
 

 

SULT BASISUDDANNELSE 

DIGITAL VERSION 

 

En introduktion til arbejdet med spiseforstyrrelser 

 

16. - 17. november 2021 

Kl. 09.00-15.00 

 

 

Uddannelsens opbygning og indhold  

SULT-basisuddannelsen er en introduktion til arbejdet med spiseforstyrrelser. Uddannelsen er for alle fag-

personer, som søger råd og vejledning til bedre at kunne forstå og møde mennesker, som kæmper med en 

spiseforstyrrelse. 

Målet med kurset er at give deltagerne viden og kompetence til at kunne mestre arbejdet med spiseforstyr-

relser og dermed bidrage til indsigt i konkrete handlemuligheder og metoder til at hjælpe børn, unge og 

voksne med en spiseforstyrrelse samt deres pårørende.  

 

Gruppesparring og erfaringsudveksling   

Uddannelsen kombinerer teori og praksis og er baseret på forelæsninger, gruppearbejde, kliniske demon-

strationer og faglig sparring.   

Alle kursister inddeles i grupper. Grupperne ledes af en tovholder fra SULT-akademiet, som efter endt ud-

dannelse tilbyder sessioner med faglig sparring til kursister, som ønsker at tilkøbe dette.  

 

 



Oversigt over forelæsninger   

 

Forelæsning 1: Grundlæggende introduktion til spiseforstyrrelser  

En spiseforstyrrelse er en kompliceret lidelse, og der kan være mange årsager til, hvorfor mennesker udvikler 

en sådan. I denne forelæsning vil vi give en grundlæggende introduktion til spiseforstyrrelser, og hvordan 

man kan forstå disse.  

 

Forelæsning 2: Hvordan møder vi spiseforstyrrelser?  

Ingen spiseforstyrrelser er ens. Vi kigger nærmere på det første møde og taler om, hvordan vi som fagperso-

ner handler og forholder os. Gennem gruppearbejde arbejdes der med egne erfaringer fra praksis. Hvad er 

vigtigt ved det første møde?  

 

Forelæsning 3: Fokus på krop og sind  

Arbejdet med spiseforstyrrelser er dobbeltsporet. Vi kigger nærmere på specifikke udfordringer i behandlin-

gen og på, hvordan man som behandler kan arbejde med fasthed og fleksibilitet.  

 

Forelæsning 4: Fra dobbeltsporet til trippelsporet  

Vi sætter fokus på, hvordan behandling og rehabilitering af mennesker med en spiseforstyrrelse bør have et 

fysisk, psykisk og socialt fokus. Kursisterne præsenteres for eksempler på socialfaglige indsatser og metoder.  

 

Forelæsning 5: Somatik og komplikationer  

Kroppen påvirkes af alle former for spiseforstyrrelser. Kursisterne introduceres til sultens psykologi, og vi 

arbejder med, hvordan man håndterer somatiske komplikationer og de risici, der kan være forbundet med 

at udsætte kroppen for uhensigtsmæssig ernæringsadfærd.  

 

Forelæsning 6: En personlig fortælling om spiseforstyrrelse  

Ingen ved mere om spiseforstyrrelser end dem, der har oplevet det på egen krop og i eget sind. Vi skal møde 

en tidligere patient, som deler ud af sine egne erfaringer fra et langt forløb med spiseforstyrrelse.  

 

Forelæsning 7: Hvordan rammes jeg og vi, som arbejder med spiseforstyrrelser?  

Spiseforstyrrelser er ofte forbundet med stor ambivalens og afmagt. Hvad gør det ved os som fagpersoner, 

når vi f.eks. oplever daglige afvisninger og ambivalens i forhold til behandling? Vi skal arbejde med egne 

følelsesmæssige reaktioner og terapeutfaktorer.  

 



Forelæsning 8: Spiseforstyrrelser og komorbiditet 

Hvad betyder komorbiditet i behandlingen af spiseforstyrrelser? Under dette tema arbejder vi med, hvordan 

vi som fagpersoner håndterer og hjælper mennesker, der foruden en spiseforstyrrelse også lider af en eller 

flere andre psykiske lidelser.  

 

Forelæsning 9: Spiseforstyrrelser rammer hele systemet  

Det er ikke altid den, som har lidelsen, der lider mest. En spiseforstyrrelse rammer hele familien, og derfor 

går vi i dybden med, hvordan vi som fagpersoner arbejder med systemet, familien og netværket omkring den 

ramte.  

 

Forelæsning 10: Behandling i forskellige kontekster  

Vi kigger nærmere på behandlingen af spiseforstyrrelser i forskellige kontekster, og hvordan der kan opstå 

udfordringer, når forskellige instanser ikke taler samme sprog. Hvordan sikrer vi f.eks. det gode tværsektori-

elle samarbejde, så de ramte mødes med den bedst mulige behandling?  

 


