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 Mulighet til å jobbe klinisk parallelt med epidemiologisk forskning
 Erfaring med spiseforstyrrelser viktig for å formulere og validere forskningsspørsmål

HOVEDPUNKTER
1. Kulturell kontekst
2. Perfeksjonisme blant unge
3. Hva er kroppsbildeforstyrrelser?
4. Kroppsbilde og spisevansker

5. Spiseforstyrrelser
6. Beskyttende faktorer
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1. KULTURELL KONTEKST

1. KULTURELL KONTEKST
UNGDOMSTIDEN FØR OG NÅ:
• Tenårene som overgang og brytningstid
• Viktighet av aksept og tilhørighet blant jevnaldrende
• Nye og gamle risikofaktorer for psykiske vansker

• Mestring og vellykkethet på ett vs. flere livsområder
• Hva er annerledes med å være ung i dag?

KULTURELL KONTEKST
Modellkurs for barn fra 4 år (DN)

Skinny jeans til 1-åringer (NRK Puls)

KULTURELL KONTEKST
KRONIKK: «Sykt skjønn»
«Det er ikke uvanlig å høre syvåringer snakke om
sixpack, eller tolvårige jenter diskutere detox-kurer.
Når barnehagepersonell forteller at femåringer ikke
kan spise boller med de andre på en fredag, fordi «det
er for mye karbo i dem», da er noe riv, ruskende galt
sier lege Kari Løvendahl Mogstad.
Kilde: Bergens Tidende

Innlegg i forbindelse med NKS sin nasjonale kampanje
«Skjønnhetstyranniet»

KULTURELL KONTEKST
Klasserommet får en overdose med
parfyme
Niende klasse ved Harestad skole har hatt
testløp i Myrå, to runder på tid. Bestemann, ei
jente, kom inn på litt under seks minutter.
Halve skoledagen gjenstår. Likevel dusjer ingen
av jentene. I guttegarderoben derimot brukes
dusjene ofte.
Kilde: Stavanger Aftenblad 3. okt 2015

KULTURELL KONTEKST
Et feilfritt ansikt. En perfekt kropp. Flat mage.
Det møter ungdom på sosiale medier hver
eneste dag. Og det skaper et press som gjør
at mange unge gråter seg i søvn, sier
bloggeren Sara Sofie Haukås (15).
– Jeg kjenner flere og flere som er
deprimerte, har anoreksi eller skader seg
selv. Hver dag ser vi bilder av perfekte
mennesker på sosiale medier som skaper et
press, sier Haukås.
Kilde: NRK 10.okt 2015

KULTURELL KONTEKST
I en aktuell TV-serie med tittelen ”Sykt
Perfekt” beskrives konsekvensene at
overdrevent høye krav til den enkelte i
form av psykisk belastning, sosiale vansker,
somatiske plager og skolefravær.

KULTURELL KONTEKST
I en aktuell TV-serie med tittelen ”Sykt
Perfekt” beskrives konsekvensene at
overdrevent høye krav til den enkelte i
form av psykisk belastning, sosiale vansker,
somatiske plager og skolefravær.

Aftenposten fulgte opp med artikkelserien
”Syv gutter skriver: Dette er utfordringene
med å være ung gutt i dag”.
Dette handler om muskler som aldri blir
store nok. Mannen som ikke skal gråte.
Presset som blir for stort.

KULTURELL KONTEKST
HVORFOR FOKUS PÅ KROPP?
• Dagens kroppsidealer er strenge og marginale
• Slankhet for jenter og muskularitet for gutter
• Startet i vestlige land: attraktivt å motstå mat og
vise kontroll og viljestyrke

• Kropp viktig del av identitet i det moderne
samfunn
• Kan også ses i lys av prestasjonspress på flere
livsområder

KULTURELL KONTEKST
FLERE UNGE BLIR SYKE AV STRESS:
Trond Diseth (Oslo Universitetssykehus) har på 5 år
sett en femdobling av innleggelser blant unge med
stressrelaterte sykdommer:

VG, oktober 2016

– Barn og unge får affisert sin hjerneutvikling, sin
følelsesmessige, atferdsmessige, sosiale og
kognitive utvikling. For mange fører det til
vedvarende skoleproblemer, lærevansker og
familiære problemer.

2. PERFEKSJONISME BLANT UNGE
GENERASJON PEREFEKT:
«Selv om dagens ungdomsgenerasjon
er flinke og fornuftige står det
åpenbart verre til med sjelen enn
kroppen: stadig flere rapporter indre
stress, nedstemthet, ensomhet og
bekymringer. Høye prestasjonskrav og
perfeksjonisme kan være viktige
variabler for å forstå utviklingen».
T. S Aglen (2015) Tidsskrift for Norsk
Legeforening

PERFEKSJONISME BLANT UNGE
• Perfeksjonisme kan defineres som å strebe etter
fullkommenhet, sette overdrevent høye krav til egne
prestasjoner og gjøre kritiske selv-evalueringer¹
• En skiller ofte mellom ulike dimensjoner ved
perfeksjonisme², samt mellom sunne og usunne former
for perfeksjonisme3-4
• Perfeksjonisme påvirker skole og arbeid, sosiale
relasjoner, psykisk helse, selvbilde og kroppsoppfatning5

1: Hewitt et al 1998 2: Hewitt & Flett 1993 3: Keyon et al 2010, 4: Miquelon et al 2005, 5: Stoeber el al, 2009

PERFEKSJONISME BLANT UNGE
• Perfeksjonisme

er assosiert med tilstander som angst, depresjon,
OCD, spiseforstyrrelser, selvskading og selvmordstanker1

• Perfeksjonisme er også assosiert med utfall av psykoterapi 2-3
• I Norge er perfeksjonisme undersøkt i sammenheng med
spesifikke grupper, og man vet lite om generell forekomst

1: Herman et al 2013, 2: Mitchell et al 2013, 3: Jacobs 2009

PERFEKSJONISME BLANT UNGE
Modell av Stoeber & Otto 2006:
1) Perfeksjonistiske ambisjoner
•Omhandler personlige målsetninger og selv-orientert søken etter det perfekte
•Relatert til positiv utfall som motivasjon, samvittighetsfullhet og mestring
2) Perfeksjonistiske bekymringer
•Omhandler bekymring for å gjøre feil, tvil rundt egne valg og opptatthet av andres krav
•Relatert til grubling, følelse av mislykkethet, psykisk belastning og nedsatt trivsel

PERFEKSJONISME BLANT UNGE
Perfeksjonistiske
ambisjoner

Modell av Stoeber & Otto 2006:

«Ungdommer som viser høy
grad av perfeksjonistiske
bekymringer viser også
symptomer på depresjon,
lavt selvbilde og nedsatt
livskvalitet»
(Wang et al, 2009)

Sunn perfeksjonisme Usunn perfeksjonisme
Perfeksjonistiske
bekymringer

Ikke-perfeksjonisme

PERFEKSJONISME BLANT UNGE
– Jakten på den perfekte kroppen er det
neste folkehelseproblemet.

– I hverdagen erfarer jeg et enormt trykk i
hovedsak fra jenter men også fra en del
gutter som det har tatt helt av for fordi de
skulle bli enda mer perfekte. Det er en
kjempeutfordring og jeg mener dette er det
neste store folkehelseproblemet. Nå må
foreldre, helsesøstre og fastleger få øynene
opp for det skjulte perfektjaget.

3. HVA ER KROPPSBILDEFORSTYRRELSER?
En generell definisjon av kroppsbilde er « et mentalt bilde vi har av størrelsen,
figuren og formen på egen kropp, og evalueringene vi gjør av våre kroppslige
egenskaper og karakteristika (Greene, 2011)
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To dimensjoner ved KROPPSBILDE:

1. Perseptuell

 reell vs. opplevd kroppsstørrelse eller figur

2. Evaluerende

 reell vs. ideell kroppsstørrelse eller figur

HVA ER KROPPSBILDEFORSTYRRELSER?
En generell definisjon av kroppsbilde er « et mentalt bilde vi har av størrelsen,
figuren og formen på egen kropp, og evalueringene vi gjør av våre kroppslige
egenskaper og karakteristika (Greene, 2011)
To dimensjoner ved KROPPSBILDEFORSTYRRELSER:

1. Perseptuell

 forstyrret kroppsoppfatning

2. Evaluerende

 kroppsmisnøye

HVA ER KROPPSBILDEFORSTYRRELSER?
1. FORSTYRRET KROPPSOPPFATNING
• Viser til en urealistisk oppfatning av
kroppsstørrelse eller vekt
• På engelsk: Body image distortion
• Kan ha to retninger:
• Overestimering: spiseforstyrrelser
• Underestimering: overvekt
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kroppsstørrelse eller vekt
• På engelsk: Body image distortion
• Kan ha to retninger:
• Overestimering: spiseforstyrrelser
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HVA ER KROPPSBILDEFORSTYRRELSER?

Forstyrret kroppsoppfatning ses blant unge i form av både
over- og underestimering av egen kroppsstørrelse.

HVA ER KROPPSBILDEFORSTYRRELSER?
1. FORSTYRRET KROPPSOPPFATNING

2. KROPPSMISNØYE

• Viser til en urealistisk oppfatning av
kroppsstørrelse eller vekt

• Viser til overdrevent negative
evalueringer av kroppsstørrelse eller figur

• På engelsk: Body image distortion

• På engelsk: Body dissatisfaction

• Kan ha to retninger:

• Fare for normativ misnøye; «normalt å
være misfornøyd med utseende»

• Overestimering: spiseforstyrrelser
• Underestimering: overvekt + gutter

Økende blant unge i den generelle befolkningen og er
assosiert med usunn slanking og overdreven trening

4. KROPPSBILDE BLANT BARN OG UNGE I NORGE
UNDERSØKELSE FRA WHO:
• Annenhver jente under 15 år opplever seg
som tykk, og dette gjelder for ¼ av guttene

• 42 land i Europa deltok, og Norge kom på
12.plass på listen over 15-åringer med
opplevd overvekt

• Samsvarer med tall fra SIFO, der 70% av
tenåringer og 53% av barn (8-11) år var
”meget opptatt av å ha en sunn og slank
kropp”
•Tall fra SIFO viser også at stadig flere
ungdommer slanker seg; 55% i 2006 og 78%
i 2012

KROPPSBILDE BLANT UNGE I NORGE
”Vi ser at det har vært et svært økende fokus på at man skal ha en
sunn, slank og veltrent kropp. Ungdommene som topper
popularitetsskalaen er nettopp sunne og veltrente, i tillegg til
skoleflinke. Det har blitt status å vise at man mestrer overfloden og
har dyden selvkontroll”.
(Sosiolog og matforsker i SIFO, Annechen Bahr Bugge)

KROPPSBILDE BLANT UNGE I NORGE
”Det er en balansegang. På en side ønsker vi at ungdom skal være
opptatt av å spise sunt og unngå overvekt, men det er heller ikke
bra at så mange ønsker å slanke seg. Det stemmer ikke overens
med tallene på hvor mange nordmenn som faktisk sliter med
fedme og overvekt, og det er opplagt at dette handler mer om
idealene våre”.
(Sosiolog og matforsker i SIFO, Annechen Bahr Bugge)

4. KROPPSBILDE OG SPISEVANSKER
KONTINUITETSHYPOTESEN:
Gradvis overgang fra milde til kliniske tilstander:
Bekymring for utseende
Usikkert kroppsbilde

Funksjonstap

Regler for trening

Minimalt matinntak

Normal fungering

Kliniske vansker
Periodevis diett
Frykt for vektøkning

Forstyrret kroppsbilde

Vekttap
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KROPPSBILDE OG SPISEVANSKER
HVORDAN DEFINERE KLINISKE TILSTANDER?
• Generell økning i kroppsbilde- og spisevansker i den generelle befolkningen
• Sterkt fokus på kropp, helse, mat og slanking i media, film og mote
• Hvor går grensen mellom misnøye og forstyrret kroppsoppfatning?

• Hvor går grensen mellom sunn livsstil og overdreven slanking/trening?

KROPPSBILDE OG SPISEVANSKER
HVORDAN DEFINERE KLINISKE TILSTANDER?
• Generell økning i kroppsbilde- og spisevansker i den generelle befolkningen
• Sterkt fokus på kropp, helse, mat og slanking i media, film og mote
• Hvor går grensen mellom misnøye og forstyrret kroppsoppfatning?
• Hvor går grensen mellom sunn livsstil og overdreven slanking/trening?
Noen tommelfingerregler:
• Omfang av forstyrrede holdninger og atferdsmønstre
• Grad av realisme i forhold til egen vekt og spising
• Lidelsestrykk og funksjonstap
• Somatiske endringer

SPISEFORSTYRRELSER
Å forstå kroppens språk:
”I motsetning til tingenes tvetydighet og følelsenes mangfold er kroppens språk ved
spiseforstyrrelser ofte svært enkelt, konkret og nærmest overtydelig, som når man kaster
opp for å kvitte seg med vanskelige følelser og spenninger, eller føler seg så tung av
bekymringer at man slanker seg for å bli kvitt dem” (Håkonsen, 2014)
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Å forstå kroppens språk:
”I motsetning til tingenes tvetydighet og følelsenes mangfold er kroppens språk ved
spiseforstyrrelser ofte svært enkelt, konkret og nærmest overtydelig, som når man kaster
opp for å kvitte seg med vanskelige følelser og spenninger, eller føler seg så tung av
bekymringer at man slanker seg for å bli kvitt dem” (Håkonsen, 2014)
”Å forstå spiseforstyrrelser er vanskelig å forstå fordi det er så enkelt” (Skårderud, 2010)

SPISEFORSTYRRELSER
Vanlige kjennetegn ved personer med spiseforstyrrelser:
1. Lav selvfølelse
2. Ytrestyrt atferd
3. Kontrollsvikt

4. Alexithymi
5. Ambivalens

”Jeg vil gjerne bli frisk, bare jeg
slipper å gå opp i vekt”...

HOVEDGRUPPER AV SPISEFORSTYRRELSER
1. Anoreksi
2. Bulimi
3. Overspising
4. Atypiske tilstander

ANOREKSI
Hovedkriterier for Anorexia Nervosa:
• Vekttap

• Endokrine forstyrrelser
• Frykt for vektøkning
• Følelse av å være for tykk

Kjennetegnet av:
• Benekting av sykdomstilstand

• Sterk ambivalens med hensyn til endring
• Undervekt og kognitiv svikt kan hemme terapi

BULIMI
Hovedkriterier for Bulimia Nervosa:
•

Tilbakevendende overspising

• Kompensatorisk atferd
• Frykt for vektøkning
• Følelse av å være for tykk

Kjennetegnet av:
•

Dagene styres av mat/oppkast – viktig å bryte mønster

• Ritualer rundt oppkast fungerer som følelsesregulering

• Viktig å jobbe med alternativ til kompensatorisk atferd

OVERSPISINGSLIDELSE
Hovedkriterier for Overspisingslidelse:
• Hyppige episoder med overspising
• Ikke kompensatorisk atferd
• Forbundet med kontrolltap
Kjennetegnet av:
• Ritualer rundt overspising fungerer som
følelsesregulering
• Viktig å bli tatt på alvor som en
sykdomstilstand og ikke ”bare overvekt”

ATYPISKE TILSTANDER
Diagnostiske kriterier for Atypiske spiseforstyrrelser:
• Mangler ett eller flere kriterier for hoveddiagnose
• F.eks anoreksi uten tap av menstruasjon
• F.eks bulimi med mindre hyppig kompensering
• F.eks overspising med mindre uttalte overspisingsepisoder

ATYPISKE
TILSTANDER

Kjennetegnet av:
• Vekslende symptombilde – særlig hos unge
• Mindre alvorlige tilstandsbilder i noen tilfeller
• Kan fortsatt være behandlingstrengende

”Vandring mellom diagnoser”
(Øyvind Rø, RASP)

FOREKOMST AV SPISEFORSTYRRELSER
FOREKOMST AV SPISEFORSTYRRELSER (Skårderud, Rosenvinge & Gøtestam, 2004):
• Økt søkning til helsevesenet betyr ikke nødvendigvis økt forekomst
• Relativt stabil forekomst av AN, noe økning i BN og overspisingslidelse
 Anoreksi
 Bulimi
 Overspising

0.2 - 0.4 %
1.0 - 2.0 %
1.5 – 3.2 %

• Nyere studier viser økning i «early onset eating disorders» med debut før pubertet
• Ikke bare «kvinnelidelse», 10-20 % av dem som lider av spiseforstyrrelser er gutter/menn

• Mest uttalt økning i mildere spisevansker og de atypiske tilstandene

BEHANDLING AV SPISEFORSTYRRELSER
Kognitiv tilnærming (CBT-E)
• Fokuserer på en grunnleggende
overopptatthet av mat og vekt

• Strukturert behandling der blant annet
matinntak og vekt kartlegges
• Vekt på psykoedukasjon, fakta og
realitetsorientering med hensyn til
konsekvenser av spiseforstyrrelser
• Integrerer også kognitiv stil,
følelsesregulering og personlighetstrekk i
modellen
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Familiebasert tilnærming (FBT)
• Inkluderer foreldre i behandlingen fra
starten
• Samspill mellom barn/ungdom og familie
(inkl foreldre og søsken) kartlegges

• Foreldrene får hjelp til å mobilisere, tale
med felles stemme og ta ansvar for barnets
matinntak og aktivitetsnivå
• Barnet selv skal etterhvert ta over dette
ansvaret, ofte med små skritt om gangen

MÅLSETNINGER FOR BEHANDLING
• Kunnskap om sunne måltidsrutiner og
former for vektkontroll

• Mer fleksible regler for mat og trening (og
prestasjoner generelt)
• Mer robust selvbilde basert på andre
egenskaper enn vekt og utseende
• Bedre kontakt med egne følelser og behov og bruk av disse i relasjoner
• Tilgang til selvmedfølelse og aksept av egen
sårbarhet
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FAMILIEPERSPEKTIV I BEHANDLING
Foreldre
• Psykoedukasjon
• Foreldrerolle og ansvar
• Følelsesmessige reaksjoner

• Egne behov og utfordringer
• Eget kroppsbilde og forhold til mat
• Formidle håp og veier til endring

• Bli tatt på alvor av hjelpeapparatet

FAMILIEPERSPEKTIV I BEHANDLING
Foreldre

Søsken

• Psykoedukasjon

• Psykoedukasjon

• Foreldrerolle og ansvar

• Endringer i familien

• Følelsesmessige reaksjoner

• Følelsesmessige reaksjoner

• Egne behov og utfordringer

• Egne behov og utfordringer

• Eget kroppsbilde og forhold til mat

• Eget kroppsbilde og forhold til mat

• Formidle håp og veier til endring

• Savn av trygghet, holde på rutiner

• Bli tatt på alvor av hjelpeapparatet

• Bli tatt på alvor av hjelpeapparatet

STATUS FOR FAGFELTET
«Levels of obesity, body image concerns and dissatisfaction are expected to continue
to escalate in tandem for children and adolescents, including those from diverse
ethnic backgrounds» (Greene, 2011)

Kroppsbilde sentralt for unges selvforståelse, livskvalitet og psykiske helse i det moderne samfunnet

6. BESKYTTENDE FAKTORER
• Bredt anlagt selvbilde
• Utseende kun én side ved ens identitet
• Realistisk og balansert kroppsoppfatning
• Kritikk mot skjønnhetsidealer (ikke internalisert)

• Nærhet til idealer ikke opplevd som viktig
• Lite kroppspress fra nære omgivelser
• Stabil livs- og familiesituasjon

Opplevd viktighet av kropp
og vekt foreslått som ny
dimensjon ved kroppsbilde

7. FOREBYGGENDE TILTAK
• Styrke beskyttende faktorer
• Snakke om kropp som både form og
funksjon
• Vær obs på endret spisemønster
• Støtte mot-trender til kropps- og
prestasjonspress
• Hjelpe den enkelte ungdom å sette
realistiske målsetninger og akseptere
nederlag
Bilde av Marianne M. Gudem

HVORDAN BYGGE OPP ET GODT SELVBILDE?
Snevert selvbilde

KROPP

FAMILIE

Bredt anlagt selvbilde

SKOLE

VENNER

KROPP

FAMILIE

SKOLE

VENNER

MUSIKK

POLITIKK

HVORDAN BYGGE OPP ET GODT SELVBILDE?
SELVFØLELSE

SELVBILDE

Følelsen av egenverd:

Følelse av mestring:

Å være god nok uavhengig av
prestasjoner

Å være god på ulike ferdigheter
eller oppgaver

Å anerkjenne egne følelser og
behov

Å anerkjenne både egne styrker
og svakheter

Å være trygg på at andre bryr
seg

Å være trygg på at det er greit å
gjøre feil

HVORDAN FOREBYGGE SKOLESTRESS?
Fem råd til foreldre (Kilde: Professor Arild Bjørndal)
1. Snakk med eleven om han eller hun opplever noe som ligner på skolestress.
2. Kommunisér betydningen av karakterer, prøver og prestasjoner med nøkternhet og
rimelighet fremfor å forsterke fokuset på dette.
3. Oppfordre til at eleven kobler av fra skolearbeidet med jevne mellomrom – og gjerne
også kobler ut å være pålogget hele tiden på mobilen, nettbrettet eller sosiale medier.
Arbeide sammen om å slå av inntrykkskanalene.
4. Pass gjerne på at eleven dyrker en god fysisk helse, bruker kroppen, kommer seg ut og
holder seg i fysisk aktivitet.

5. Gå gjerne i dialog med kontaktlærer og skole hvis dere som foreldre er bekymret for
høy prøvefrekvens, overdrevet karakter-fokus, stor leksemengde og høyt stressnivå.

Å BALANSERE KRAV, PRESS OG MESTRING

HVORDAN BYGGE OPP ET SUNT KROPPSBILDE?
Først: Aksepter det du ikke kan
kontrollere

1. Aksepter din kropps genetiske
disposisjoner
2. Forstå at alles kropp utvikler seg
naturlig gjennom livet
3. Ikke gå på dietter.

HVORDAN BYGGE OPP ET SUNT KROPPSBILDE?
Så: rett fokus og energi på det du kan endre og som gir
mestring
1. Spis deg mett på en sunn måte
2. Begrens stillesittende aktivitet og mosjoner regelmessig
3. Å spise regelmessig og ha et aktivt liv vil gi trivselsvekt
over tid

4. Velg realistiske rollemodeller som gjør at du føler deg
bra
5. Pass på din integritet som menneske og dine verdier
6. Få kunnskap om media, reklamer og billedretusjering
7. Inviter din omgangskrets til å støtte realistisk
kroppsbilde

HVORDAN BYGGE OPP ET SUNT KROPPSBILDE?
MODUM BADS RÅD TIL FORELDRE:
Tenk deg om før:
▶ du uttrykker misnøye over kroppen din.
▶ du sukker over at du har lagt på deg.
▶ du snakker om «nei-mat» og
slankekurer.
▶ du kommenterer barnas kropper.
Ha flest mulig felles måltider.
Ikke prat negativt om mat under
måltidene.

HVORDAN BYGGE OPP ET SUNT KROPPSBILDE?
Livet blant dyrene - blogg av Jenny Jordahl:
«Min sommerkropp 2014 er påfallende lik min
vinterkropp 2013/2014, bare en god del
svettere, rødere og mer fregnete.
Sommerkroppen min har, akkurat som
vinterkroppen, ligget stabilt på rundt 60 kilo og
168 cm siden jeg var 13 år gammel. Jeg tenker
det er fordi den har funnet ut av hvordan den
skal se ut, og det burde være helt greit».

#ektekropp #helårskroppen #skjønnhetstyranniet #ikkeperfekt #feiltastisk #kastmaska

FOREBYGGENDE TILTAK
KRONIKK: «Sykt skjønn»
«Det er dessverre ingen enkle svar, men det
aller viktigste er å snakke om det. Da kan vi få
økt bevisstheten rundt hva det er som påvirker
oss».

Kilde: Bergens Tidende 7. okt 2015

FOREBYGGENDE TILTAK
I MØTE MED BARN OG UNGE:
Å invitere til en åpen dialog om
kroppsbilde, idealer, identitet og selvaksept.
Å vite hvordan den enkelte ungdom
forholder seg til egen kropp,
prestasjoner og selvbilde er første skritt
til å korrigere og hjelpe!

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

Ta gjerne kontakt på sliv@sus.no

