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Spiseforstyrrelser handler om å bruke mat eller kontrollere inntaket av mat som en 
midlertidig måte å holde fokuset borte fra seg selv og sine tanker, følelser og behov. 

Spiseforstyrrelser
• av Ann-Kristin Bjerge, psykoterapeut 

Når fokuset på mat, kropp og vekt går ut 
over livskvaliteten og fungeringen i 
hverdagen kan vi kalle det en spisefor
styrrelse. Det er ikke noe absolutt punkt 
for når det blir en spiseforstyrrelse, det er 
en glidende overgang for når vanlig opp  
tatthet av ernæring og helse glir over i et 
forstyrret forhold til mat, kropp og vekt. 

Vi har fire ulike offisielle diagnoser på 
spiseforstyrrelser:

Anoreksi
Anoreksi er å begrense hva og hvor mye 
man spiser. De fleste som har anoreksi 
beholder maten, mens noen kaster opp 
dersom de synes de har spist for mye. 
Det hender også at man får overspisnings   
 kick og mister den strenge kontrollen på 
matinntaket. Mange overdriver løping 
eller andre treningsformer for å forbren
ne kalorier. De fleste begynner å sulte for 
å gå ned i vekt, men mange opp lever 
etter hvert at de ikke klarer å spise. 
Fanget av selve situasjonen, spiser man 
stadig mindre. Jo tynnere figuren blir, jo 
tykkere synes man at man er. Det skjer 
en forvrengning av kroppsbildet som gjør 
at virkeligheten misoppfattes på dette 
området. 

En som har anoreksi tenker på mat og 
kalorier nesten hele tiden. Selv om man 
tilsynelatende ikke er sulten, er man ofte 
desperat etter mat. Å sulte er et dramat
isk forsøk på å undertrykke det å ha 
menneskelige behov overhodet. Mange 
opplever en følelse av å være sterkere enn 
andre, fordi man klarer å kontrollere 
behovene (mens friske folk gir etter for 
lyster eller impulser). Å presse kroppen 
ned i vekt kan også være et desperat 
forsøk på å bli sett, som igjen symboli
serer behov for nettopp den omsorgen 
man er så redd. 

Etter hvert blir det vanskelig å opp  
rettholde den strenge kontrollen over 
matinntaket, og vi antar at ca halvparten 
av de som har anoreksi går over til bulimi 
eller tvangsspising etter hvert. De fleste 
utvikler anoreksi i tenårene, men noen 
går inn i anoreksi i senere alder, gjerne i 
forbindelse med at det skjer dramatiske 
ting som det å få barn, skilles, oppleve 
dødsfall, bli mishandlet o.l.

Bulimi
Bulimi handler om ukontrollert overspi
sing etterfulgt av kompensasjon, for 
eksempel oppkast eller overdrevet fysisk 
aktivitet. Mange er normalvektige. Over  
spisingen kan være alt fra trefire brødski
ver til flere timers spising (og flere om  
ganger med oppkast). I noen perioder 
kan man ha spisekick mange ganger hver 
dag, i andre perioder få eller ingen. 
Mange utvikler bulimi i slutten av ten  
årene eller i begynnelsen av tyveårene. En 
mindre gruppe begynner med bulimi 
senere i livet. 

Man spiser for å finne ro, trøst og 
samhørighet med seg selv. For å drukne 
sinne, frykt, utilfredsstilte behov, og så 
vel gode som dårlige følelser. I løpet av et 
spisekick, glemmer man alt annet enn 
maten og spisingen, og får dermed «fri» 
fra alle tanker og følelser som man ikke 
klarer å håndtere. 

Å kaste opp etterpå føles for mange 
som en kjempelettelse, også psykisk. 
Tomheten, uten tanker i hodet, gir en 
opplevelse av igjen å ha kontroll over seg 
selv. Alt det vanskelige er borte  for en 
stund. For mange med bulimi vil det å 
kunne kaste opp være den viktigste 
grunnen til at man overspiser.

Tvangsspising
Tvangsspising er periodevis eller jevnlig 
ukontrollert overspising uten kompensa
sjon. Mange er overvektige, noen har 

perioder med slanking som fører til 
vektsvingninger.

Tvangsspising er å spise selv om man 
ikke er sulten, for å slippe å kjenne på 
vonde følelser eller dekke andre behov 
enn sult. Maten beholdes i kroppen 
etterpå. Noen overspiser mye i løpet av 
kort tid, som regel fet eller kaloririk mat. 
Andre kan småspise litt hele tiden, slik at 
det i sum blir mer enn kroppen trenger. 
Mange tvangsspisere går på evig slanke
kur, en del har strenge fasteperioder 
innimellom overspisingsperiodene, for å 
holde vekten nede.

Tvangsspising ble tidligere kalt trøste  
spising, og man trodde spisingen skyldes 
mangel på viljestyrke. I dag er det klart at 
dette problemet kan være like alvorlig 
som andre typer spiseforstyrrelser, og at 
heller ikke denne varianten har noe med 
mangel på viljestyrke å gjøre.

Noen tvangsspisere blir overvektige, 
og holder en noenlunde jevn overvekt. 
Andre går opp og ned i vekt, opptil 
3040 kg over kanskje bare noen måned
er, mens en tredje gruppe ser normal
vektige ut på grunn av rigide slankekurer. 
Sannsynligvis utvikler mange tvangs
spising utover tyveårene og senere, og for 
noen en tvangsspising et siste stadium på 
vei ut av anoreksi eller bulimi.

Ednos - Eating Disorder Not 
Otherwise Specified
Ednos finnes i dag som en fjerde betegn
else i diagnosesystemet. På norsk har det 
fått benevnelsen uspesifisert spiseforstyr
relse. Her vil mange som er i grenseland 
mellom de andre diagnosene havne.

(Kilde: IKS - Interressegruppa for 
kvinner med spiseforstyrrelser.)

Ortoreksi
Ortoreksi er en spiseforstyrrelse som ikke 
er en offisiell diagnose, men som likevel 
brukes  av en del leger. Denne forstyrrel
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Atferd

                Om forfatteren 

• Ann-Kristin Bjerge er sertifisert psykoterapeut. 
Hun har videreutdanning innenfor medisin, 
mindfulness, kroppsorientert psykoterapi og 
medisinsk yoga. Har siden 2008 drevet egen praksis i 
Oslo. Har i tillegg vært engasjert i IKS, Interessegruppa 
for kvinner med spiseforstyrrelser, som kursholder og 
selvhjelpsgruppeveileder. Hun leder nå sammen med Kjell Erik Bjerge 
Ressurssenteret Øst, avd. usunne spisemønstre.

sen omfatter en sterk opptatthet av å ha et 
sunt kosthold. Vedkommende vil unn gå 
enkelte matvarer som inneholder fett, 
konser veringsmidler, animalske produkter 
eller andre ingredienser som vedkommende 
mener er usunne. Der som de ernærings
messige restriksjonene er for strenge, eller er 
ute av balanse, kan orto reksi føre til under
ernæring. Målet er å føle seg ren, sunn og 
naturlig. 

Bakenforliggende årsaker
Spiseforstyrrelser kan ha mange ulike baken 
forliggende årsaker, og her vil jeg trekke frem 
noen av de jeg har erfart gjennom mitt 
arbeide med spisefor styrrelser.

- Aversjon mot følelser
Hvis man har opplevd som barn at ikke alle 
følelsene blir «tålt» av omsorgsperson ene, så 
kan det være vanskelig både å kjenne på og 
å utrykke disse. Dette har som oftest vært 
ubevisst fra omsorgsper son ene, kanskje de 
ikke tåler alle sine egne følelser. Da gir man 
ofte barnet en opp levelse av at disse følels
ene er «forbudte». Det kan for eksempel 
være følelser som sinne eller maktes løshet. 
Da må barnet enten flykte eller undertrykke 
disse følels  ene som det ikke er rom for i 
deres omgiv elser. Spise forstyrrelsen kan da 
ha ulike funksjoner for å flykte eller under
trykke følelsen. Man flykter ved å fokusere 
på mat i stedet, eller man undertrykker 
følensen ved å spise den bort. 
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- Substitutt for udekkede 
behov
På lik linje med følelser kan vi også ha 
opplevd som barn at ikke alle våre behov 
er helt «tålt» av omsorgspersonene, eller 
at omsorgspersonene ikke anerkjenner 
alle sine egne behov. Dette vil da opp  
leves som at noen av egne behov er for  
budte. Det må finnes et substitutt som 
kan erstatte dette behovet eller disse 
behovene. Det kan være behov for 
nærhet, behov for å bli sett, tatt på alvor 
etc. Når savnet kommer kan mat dekke 
dette behovet i øyeblikket. Man fyller seg 
opp med noe annet. Eller kaster opp for 
å kvitte seg med følelsen og behovet. 
Dette kan kjennes som en erstatning i 
øyeblikket, men på lang sikt fører det 
bare til mer og mer utilfredsstillelse.

- Ubearbeidede traumer
Traumer som ikke er bearbeidet kan på 
sikt bli en psykisk og/eller fysisk smerte. 
Denne smerten kan være så vond å kjen  
ne på at en spiseforstyrrelse blir en fore  
løpig «redningsvest». Det er også et viktig 
perspektiv at ikke alle har gode nok res  
surser til å romme smerten og behøver 
derfor hjelp både til å bygge ressurser og 
også støtte til å romme smerten. Traumer 
kan være alt fra store hendelser i livet 
som ulykker, sykdom, overgrep, dødsfall 
til å ha blitt sviktet eller avvist av foreldre 
eller andre omsorgspersoner.

Ulike funksjoner spise -
forstyrrelsen kan ha
Det er alltid en grunn til at man utvikler 
en spiseforstyrrelse og den kan ha ulike 
funksjoner som blir veldig viktig for ved  
kommende. Dette er viktig å forstå for 
den som har en spiseforstyrrelse, men 
også for pårørende. Man kan ikke bare ta 
den bort fordi man da mister disse funk  
sjonene, og har kanskje ikke ressurser til 
å overleve på annen måte akkurat nå. 

- Man utrykker seg med 
kroppen
Noen blir overvektige og andre blir 
under vektige av en spiseforstyrrelse. For 
den overvektige kan fettet fungere som 
en beskyttelse for at andre ikke skal 
komme for nær. Kanskje personen har 
blitt utsatt for krenkelser, invadering, 
kritikk eller overgrep fra andre mennes 
ker. Hvis man har opplevd at andre ofte 
har gått over grensen kan fettet fungere 
som en grense. 

Undervektige sier kanskje med kropp  
en sin at det er vanskelig å ta plass. Eller 
at det er vanskelig å ha kvinnelige former 
av ulike grunner. Vedkommende vil være 
mest mulig usynlig. 

- Spiseforstyrrelsen som 
kompensasjon
Hvis selvtilliten er dårlig kan det gi en 

følelse av mestring og kontroll. Dette får 
jeg i hvertfall til, matinntaket klarer jeg å 
ha kontroll over. Man kan få en tro på at 
bare jeg blir tynn nok så blir jeg lykkelig 
og alt ordner seg. Det er det som skal til. 
Det blir en midlertidig løsning på 
problemene. 

- Spiseforstyrrelsen som en 
hjelp til å undertrykke og 
flykte
Ved å ha så mye fokus på mat, kropp og 
vekt har det en viktig funksjon i at man  
slipper å forholde seg til andre ting som 
kjennes vanskeligere. Som for eksempel 
sine følelser og behov, eller sitt indre liv 
som kan være ukjent og skremmende. 
Og som man kanskje også har for lav 
toleranse til å tåle.

- Spiseforstyrrelsen som 
skjulested
Mange som har spiseforstyrrelser er lite 
kongruente. Det vil si at det er en stor 
forskjell på det som foregår på indre bane 
og det man viser til andre mennesker. 
Man er kanskje utad for det meste glad, 
pliktoppfyllende, veltilpasset og flink, 
mens inni er man mer lei seg, urolig og 
sliten. Det kan bli vanskelig over tid og 
skjule det som er innvendig, og da kan 
spiseforstyrrelsen få en avledende 
funksjon. 

- Spiseforstyrrelsen som 
protest mot den indre kritiker
Den indre kritiker gir oss mange regler 
og krav for hvordan man skal/bør/må se 
ut eller hvordan man bør oppføre seg, 
eller hvordan man ikke bør oppføre seg. 
Dette kan det være krevende å forholde 
seg til. Det kan være at man da har be  
hov for å protestere mot disse kravene og 
ikke vil være så flink og pliktopp fyllende 
ved å spise mer enn man burde eller spise 
det man ikke burde. 

Hva må til for å bli 
frisk?
Det er mange veier som kan føre frem til 
å bli frisk fra en spiseforstyrrelse. De 
første viktige skrittene er at du erkjenner 
at du har en spiseforstyrrelse og at du 
ønsker å gjøre noe med det. Min erfaring 
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er at det som oftest må behandling til for 
å bli frisk. Man kan gå til fastlegen for å 
få henvisning til psykolog eller man kan 
gå til private terapeuter.  Hos private er 
det som oftest kortere ventetid, men man 
må betale noe mer. Ulike tera peut iske 
tradi sjoner som har blitt brukt i behand
ling av spiseforstyrrelser er psyko  
dyna misk psykoterapi, familieterapi, 
kognitiv atferdsterapi, kroppsorientert 
psyko terapi, psykomotorisk fysioterapi, 
ut trykks  terapier og mindfulness.

Psykodynamisk psykoterapi
Psykodynamisk psykoterapi har sitt ut  
gangs punkt i psykoanalysen. Psyko
analysen legger vekt på at barndommen 
gir form til personligheten. I forhold til 
spiseforstyrrelsens symptomer vil man 
også se på om noe i barndommen kan ha 
vært med på å påvirket dette. Denne 
tradisjonen har som mål å hele de sårene 
som skaper symptomene til spisefor styrr
elsen. Dette skaper varige forandringer 
både i forhold til spiseforstyrrelsen, men 
også i personligheten. Metoden her er 
som oftest dialogen, hvor man kan lære 
seg å utrykke tanker, følelser og behov på 
en god måte. 

Dialogen i seg selv er ikke nok, det er 
viktig å også gjennomarbeide temaene 
følelsesmessig. Forholdet mellom klient 
og terapeut er sentral. Man overfører 
mange av de sentrale temaene i terapi 
rommet hvor man får levd det på nytt, 
og får nye erfaringer på å bli møtt på en 
annen og bedre måte. Fokuset vil være 
hvordan klienten i større grad kan 
romme og tåle sine følelser som er skapt i 
hennes historie, så de ikke blir like 
overveldende lenger. Tradisjonelt er dette 
langtidsterapi, men det finnes også 
symptom eller temafokuserte korttids
former. Dette anvendes både individuelt 
og i grupper.

Familieterapi
Det finnes mange anvendelsesformer av 
familieterapi. Tradisjonelt ser den på 
familien som et sosialt system og anvend  
er teorier og kunnskaper ut i fra det. 
Man interesser seg for forskjellige ting i 
de ulike tradisjonene. Noen for tros
systemer og modell av seg selv, noen for 
roller og hierarkier i familien. Behand

ling vil bety å åpne opp for mer vel
funger  ende modeller. Det viktigste er 
kanskje at språket settes i gang innenfor 
trygge rammer. Behandlingen kan tyde  
lig gjøre de enkeltes plass i forhold til de 
andre. Metodene kan være samtaler med 
felles undring, praktiske oppgaver, 
utforsk ning av alternative handlings
mønstre, lytte til de andres tanker, å lage 
noe sammen, etc. En av familieterapiens 
virkelige utfordringer er hvordan man 
kan fremme familiens egen kreativitet til 
å hjelpe seg selv. Noe av det viktigste er 
kanskje den måten behandlere spør på: at 
det er spørsmål som åpner for alterna
tiver. 

Kognitiv atferdsterapi
Kognitiv atferdsterapi er en forsknings
basert behandlingsmetode der man 
arbeider med å forandre tanker, følelser 
og atferd som ikke er velfungerende. 
Metoden er først og fremst å belyse 
tanker, følelser og atferd for så å sette i 
gang tiltak knyttet til atferdsendring i 
forhold til mat, kropp og endring i 

tenke sett. Denne formen er strukturert 
og aktiv. Den er mest rettet mot nået og 
fremtiden og ikke så mye på historien og 
barndommen. Den er populær i forhold 
til spiseforstyrrelser fordi det er publisert 
mye litteratur om at denne terapiformen 
er virkningsfull og kanskje også fordi det 
ofte er kortidsbehandling. Det er deri  
mot mer usikkert om denne formen er 
like effektiv på lang sikt. Den anvendes 
både individuelt og i grupper. 

Uttrykksterapi
Dette er terapiformer som har sitt 
grunn lag i kunst, for eksempel,: musikk 
terapi, billedterapi, psykodrama og 
danse terapi. Disse er handlingsorienterte 
og vekt legger erkjennelse og endring 
gjennom opplevelser, erfaring og reflek
sjon. Ut trykksterapiene er forsøk på å 
utvikle et annet språk. For noen som har 
en spise forstyrrelse kan det oppleves som 
helende å få utrykke seg på andre måter 
enn gjennom ord, som i blant kan opp  
leves som for begrensede. Man ønsker et 
mer spontant og intuitivt språk. Kunst
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pro duk tet fungerer som et tredje objekt 
som klient og terapeut kan kommunisere 
gjennom. For noen kan det være en 
fordel å forholde seg til et eksternt 
objekt, i stedet for sitt eget indre. Ellers 
kan kunstproduktet også fungere som en 
form for dokumentasjon av den tera
peut iske prosess. Uttrykksterapi foregår 
oftest i grupper, men også som individu
al terapi.

Kroppsorientert psykoterapi
Det finnes flere tradisjoner innenfor 
dette feltet, men de fleste snakker om 
begrepet kroppshukommelse. Kroppen 
husker, og erfaringer er lagret i kroppens 
vev og muskler.

I behandling kan dette vekkes til live 
og heles. Spiseforstyrrelsen har ofte en 
funksjon ved å opprettholde en kontroll 
over blant annet følelser. Når vi kontroll
erer og undertrykker følelser over tid kan 
det føre til kroniske muskelspenninger, 
smerter og begrenset pust. I kroppsorien
tert psykoterapi kan vi få støtte til å åpne 
opp for, gjenkjenne og akseptere følels
ene. Dette gjør at vi får en dypere av  
spen ning og pusten kan utvide seg.  Man 

vil igjen få et mer naturlig forhold til 
følelsene. Dette kan skje ved at terapeut
en trykker på ulike områder av kroppen, 
masserer eller gjør ulike øvelser. Både 
berøring og ord brukes for å vekke kli  
ent ens tilstedeværelse i egen kropp. 
Behandlingen foregår individuelt og i 
grupper.

Psykomotorisk fysioterapi
I denne behandlingsformen har kroppen 
hovedfokus. Mange med spisefor styrr
elser har koblet seg ut av kroppen. Den 
er avstengt og kanskje også preget av 
muskulære smerter og dårlig pust. Da 
kan dette være en riktig behandlings
form, kanskje også i tillegg til andre 
former hvor dialogen har større fokus. 
Denne tradisjonen står for et helhetssyn 
på kropp og sjel. Mentale ubalanser vises 
i kroppen. Behandlerne bruker berøring 
og massasje som virkemidler, men også 
pusteøvelser og andre øvelser. Samtalen 
kan også være viktig knyttet til det som 
skjer med kroppen din og  aktivitene du 
gjør. Dette er en nærgående terapiform 
og det er viktig at det finnes en tillit 
mellom klient og terapeut. Spesielt i for  

hold til klienter med spiseforstyrrelser 
som ofte har et vanskelig forhold til egen 
kropp. Dette kan være en svært nyttig 
behandlingsform hvor man får nye gode 
erfaringer med kroppen. Og kan over tid 
flytte inn igjen i egen kropp, noe som 
kan ha stor betydning for både den 
psykiske og fysiske helse. Behandlingen 
foregår individuelt. 

Mindfulness
Mindfulness er ulike meditasjons tek
nikker som bidrar til at vi blir mer til 
stede og bevisst i øyeblikket. Dette gjør 
at vi kan tolke kropps og følelses sig
nalene i større grad. Dette bidrar igjen til 
at vi kan endre atferden vår i forhold til 
spiseforstyrrelsen som ofte er styrt av en 
autopilot. For å kom me ut av auto
piloten må vi altså være mer til stede, 
men også evne å romme det som skjer i 
vårt indre liv i øyeblikket.  Mindfulness 
bidrar til begge deler. Det bidrar også til 
at vi flytter inn i kroppen igjen, kommer 
nærmere oss selv. Det er mye forskning 
på mindfulness som viser at det har stor 
effekt. Mindfulness kan være fint å utøve 
ved siden av annen terapi. 

Alle disse terapiformene kan være 
veien til å bli frisk fra en spiseforstyrrelse, 
eller til ikke å behøve denne strategien 
som en stund har vært en «redningsvest». 
For å ikke behøve strategien lenger er det 
viktigste å bygge opp ressurser som gjør 
at du tåler både det ytre og det indre livet 
i større grad. 

Disse ressursene kan være: 
  utvide toleransen for følelser/behov 

eller andre signaler
 forsterke kroppskontakten 
  få nye erfaringer på historisk vanskelige 

opplevelser
 større evne til å være mer her og nå
 skille mellom seg og de andre
 større forståelse av følelser og behov
 større evne til å utrykke seg
 sterkere egenkjærlighet
  større evne til å sette grenser og være 

tydelig

Disse ressursene kan man få på ulike 
måter i de behandlingsmetodene som er 
beskrevet over. 


