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Forord
Jeg ville jo egentlig bare gerne være ligesom alle andre, siger den 20-årige

Kristina. Hun er en af de ni interviewede unge, der i denne bog fortæller om

deres spiseforstyrrelse. Eller rettere… spiseforstyrrelser. For de fleste har haft

flere varianter af den alvorlige psykiske lidelse, ligesom de har haft andre

symptomer på mistrivsel fx selvskadende adfærd, angst og depression.

Spiseforstyrrelser har den overdrevne fokus på krop og kost til fælles, men de

enkelte lidelser er meget forskellige i deres fremtrædelsesform. Anoreksi og –

i mindre grad – ortoreksi medfører vægttab, mens overspisning og megareksi

fører til vægtforøgelse. Bulimikere holder ofte en normalvægt. Det gør lidel-

sen svær at opdage for omgivelserne og indebærer en risiko for, at den unge

lever skjult med den i flere år.

Jeg ville jo egentligt bare gerne være ligesom alle andre, siger Kristina, og

hun er ikke den eneste af bogens unge, der har haft det ønske. Bag de alvorli-

ge sygehistorier kan der gemme sig nogle følelser og drømme, som er banale.

Eller måske rettere fundamentale. Det handler om angsten for ensomhed og

om længslen efter et fællesskab. De unge har et ønske om at blive set. Accep-

teret. Respekteret. Og om at gøre sig fri af ydre pres og andres forventninger

og om at blive piloter i deres eget liv. 

Bogens unge har brugt kroppen som kampplads for at opnå det, de gerne

ville. Det har ikke bragt dem tættere på målet. Tværtimod har det ført dem

længere væk og ind i en spiseforstyrrelse. Sygdommen har tappet dem for

energi, gjort dem ensomme og desillusionerede, og efterhånden har det vir-

ket som et uoverstigeligt bjerg at komme fri af deres lidelse. Men det, der

kunne se ud som mission impossible, er alligevel lykkedes for de fleste, mens

andre er på vej i den rigtige retning. På den måde bliver bogens unge også

levende eksempler på, at der er håb, hvis man får den rette hjælp. Og hvad er

så det? De væsentligste ingredienser er professionelle og vedholdende

behandlere, en støttende familie, motiverede unge og en god relation mellem

de involverede parter.
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Er der nogle af denne bogs læsere, der har symptomer på spiseforstyrrel-

ser, skal det stærkt anbefales, at man søger hjælp. Går man stadig i folkesko-

le, kan første skridt være at snakke med ens klasselærer eller at få en tid hos

den praktiserende læge. Går man på en ungdomsuddannelse, er der vejlede-

re og nogle gange også en psykolog, som man kan søge hjælp hos. Endelig er

der mange muligheder for anonym rådgivning. Se links til nogle af dem i

oversigten bagest i bogen.

De unges personlige beretninger bliver suppleret af bokse med faktuelle

oplysninger og sat i perspektiv af interview med fagfolk. Der er fx interview

om behandling, pårørende, ungdomskultur og om spiseforstyrrelser i idræt-

tens verden. Det er tankevækkende, at et flertal af bogens unge enten har dyr-

ket idræt på eliteniveau, masser af motion eller begge dele på én gang. Der er

sikkert flere årsager til denne sammenhæng. I eliteidræt er der fokus på præ-

stationer, og det kan være et hårdt pres at leve op til – især hvis man er en sår-

bar sjæl, der tvivler på sig selv. Desuden står idealet om, at man skal være

sund og veltrænet meget stærkt i disse år. Som der står i interviewet med

Birgit Petersson: Slankhed er gud. For nogle unge slår det imidlertid over i det

ekstreme, så det, der skulle have været sundt, udvikler sig til en sygdom.

Ungdomsforsker Niels Ulrik Sørensen har en anden vinkel og peger på, at

kroppen i en flimrende og foranderlig verden bliver et holdepunkt. Men et

holdepunkt der kan formes, forandres og iscenesættes. Så ud over at kroppen

skal være slank og veltrænet, skal den også helst have et individuelt præg. På

den baggrund er det ikke så underligt, at symptomer på mistrivsel blandt

unge ofte har et kropsligt udtryk. Selvskadende adfærd er meget udbredt. Det

samme er spiseforstyrrelser. 

Der er ikke noget præcist tal på, hvor udbredt spiseforstyrrelser er. Ifølge

de seneste undersøgelser udvikler 2-7 procent af alle unge piger i aldersgrup-

pen 16-24 år bulimi eller anoreksi. Dertil skal lægges tallene for de piger, der

er ramt af atypiske spiseforstyrrelser og overspisning. Det er ikke undersøgt,

hvordan tallene ser ud for drenge i samme aldersgruppe. Men man ved, at

anoreksi er en sjældenhed. Bulimi ses oftere, mens ortoreksi og overspisning

lige så tit rammer personer af hankøn som af hunkøn. Endelig er megareksi

en typisk maskulin lidelse.

Kampen mod kroppen kan læses af både unge og voksne. Bogen kan

anvendes i forbindelse med tema- og projektarbejde og undervisning i psyko-
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logi, sundhed og ungdomsliv i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

Den kan også læses af personlig interesse for emnet. Måske fordi man selv er

ramt eller har en pårørende, der er ramt af en spiseforstyrrelse. Endelig kan

fagfolk – fx lærere, vejledere og pædagoger – have gavn af at læse med.

Undersøgelser af unges trivsel viser, at frontmedarbejdere ofte ved mere end

forældrene om, hvordan den enkelte unge har det. De har også et skarpere

blik for, om der er noget galt. Derfor er det godt at have kendskab til de mest

udbredte former for psykisk mistrivsel som fx angst, depression og spisefor-

styrrelser. Det giver mulighed for en mere kvalificeret dialog og et bedre

grundlag for at støtte den unge i at finde den rette hjælp.

Kommentarer til bogen modtages gerne. Se kontaktoplysninger på side 167.

Per Straarup Søndergaard
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