
Børn og unge med spiseforstyrrelser på Børneafdelingen 
 
Indlægges kun hvis de er somatisk truet, dvs. 
 

• lav puls og blodtryk 
• bevidsthedssvækket 
• gangbesværet 
• tp. Under 36 
• ekg forandringer 

 
Hvad gør vi  
Tæt samarbejde med Center for spiseforstyrrelser og Det udgående team i 
børneungdomspsyk. 
 
Når patienten ikke er somatisk truet bliver patienten udskrevet fra børneafdelingen. 
 
Hvis barnet er somatisk truet afventer barnet plads på børnepsyk, f.eks. BBH, eller på 
Hillerød ungdomspsyk., hvis barnet er over 14 år. 
 
 
Hvad gør vi på børneafdelingen med børn med anoreksi: 
 
På børneafdelingen modtog vi i 2008 8 børn med anoreksi. 
 
Barnet indlægges altid med en forælder. 
Samtale med barn og forældre, hvor der specielt sættes fokus på: 

• familiens forhold til mad og livsstil 
• barnets almen tilstand, vejes og højde måles 
• barnets væske og fødeindtagelse, kaster barnet op 
• barnets motionsvaner 

 
Barnet bliver tilknyttet  
*faste kontaktpersoner, sygeplejersker og læger 
*diætist 
*det udgående team (fra børne-ungdoms-psyk.) 
 
Der planlægges for barnets indlæggelse: 
 
*Evt. begrænsninger omkring bevægelse/motion 
*Hvordan foregår måltiderne, hvem er hos barnet? 



Hvem overvåger hvilke måltider, aftaler om hvad skal der ske hvis barnet ikke spiser 
op? 
*Aftaler omkring vejning, hvor, hvordan og hvor ofte. 
 
Hvis baret skal udskrives til BBH eller ungdompsyk forberedes dette, evt. ved besøg. 
 
 
KOK. 
 
Mit mål: 

• blive klogere på hvad spiseforstyrrelser er og kender forskellige 
behandlingsformer 

• få dannet et netværk for at forbedre behandlingen af patienter med 
spiseforstyrrelser 

 
Start nov. 2008  
48 arrangerede personer, få fra somatikken, rigtig mange fra psykiatrien og private 
klinikker. 
Sygeplejersker, sundhedsplejersker, so.su.ass., sygehjælpere, læger, psykologer, 
terapeuter, fysioterapeuter, diætister og pædagoger. 
 
3 fuldtids, meget arrangerede personer, der er parate til at fylde på os af ny viden, 
helst fra tidlig morgen til sen aften. 
Gratis udannelse. 
 
7 undervisningsdage i Middelfart med fuld forplejning. 
 
6 vejledningsdage hvor der er hjemme opgaver, som tager udgangspunkt i de enkelte 
kursusdeltagers hverdag. 
 
 
Netværket. 
 
Erfarings udveksling, blive klogere 
 
Udveksling om patienter der er sendt videre 
 
Opkald til gruppens medlemmer, ved tvivls spørgsmål. 
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