjeneste, arrangere livesendinger via sosiale medier, tilby individuelle samtaler
via Teams og prosdusere en ekstra podcast-episode
knyttet til Korona-pandemien.

MINDFUL EATING

Med ekstra ressurser til vår chat-tjeneste hadde vi
mulighet til å åpne denne på dagtid.

gruppetilbud til personer med overspising
Oppstart: januar 2018
Avsluttet: desember 2020
Støttes av: Stiftelsen Dam
Prosjektleder: Irene Kingswick
Målet med prosjektet «Mindful Eating» har vært å
kunne gi et godt og grundig evaluert tilbud til personer med overspisingsproblematikk.
I starten av prosjektet ble det rekruttert 30 personer som gjennomførte instruktørutdanning innen
Mindful Eating – Conscious Living. 13 instruktører
inngikk et toårig samarbeid med ROS i prosjektperioden. Hver instruktør skulle i regi av ROS gjennomføre
3 kursrekker i «Bli venn med maten», som strekker
seg over 8 uker.
Alle kurs ble evaluert i samarbeid med UiB og Modum
Bad. Resultatene viser at overspisningsadferden

Sesong 2 av ROS sin egen podcast,
Uforstyrra, ble lansert våren 2020.
Podcasten har fått svært gode tilbakemeldinger og har blitt en viktig
kanal for vår kommunikasjon. I sesong 2 hadde vi med oss Nille Horgen
som lagde unike illustrasjoner til
hver episode.

I 2020 ble vårt treårige prosjekt om
Mindful Eating avsluttet. ROS har nå
et grundig avaluert kurstilbud rettet
mot personer med overspisingsproblematikk. Kurset vil vi fortsette å tilby
ved alle våre lokale sentre.

ØKONOMISKE BIDRAGSYTERE
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