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• Undersøke hva personer som selv har hatt en 

spiseforstyrrelse ser på som viktige behov i sin 

tilfriskningsprosess, før, under og etter avsluttet 

behandling? 

 

• Målgruppe: Fagpersoner, pårørende og de som selv har 

en spiseforstyrrelse. 

 

• Deltakere: 21 personer i alderen 18 – 68 år som tidligere 

har gått i behandling for spiseforstyrrelser ble intervjuet.  

18 kvinner og tre menn.  Fire fokusgruppeintervjuer og 

tre individuelle intervjuer.  

 

Bakgrunn 



I MØTE MED FAGPERSONER 



Å bli tatt på alvor 

 

• Ofte er det voksenpersoner slik som lærere, trenere 

eller ledere av fritidsaktiviteter som først mistenker at 

en person har en spiseforstyrrelse.  

 

• Det er viktig at de tar tak i problemet så fort som mulig 

og videreformidler sin bekymring til pårørende.  

 

• Fortsett å spørre og bry dere selv om vedkommende 

kommer i forsvar.  

 



• For personer som er 
skoleelever kan helsesøster, 
særlig i tiden før behandling 
ha en viktig rolle som 
støttespiller både når det 
gjelder samtaler og når det 
kommer til å informere 
pårørende og å kontakte 
fastlege om nødvendig.  

 

• Problemene må bli tatt på 
alvor uavhengig av hvilken 
vekt man har.   

 

• Terskelen for å oppsøke 
hjelp er gjerne veldig høy.  

 

«Når man først møter 
opp hos legen og er klar 
for å snakke med noen 

om det som er vanskelig, 
så må legene skjønne 

hvor høy terskelen er og 
hvor vanskelig og 

alvorlig situasjonen 
kjennes ut  for oss» 



• Det er ofte mye skam 

knyttet til å skulle snakke 

om en spiseforstyrrelse.  

 

 

• Dersom situasjonen blir 

ansett til å være alvorlig er 

det viktig at det blir sendt 

en snarlig henvisning til 

spesialisthelsetjeneste.  

 

«Jeg var redd for å 
bli møtt med at det 
er jo bare å spise 
mer, at jeg skulle 
føle meg dum» 



Å få informasjon 

• Behov for informasjon om 

egen helsetilstand og 

eventuelle 

komplikasjoner som følge 

av sykdommen.  

 

• Flere hadde hatt nytte av 

at behandlingen hadde 

en psykoedukativ 

tilnærming slik at de fikk 

en større forståelse og 

kunnskap om hvordan 

kroppen fungerer.  

 

«Jeg hadde nytte 
av å få vite at en 

underernært 
hjerne ikke 
fungerer»  



• Viktig at helsepersonell 

også formidler 

informasjon til  

pårørende og andre 

nærstående.  

 

 

• Pårørende vil da bli 

bedre utrustet til å vise 

forståelse og omsorg. 

 

«Det er så viktig at 
lege og 

helsepersonell 
formidler kunnskap, 

ikke bare til meg som 
pasient, men også til 

familien»  



Å møte hjelpere med erfaring og kompetanse 

• Viktig å møte 

helsepersonell som 

hadde kunnskap og 

erfaring med å 

jobbe med 

spiseforstyrrelser.   

 

• Inngi håp om at det 

går an å bli frisk.  

 

«Det første psykologen  gjorde 
da jeg kom dit, var å prøve å gi 
meg troen på at det går an å bli 
frisk. Hun viste meg statistikk 

over spiseforstyrrelser, 
vitenskapelig dokumentasjon 

på at behandling gir effekt. Det 
fikk meg til å bli veldig motivert 
og jeg tenkte at: oi, dette skal 

faktisk gå, dette skal jeg klare»   



• Vær tydelig, ærlig og 

direkte og sett klare 

grenser når det gjelder 

spiseforstyrrelser.  

 

• MEN det er også 

viktig å bli møtt på en god 

måte som ikke bare 

fokuserer på 

spiseforstyrrelsen, vekt 

og symptomer. 

 

«Vi er mennesker. Vi ønsker 
å bli møtt som mennesker 
som har følelser som gir 

mening for oss. Selvfølgelig 
er det aldri lurt å sulte seg i 
hjel eller overspise, det er 
klart, det skjønner vi. Å bli 
møtt som et menneske, og 

ikke som en kropp, er veldig 
viktig» 



• Det kan være godt at noen 

tar over kontrollen i en 

periode, slik at man slipper 

å ta alt ansvaret for 

måltidene selv.  

 

• SAMTIDIG er det viktig at 

man jobber sammen med 

helsepersonell om at man 

senere må klare seg på 

egenhånd. 

 

«Jeg ville bare at noen 
skulle si: spis det her. 

På det viset var det ikke 
mitt ansvar eller mitt 

valg. Senere måtte jeg 
lære meg hvordan jeg 
selv skulle gjøre det i 

virkeligheten» 



• Viktig å få mulighet til å 

medvirke i egen 

behandling. 

 

• Deltagerne fremholdt 

betydningen av at 

behandlerne spurte dem 

direkte om hva de selv 

trengte og hadde behov 

for.  

«Jeg tror nøkkelen 
for meg var å få 
spørsmålet: hva 

slags funksjon tror 
du spiseforstyrrelsen 

har for deg?» 



Å fokusere på sosial fungering og det friske 

• En spiseforstyrrelse bli 

lett en stor del av 

personens identitet. 

Det er derfor viktig at 

behandlingen også 

fokuserer på hvem 

man er uten 

sykdommen.  

 

«Selvfølgelig – man må 
spise de måltidene man må 
og man må opp i vekt – men 

det er også viktig å sette 
fokus på andre ting og tenke 

over hvem jeg er, finne ut 
hva jeg  liker å gjøre. Du 

kan ikke bare gå opp i vekt, 
også skal du stå der, også 
bare: ja, hvem er jeg, hvor 
er jeg og hva gjør jeg nå?» 



• Behov for å snakke om, og 

å gjøre normale ting både 

før, under og etter kontakt 

med hjelpeapparatet. Dette 

bidrar til at man flytter 

fokuset bort fra 

sykdommen.  

 

• Viktig med støtte og 

tilrettelegging fra lærere, 

arbeidsgivere og 

helsepersonell slik at man 

får opprettholdt aktiviteter.  

 

«Jeg hadde en veldig fin 
pianolærer, og hun behandlet 
meg som et menneske som 

skulle lære å spille piano. Det 
var så deilig, jeg hadde ikke 

anoreksi når jeg var hos 
henne» 

«Det var noen som ga meg en 
pause. Det var noen som 

snakket med meg om musikk og 
film. Det var en som klippet håret 

mitt. De snakket med meg om 
andre ting som kunne tenkes å 

interessere meg» 



• Arbeid og studier er 

viktige arenaer for 

tilfriskning. 

 

• Positive tilbakemeldinger 

på jobben eller 

aktivitetene man driver 

med bidrar til økt 

mestringsfølelse.  

«For meg var jobb særlig 
viktig. Det var jo også 

veldig sosialt. Når man er 
psykisk syk er 

arbeidsplassen eller skolen 
for yngre, den viktigste 

tilfriskningsarenaen. Fordi 
det handler om mestring, 
og om å få bekreftelse på 

at man duger» 



• Mange mister mye av sitt 

sosiale liv og nettverk når 

de er syke. Flere påpekte at 

de hadde behov for å lære 

seg ulike sosiale koder slik 

som hvordan man får seg 

venner, innleder en samtale, 

hva man snakker om i 

dagliglivet osv.  

 

• Fint med bruk av humor i 

behandlingen  

 

 «Jeg visste ikke 
hvor jeg kunne møte 

folk på min alder. 
Jeg skulle ønske jeg 

hadde fått mer 
oppfølging til det» 



Tid og oppfølging 

 

• Viktig at problemene blir 

tatt tak i så fort som 

mulig.  

 

• Behandlere må være 

tålmodige, sette seg 

ordentlig inn i deltagernes 

liv og problemstillinger, 

samt gi ros når man ser 

fremgang.  

 

«Det var liksom ikke noe 
sånn at: ja, vi har bare 

en halvtime. 
Behandleren min sørget 

for at vi fikk snakket 
ferdig og var veldig rolig. 
Hun hadde ikke for høye 
forventninger. Hun var 
tålmodig rett og slett» 



• For mange var det 

viktig at 

behandlingen ikke 

var tidsavgrenset.  

 

«Jeg har vært veldig heldig sånn 
sett. Jeg har hatt et sted å gå til 
hvor det var veldig kort ventetid. 
Jeg kunne alltid komme tilbake. 
Jeg hadde behov for at det ikke 

skulle ha en stopp» 

«Det var noen som ga meg en pause. Det 
var noen som snakket med meg om musikk 
og film. Det var en som klippet håret mitt. De 
snakket med meg om andre ting som kunne 

tenkes å interessere meg» 



• Fint å ha mulighet til å 

kontakte tidligere 

behandler etter at 

terapien egentlig er 

ferdig.  

 

• Fastlege kan ha en viktig 

rolle i oppfølging etter 

avsluttet behandling. 

Oppfølging kan bestå 

både av vektkontroller 

og av kognitiv og 

emosjonell støtte.  

 

«De kjenner liksom 
hele historien og 

tilfriskningen, og jeg 
vet det er noen jeg 

kan prate med» 



«Legen min har vært veldig god til å følge 
meg opp, og det har jeg hatt behov for. 

Hver gang spør han: hvor er tankene dine 
nå? Hvordan har det gått siden sist? Selv 

om jeg er frisk i dag, og har vært det 
lenge, så er jo tankene der. Det at han 

ikke glemmer det da, uavhengig av vekt 
og hvordan det går ellers er veldig viktig»  



 

• Noen ganger kan det være nok med bare én samtale 

med tidligere behandler eller fastlege for å få 

begynnende destruktive handlingsmønstre til å snu.  

 

• Det er viktig å bli påminnet hvordan ting var før i 

forhold til hvordan ting er nå.  

 

• Fint å bli minnet på at man må ta i bruk de teknikkene 

og mestringsstrategiene de hadde tilegnet seg mens 

de gikk i behandling.  

 



Overganger og samarbeid mellom 

ulike behandlere og tjenester.  

 

• Viktig med samarbeid mellom ulike behandlere og 

tjenester. 

 

 

• Viktig med stabilitet  

      i behandlingen og at  

      man kan ha den  

      samme behandleren  

      over flere år.  

 

«Det viktigste er at det er en 

dialog mellom de ulike 

instansene  man er innom. At de 

får til å fortelle hva de har gjort 

før, og hva som er målet 

framover, og at man selv også 

er en del av det. For ellers så 

føler du deg bare som en 

kasteball mellom systemene».  



 

 

 

 

 

 

• Det blir sett på som viktig at det er en viss fleksibilitet 

fra behandlingsapparatets side f.eks at man i en 

periode kan fortsette behandling på en institusjon selv 

om man har blitt for gammel til å være der.  

 

 

«Det har hjulpet meg i overgangene, det at jeg 

hadde  en psykolog fra før som jeg kunne komme 

tilbake til når jeg ble skrevet ut fra sykehus. Det har 

betydd mye.»  



 

• Overganger fra en behandlingsinstans til en annen kan 

være vanskelige, særlig dersom man ikke har 

behandlingstilbud i mellomtiden. Dette kan føre til 

tilbakefall. Deltakerne fremhevet at det var VIKTIG  at 

de hadde et støtteapparat bestående av fagpersoner 

som kunne følge dem opp i disse overgangsperiodene.  



Anbefalinger til fagpersoner  

På bakgrunn av deltakernes erfaringer og tanker om hva 

som var viktige behov før, under og etter behandling av 

spiseforstyrrelser har ROS utarbeidet følgende 

anbefalinger til fagpersoner: 

 

• Uttrykk alltid din bekymring og spør om noe er 

vanskelig dersom du mistenker at en person har en 

spiseforstyrrelse eller et anstrengt forhold til mat, kropp 

og vekt. 

 

• Fortsett å spørre og vis at du bryr deg selv om 

vedkommende avviser deg i begynnelsen.  

 

 

 



• Anerkjenn og ta på alvor personens egen opplevelse 

av problemet 

 

• Skaff deg faglig og erfaringsbasert kunnskap om 

spiseforstyrrelser eller søk støtte, hjelp og rådfør deg 

med andre dersom du ikke innehar denne 

kompetansen selv.  

 

• Sørg for at de det gjelder, både de som selv sliter og 

deres pårørende får god informasjon om sykdommens 

fysiske og psykiske konsekvenser. 



• Innta en helhetlig tilnærming i behandlingen, noe som 

innebærer både fokus på symptomer, men også på 

fungering i hverdagslivet, det friske, ressurser og 

mestring. 

 

• Vær fleksibel og gjør individuelle tilpasninger når det 

gjelder behandling og oppfølging. Eksempelvis kan det 

være noen som trenger lengre behandlingstid og 

oppfølging enn det som tilbys.  



• Sikre god oppfølging i overgangsfaser. Dette kan for 

eksempel gjøres ved å etablere et støtteapparat av 

fagpersoner som kan bistå både den som har en 

spiseforstyrrelse og deres pårørende i disse 

periodene.  

 

• Ny behandlingsinstans bør være på plass før gjeldene 

behandling avsluttes. 

 

• Det kan være hensiktsmessig med oppfølging fra 

fastlege etter avsluttet behandling i  

spesialisthelsetjenesten.  



I MØTE MED 

PÅRØRENDE OG ANDRE 

NÆRSTÅENDE 



Å vise sin bekymring 

• Det er ikke alle som selv forstår at de har et problem i 

begynnelsen. Ved at pårørende uttrykker sin 

bekymring kan man hjelpe vedkommende til å innse 

dette.  

«Mamma og pappa hjalp meg til å innse at 

jeg hadde et problem. Jeg skulle ut å trene 

en lørdagskveld, og jeg  hadde  lurt meg 

unna å spise middag, og trent mye før. Da 

satt de foten ned begge to og sa at jeg ikke 

fikk lov til å trene. Da fikk jeg et lite 

sammenbrudd og skjønte at det her gikk 

galt».  



• Selv om vedkommende kommer i forsvar når de blir 

konfrontert med problematikk knyttet opp mot 

spiseforstyrrelser er det likevel viktig at dette blir tatt 

opp.   

«Hvis du får et avvisende svar først, så 

bare fortsett å si: jeg er fortsatt 

bekymret for deg, prøv å dra litt i 

personen, for det er jo noe der. Man 

sitter inne med mye som man er redd 

for å si i utgangspunktet, så bare ikke 

gi opp».  



Å bli møtt med forståelse  

Det kan være vanskelig å være ærlig og fortelle 

sine nærmeste at man har en spiseforstyrrelse. 

Det er derfor viktig at pårørende 

viser forståelse for at 

vedkommende er i en  

situasjon som kan oppleves  

som fastlåst og håpløs.  

«Det var  en  lettelse for 

meg da jeg fortalte dem at 

jeg hadde en 

spiseforstyrrelse. De 

aksepterte det, og de så på 

det som en kjempe stor 

tillitserklæring at jeg sa det 

til dem».  



• Det er viktig å vise forståelse for at situasjonen kan 

være utfordrende også etter avsluttet behandling.  

 

• Stol på at personen er frisk 

      når vedkommende sier 

      at han eller hun er det.  

«I hele min sykdomsperiode 

har jeg blitt fortalt at det går 

an å bli frisk. Det har jeg 

trodd på hele tiden. Det tror 

jeg på fortsatt den dag i dag. 

Det skal jeg få lov til å tro, og 

alle andre rundt meg skal 

også tro når jeg sier at: nå er 

jeg frisk». 



Å få hjelp, støtte og forståelse rundt 

måltider 

 

              Det kan være til hjelp at pårørende 

    setter grenser i når det gjelder      

      matinntak, trening og aktiviteter,  

    eller at de stiller krav om å oppsøke 

       helsehjelp.  

«Jeg synes det var 

veldig deilig at de tok 

fra meg en del av 

ansvaret. At de kunne 

overta ansvaret for 

spisingen, og jeg vet 

også at mamma og 

pappa synes det var 

veldig deilig at det var 

en kostplan og at den 

var udiskutabel».  



• Det er viktig å forsøke å opprettholde en mest mulig 

normaltilværelse under måltidene og ikke fokusere på 

spiseforstyrrelsen.  

«Jeg var veldig åpen hele tiden med mamma og 

pappa og samboeren min, og de snakket til meg 

naturlig om mat. Vi hadde felles måltid, men det var 

ikke noe fokus på hva jeg spiste ved det måltidet og 

det var viktig. Jeg kunne eventuelt snakke om det 

etterpå» 



Å få omsorg og støtte 

• Pårørende bør tilegne seg kunnskap om 

spiseforstyrrelser slik at de på best mulig måte kan 

hjelpe vedkommende.  

 

• Omsorg og støtte kan  

      også vises gjennom «små» 

      ting og oppmerksomhet. 

 

 

«Foreldrene mine har vært 

involvert hele veien, alltid 

stått på og støtta hele 

veien. De har tilegnet seg 

kunnskap for å best mulig 

sette seg inn i situasjonen 

for meg».  

«Jeg synes bare det å få en klem og si at det 

går bra var viktig og hjalp meg. Mannen 

min, han sa alltid at VI skal bli friske».  



• Det er viktig å gi rom for følelsesmessige reaksjoner.  

 

 

«Jeg kunne godt være der (hos faren sin) selv om 

jeg var lei meg. Jeg kunne godt være der selv om 

jeg ikke spiste. Jeg kunne godt være der selv om jeg 

spiste og så ble lei meg. Jeg fikk lov til å være der, 

og jeg skammet meg aldri over å føle noe i hans 

nærvær. Det var en veldig deilig følelse å bare være 

der, slik at jeg kunne slappe av litt».  



Å holde kontakten med venner 

• Gode og «sunne» 

      venner er VIKTIGE!  

 

 

• Venner bør ikke gå inn i noen form for behandlerrolle, 

men fortsette å være venner og lytte til hvordan 

vedkommende har det. 

 

 
«Det er viktig å få lov til å være tenåring, å få 

være litt subjektiv, at man bare kan fortelle om 

hvordan det er å stå midt oppi det, og ikke fortelle 

om sykdommen».  

«Det som har vært veldig godt for 

meg, var at jeg hadde venner som 

var så livsglade. Det var ingen som 

var noe sånn opphengt i kropp og 

mat, de var glade i livet og glade i 

mat». 



 

• Venner kan være gode eksempler på å vise hva som 

     er normalt å gjøre i ulike 

     situasjoner i det virkelige 

     livet.  
 «Venner har vært fine å ha, 

for der har jeg kunnet teste litt. 

Litt sånn, når er det ok å gi 

beskjed, hva synes dere er ok å 

snakke om rundt 

julebordsmiddagen?».  



Anbefalinger til pårørende og andre 

nærstående 

• Vær tydelig og ærlig på hva som bekymrer deg og gi 

uttrykk for det du observerer av endring. 

 

• Fokuser først og fremst på sosiale og psykologiske 

endringer og at du er bekymret for at vedkommende 

ikke har det bra. 

 

• Skaff deg fag- og erfaringsbasert kunnskap om 

spiseforstyrrelser slik at du på best mulig måte kan 

hjelpe den som er syk i hverdagen.  

 



• Husk å også holde fokus på personen bak 
spiseforstyrrelsen, det friske, fungering i hverdagslivet, 
ressurser og mestring.  

 

• Vær særlig oppmerksom og støttende i vanskelige 
situasjoner hvor det er mye fokus på mat, kropp og 
vekt.  

 

• Vær bevisst på å opprettholde familiens tidligere 
matvaner og rutiner, ikke la spiseforstyrrelsen få styre 
hva som blir kjøpt inn og servert 

 

• Hold i håpet om at det er mulig å bli frisk!  



 

 

• I tillegg til tilbakemeldingene fra deltakerne vil ROS 

påpeke at det er viktig at pårørende også søker hjelp 

og snakker med noen for sin egen del. Det er viktig å 

sette egne grenser og ivareta egne behov. Dersom det 

er unge søsken eller barn som pårørende er det særlig 

viktig at disse også tilbys hjelp og støtte.  



TIL DEG SOM SELV ER 

BERØRT 
 

DET ER MULIG Å BLI HELT FRISK! 

 
«Man er på en måte litt som en fuglunge som skal lære å 

fly, også prøver man, også feiler man, også går man litt 

på tryne, men så går det veldig bra til slutt». 



Å snakke med noen 

• Det kan være godt å snakke med noen som selv har 

erfaring med, eller har slitt med en spiseforstyrrelse. 

 

• Åpenhet kan føre til 

      at personer rundt får en  

      større forståelse for  

      problemene, og dermed 

      mulighet til å kunne gi  

      støtte og omsorg 

 

 

«Hun fortalte sin historie 

samtidig som jeg fortalte 

min. Vi veide de litt opp mot 

hverandre, og så at det var 

ganske likt. Hun hadde 

kommet seg ut av det, så da 

så jeg og lys i tunnelen, når 

hun hadde klart det».  



• Snakk med noen når vanskelige tanker melder seg. 

Det er ikke alltid det er så mye som skal til for å få ting 

til å snu!  

 

• Lag deg noen mestringsstrategier. For eksempel at du 

skal ringe noen dersom det blir vanskelig.  

 

 «Det var veldig, veldig godt å ha en liste. Blir 

det ille nok, så går jeg bare til den listen, så 

vet jeg hvem jeg kan ringe». 



Å utfordre seg selv 

• Det er viktig å utfordre seg selv, sin egen frykt og sine 

egne grenser.  

 

 

 

• Bryt med rigide 

      mønstre og fastlåste 

      leveregler og handlinger.  

 

 

 

«Det var veldig viktig at jeg slutta å 

veie meg. Det var nesten å hoppe en mil 

fram. Når jeg slutta med den vekta ble 

alt mye bedre med en gang». 



Å delta i meningsfulle- og sosiale 

aktiviteter. 

• Deltakelse i fritidsaktiviteter og samvær  med venner 

bidrar til å flytte fokuset og gi en pause fra 

spiseforstyrrelsen.  

 

                Deltakelse i meningsfulle  

      aktiviteter  kan gi en  

      motivasjon til å ville eller tørre 

      å slippe taket i                       

      spiseforstyrrelsen. 

«Du må ha en motivasjon 

hvis du skal velge å 

faktisk ville gå ut. Det er 

kjempe viktig å gjøre 

andre ting og innse at 

livet har andre kvaliteter 

enn bare kropp og 

utseende og vekt».   



• En vanlig problemstilling etter at man har vært syk 

lenge, er at man kan være usikker på ulike sosiale 

koder i hverdagslivet. Det er derfor viktig å hente inn 

personer man tidligere har skjøvet ut, eller oppsøke 

nye nettverk og aktiviteter.  

 

 «Så begynte jeg å studere, og da merket jeg 

at nå handler ikke livet mitt om 

spiseforstyrrelser lenger. Jeg kunne på en 

måte si at jeg var frisk».  



• Samvær med venner kan bidra til å vise hva som er 

normalt å gjøre i det «friske livet».  

«En dag så spiste vi en stor middag, en annen dag 

så spiste vi kake mellom middag og lunsj, sant? Så 

gjorde jeg det, også innså jeg til slutt at: oi, shit, jeg 

dør ikke. Så bare det å normalisere seg da, med 

normale spisevaner, se andre, hvordan de faktisk 

lever».   



Anbefalinger til deg som selv er berørt 

• Snakk med noen om det du opplever, tenker og føler 

 

• Søk hjelp og støtte selv om du er usikker på egen 

situasjon og har motstridende følelser og tanker. 

 

• Utfordre deg selv – bryt med destruktive mønstre 

knyttet til tanker, følelser og adferd. Et eksempel er å 

jobbe med å endre regler og vaner. 

 

• Oppsøk meningsfulle aktiviteter og øv det på sosial 

omgang – det kan hjelpe å få fokuset bort fra 

spiseforstyrrelsen.  



 

Ha tro og håp på at det er 

mulig å bli frisk!  


