NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING
AF MODERAT OG SVÆR BULIMI
Quick guide

Psykoterapi til voksne
↑↑

Anvend kognitiv adfærdsterapi (CBT-BN) som førstevalg i behandlingen af voksne med moderat og
svær bulimi (⊕⊕).

↑

Individuel psykoterapi samt psykoterapi i gruppe kan begge overvejes i behandlingen af voksne med
moderat og svær bulimi, idet der ikke kan dokumenteres forskel på behandlingsformernes effekt
(⊕⊕).

Psykoterapi til børn og unge
↑

Overvej individuel kognitiv adfærdsterapi (CBT-BN) til børn og unge med moderat og svær bulimi
(⊕⊕).

↑

Overvej familiebaseret spiseforstyrrelsesbehandling (FBT-BN) til børn og hjemmeboende unge med
moderat og svær bulimi (⊕⊕).

Behandlingsformat
√

Det er god praksis at genoverveje behandlingsform og -intensitet ved utilstrækkelig behandlingseffekt
hos patienter med moderat og svær bulimi.

Farmakologisk behandling
↓

Anvend kun efter nøje overvejelse selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI) ved behandlingsstart
til behandling af de bulimiske adfærdssymptomer hos voksne (⊕⊕).

Ernærings- og motivationsfremmende intervention
√

Det er god praksis, at patienter med moderat og svær bulimi tilbydes en ernæringsintervention, som
kan være individualiseret eller standardiseret.

↓

Tilbyd kun efter nøje overvejelse en motivationsfremmende intervention forud for opstart af psyko
terapeutisk behandling af voksne med moderat og svær bulimi (⊕⊕).

Monitorering og tilbagefaldsforebyggelse
√

Det er god praksis at evaluere behandlingseffekten ved systematisk at monitorere bulimipatienternes
spiseforstyrrelsessymptomer på fastlagte tidspunkter undervejs i behandlingsforløbet.

√

Det er god praksis, at patienter tilbydes at fortsætte i et stabiliserende behandlingsforløb efter spise
forstyrrelsesadfærden er ophørt mhp. tilbagefaldsforebyggelse.
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Om quick guiden
Quick guiden indeholder de centrale anbefalinger i den nationale kliniske retningslinje for behandling af moderat og
svær bulimi. Retningslinjen er udarbejdet i regi af Sundhedsstyrelsen.
Retningslinjen omhandler behandling af børn, unge og voksne med moderat og svær bulimi. Nogle af retningslinjens
anbefalinger gælder imidlertid kun for voksne, mens andre kun gælder børn og unge. Det er specificeret i anbefalingerne,
når denne ikke er gældende for alle aldersgrupper.
Den nationale kliniske retningslinje indeholder således anbefalinger for udvalgte dele af området, og kan ikke stå alene
men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger, forløbsbeskrivelser mv. på området.
Foran anbefalingerne er angivet følgende, som indikerer styrken af anbefalingerne:
↑↑ = en stærk anbefaling for
↓↓ = en stærk anbefaling imod
↑ = en svag/betinget anbefaling for
↓ = en svag/betinget anbefaling imod
Symbolet (√) står for god praksis. Symbolet bliver brugt i tilfælde, hvor der ikke er evidens på området, men hvor
arbejdsgruppen ønsker at fremhæve særlige aspekter af anerkendt klinisk praksis.
Efter anbefalingerne er angivet følgende symboler, som indikerer styrken af den bagvedliggende evidens – fra høj til
meget lav:
(⊕⊕⊕⊕) = høj
(⊕⊕⊕) = moderat
(⊕⊕) = lav
(⊕) = meget lav
Hvor der ingen evidens er, er der ikke angivet noget symbol efter anbefalingen. Dette gælder god praksis anbefalingerne.
Uddybende materiale på sundhedsstyrelsen.dk
På sundhedsstyrelsen.dk kan man finde den nationale kliniske retningslinje i sin fulde længde inklusiv en detaljeret
gennemgang af den bagvedliggende evidens for anbefalingerne.
Om de nationale kliniske retningslinjer
Den nationale kliniske retningslinje er én af 50 nationale kliniske retningslinjer (NKR), der bliver udarbejdet i regi af
Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.
Yderligere materiale om emnevalg, metode og proces ligger på sundhedsstyrelsen.dk.
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