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den åpne kroppen 

kroppen som en siste skanse for å 
kommunisere om identitet 

 



Kan vi forstå det? 

Forståelse gjennom beskrivelse 







◆  Forsøke å formidle kunnskap og 
erfaring om det spesielle ved 
kroppsbilde/spiseforstyrrelser 

◆  Når man vet noe om det spesielle, er 
det lettere å se det allmenne  

◆  Således: Å forsøke å fremme 
terapeutisk selvtillit og få dere til å bruke 
den kunnskapen dere allerede har 

HVORFOR UNDERVISE DERE? 



•  Mer enn jenter 
– Gutter har også kropper 
– Voksne har også kropper 

•  Mer enn hvite Vesten 
– Obs: multikulturelt 

•  Mer enn spiseforstyrrelser 
– Atypiske former 
– Subkliniske former 
– Blandingsformer 



Hva er nervosa? 

•  Overopptatthet av utseende, vekt og form 
•  Psykiske plager 
•  Mye mer enn å skulle likne 

skjønnhetsidealer 
•  Vansker med å takle følelser; sultes eller 

spises vekk  
•  Kroppen er et symbolsk instrument for 

mestring/men kroppen tåler ikke 





FAED 
food avoidance emotional disorder 

•  tydelig vegring av mat 
•  vekttap 
•  ikke opptatt av vekt/utseende 
•  ikke forstyrret kroppsbilde 
•  betydelig affektiv komponent 



selektiv spising 

•  svært begrenset utvalg av mat 
•  karbohydrat-basert 
•  normal vekt/høyde 
•  ikke overopptatthet av vekt/utseende 
•  ikke forstyrret kroppsbilde 
•  lager sosiale vansker 



funksjonell dysfagi 

•  svelgvansker 
•  frykt for oppkast/gulping 
•  identifiserbare triggere 
•  ingen organisk årsak 
•  ikke overopptatthet av vekt/utseende 
•  ikke forstyrret kroppsbilde 



Pervasive Refusal Syndrome 

•  dyp og gjennomgående vegring mot 
mat, drikke, tale, gange og egenomsorg 

•  sterk motstand mot behandling 
•  mest jenter, 7-15 år 
•  ? ekstremt  PTSD 
•  ? lært hjelpeløshet 



de aller minste 

•  pica 
•  ruminasjon 



ANOREXIA NERVOSA 
•  Motstand mot å opprettholde normal vekt i forhold til 

alder og høyde, som resulterer i 15% vekttap under 
forventet normalvekt. 

•  Intens frykt for fedme eller for å legge på seg, selv ved 
undervekt. 

•  Forstyrret opplevelse av kroppens størrelse og form, 
benekter at vekttapet er alvorlig, eller at man sterkt 
knytter selvfølelse til vekt og utseende. 

•  Fravær av minst tre påfølgende menstruasjonssykluser. 
 
DSM-IV 





ANOREXIA NERVOSA 
Undergrupper 

•  Ikke-bulimisk (restriktiv) type: 
 Personen som har anorexia nervosa har 
ikke gjentatte episoder med overspising 

 
•  Bulimisk type (bingeing): 

 Gjentatte episoder med overspising 



BULIMIA NERVOSA 
•  Gjentatte episoder med overspising.  

Overspising defineres som både 1) spising 
innenfor et avgrenset tidsrom, innenfor hvilken 
matmengden er større enn det som kan 
oppfattes som vanlig, og 2) at man ikke føler 
kontroll over spisingen. 

•  Renselse: Oppkast, streng faste, fysisk aktivitet, 
avførende preparater eller vanndrivende 
medikamenter. 

•  Selvfølelse er svært knyttet til vekt og utseende. 



OVERSPISING - 
BINGE EATING DISORDER 

•  Hyppige episoder med overspising uten 
renselse, med vekt på opplevelse av å 
ikke ha kontroll. 

•  Ofte overvekt, men kan også være 
svingende vekt. 

•  Kan være ”spisekicks” eller jevn spising 
spredt ut over døgnet. 



•  Nekteren  

– Nekteren lukker munnen.  Ofte benekter hun 
at hun spiser lite.  Hun kan ha en opplevelse 
av at hun faktisk spiser nok, slik hun kan ha 
en opplevelse av å være stor.  Hun blir 
engstelig ved å ha mat i magen, ved å gå over 
et minstemål av ”tillatt” mat, og ved å få seg i 
seg ”forbudte” matvarer. 

 



•  Overspiseren  

– Overspiseren mister kontrollen over inntaket.  
Han kan planlegge sine overspisinger, som et 
ritual med faste regler, klær, stearinlys etc.  
Eller de kan være svært impulspregete, som å 
spise rett fra dypfryseren.  Han fyller seg til 
randen og vel så det.  I kjølvannet av slike 
episoder følger ofte skam og selvforakt. 

 



•  Renseren  

– Renseren er svært ofte en oppkaster.  Hun 
kan sette på høy musikk umiddelbart etter 
måltidet.  Eller hun setter på dusjen eller 
springen.  Og så tømmer hun ut det hun har 
fått i seg, stort sett ved å føre fingeren ned i 
halsen.  Men renseren kan også være en som 
faster.  Eller hun overtrener.  Eller hun renser 
seg gjennom massiv bruk av avføringsmidler. 

 



Spiseforstyrrelser 

•  Slik det viser seg 
 

– Selvregulering og følelsesregulering 
•  Affektbevissthet 
•  Affekttoleranse 
•  Språk 

– Symptomene som ”nyttige” 
– Konkretisere følelser 



Kjernetemaer 

•  Selvfølelse  
•  Opplevelse av kontroll 
•  Ytrestyrt 

 
 



Hilde Bruch 

HILDE BRUCH 

•  Beskrivelser: 
–  Uutviklet ”sense of self” 
–  Flere mangler i begrepsutvikling, kroppsbilde og –opplevelse, og 

individuering 
–  Kognitive and perseptuelle forstyrrelser, ”interoceptive 

confusion” 
–  Alexithymia 

•  Teori:  
–  Foreldres feiltolkning eller feilsetting av navn på barnets 

emosjonelle tilstander 

•  Konsekvenser for psykoterapi:  
–  Ikke ”gi innsikt’” men fremme årvåkenheten for egne 

følelsesmessige og kroppslige signaler 



 
 
 
“To these patients, ‘receiving interpretations’ 
… represents in a painful way a re-
experience of being told what to feel and 
think, confirming their sense of 
inadequacy and thus interfering with the 
development of a true self-awareness and 
trust in their own psychological abilities”  
     (Bruch, 1985) 


