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- å møte rus og spiseforstyrrelser med dobbeltkompetanse 

 

01.02.18 

Linn Bæra 



Vi er en landsdekkende interesseorganisasjon 

For alle som er berørt av en spiseforstyrrelse og relatert 

problematikk: 

• de som selv er berørt 

• pårørende/nærstående og bekjente 

• andre som kan møte eller møter 

problematikken via yrke (eks. helse, 

trening, skole) 

 



Vi er et kompetansesenter 

 

• Vi forener og jobber ut fra både egenerfaringsbasert kunnskap, fagkunnskap 
og forskningsbasert kunnskap  

• Vi har både en stor bredde og spisskompetanse innen vårt arbeid. 

• Vi samarbeider med behandlingsapparat, andre bruker- og 
interesseorganisasjoner, samt andre relevante samarbeidspartnere og 
institusjoner. 

• Vi jobber tverrfaglig  
 







Skam, ord og frykt  



det verker i brystet 
får ikke lengre puste 
  
sakte kveles jeg 
av mine ugråtte tårer 
 



 
«Når jeg åpner meg, kler jeg meg naken fremfor deg,  
med frykt for at du ser forbi meg» 
   

Den dype skammen har mange ansikter 
og sammen med følgesvennen frykt 
 
Finner vi den store bøygen for endring 
 
 



Kan noen hjelpe meg  

å finne  

bitene 

jeg har mistet 

  

kan noen hjelpe meg 

å forstå  

det jeg selv ikke forstår 

  

kan noen se 

meg 



Funksjon og eierskap 





Det starter med et 
forsøk på å hjelpe seg 

selv. 
Handlingene, uansett 
hvor irrasjonelle og 

destruktive de er: har 
en funksjon. 

 

Uten å jobbe med 
funksjonen, kommer vi 

ingen vei.  
Alt i meg strittet da 

noen skulle ta fra med 
det som hjalp meg.  

 



Gummisko 
eierskap og ekspertise 



Kroppen og selvet  



Kroppen bærer smerten, denne 
smerten kan jeg forstå  
 
Kroppen forteller  
det jeg ikke klarer nå 
 
Kroppen er mitt skjold 
 og kroppen er min fiende 
 
Kroppen er min siste skanse 
 

Kropp  



  

 

Selvfølelsen er som lykken 



Jeg er  

Jeg kan  

Jeg vil  

Jeg trenger  

Jeg føler 



ROS gir sårbarhet styrke 

 
Støtt vårt arbeid 
 – bli støttemedlem! 
  

https://www.youtube.com/watch?v=GXoZLPSw8U8


Et sted 
 

i mitt indre kaos 
kjente så noe vokse 

 
jeg fant trygghet i meg 

selv 
skjønnhet 
og styrke. 

 

 

På vei ut, 
 

famlende i et kaos 
av følelser, minner  

og tanker 
 

måtte jeg våge,  
å se meg selv  
våge å føle 

 
og la andre se.. 

 
jeg var ikke alene 

 


