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”Kroppen er den nye sjæl” 

 
Fælles temadag v/ Finn Skårderud, psykiater, professor og forfatter. 
 

Den anerkendte norske psykiater, professor og lærebogsforfatter Finn Skårderud vil holde 
kursus for os med fokus på ”kroppen som den nye sjæl” og undersøge de mange nye 
kropsorienterede fænomener/symptomer, som breder sig i vores kultur.  
 
Udover spiseforstyrrelser og selvskade, som Skårderud har arbejdet med i mere end 30 
år, er han optaget af den nye optagethed af kroppens sundhed, dens udsmykning 
(tatoveringer, kosmetisk kirurgi), fokus på at være tynd og ”fit”. Hvordan påvirker denne 
kultur familien og børn og unges trivsel og udvikling, hvilke krav sætter det til forældrene 
og hvordan skal vi professionelle håndtere det. Vores klienter/borgere både børn, unge og 
voksne, familier, og fokus er oftest på barnet/den unge og her har vi ofte også mulighed for 
at lave interventioner/behandling. De af os der arbejder i familiehuse og på 
socialforvaltninger vil også have mulighed for at arbejde terapeutisk med familien og nogle 
gange også særskilt med de voksne, og nogle har mulighed for at lave længere 
behandlingsforløb. Til gengæld har vi mulighed for at identificere og beskrive 
vanskeligheder og hjælpe familien/den voksne videre i relevante terapeutiske tilbud. Og vi 
skal altid forholde os til dem som barnets/den unges forældre, når vi skal hjælpe deres 
børn. I familiehuse, på socialcentre og i Jobcentre vil voksne med disse problemer også 
ofte være i støtteforløb/behandling hos os, og vi har brug for at kunne forstå og adressere 
deres vanskeligheder også. På misbrugscentre møder vi voksne både som patienter og 
som pårørende. 
 
Finn Skårderud vil fortælle om sin kliniske praksis og erfaring og om forskningen på 
området, både baggrund og de nyeste "tal", fakta og undersøgelser på området. Der 
findes langt mere viden om behandling af spiseforstyrrelser og til dels selvskade, end der 
gør om behandling af og tilgang til sundheds/trænings-forstyrrelser, og endnu mindre 
erfaring med behandling af overdreven brug af sociale medier og performance-"misbrug". 
Vi kommer til at høre om Finn Skårderuds egen forskning, om hans arbejde med at 
etablere og drive "Villa Sult" og om hans arbejde med metodeudvikling, herunder om 
arbejdet med familierne til de ramte. Det er en selvfølge at forældrene skal inddrages i 
arbejdet med børn og unge, men hvordan og med hvilken rolle? I Danmark har regionerne 
(sygehusene) indført på landsplan at børn og unge med anorexi, skal "passes" i hjemmet 
af forældrene, som (en ad gangen og i perioder) kan få tabt arbejdsfortjeneste for at gå 
derhjemme og overvåge deres barn/unge, nogle gange i flere år.  Hvordan er erfaringerne 
fra Norge? 


