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HVORDAN STÅR DET TIL MED 
NORSK UNGDOM?  

De fleste har det fint 

- 85 % tilfreds med livet, 80 % mener de har alt de ønsker seg 

- De fleste er tilfreds med sine foreldre, har nære eller 
fortrolige venner og lever aktive liv med skole, sosiale medier, 
trening, fritidsaktiviteter og venner 

Samtidig ser man at …  

-15 % av elever i ungdomsskole, 21 % av elever i 
videregående psykiske helseplager 

- 38 % rapporterte at de opplevde noe til svært mye press når 
det gjaldt egen kropp 
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«SKJØNNHETSINFLUENSAEN» 

• Flest kvinner rammes, men også stadig flere men 

• Yngre rammes lettere enn eldre, men smitterisikoen 
er observert også blant de i 70- årene  

• Gode vekst og smittevilkår i kles- og 
skjønnhetsindustrien, ekstra gode sett i sammenheng 
med matindustrien 

• Selvdisiplin er en favorisert egenskap 

• Kropp, identitet og moral koblet sammen  

• Feberen kan bli kritisk når du blir utsatt for sosiale 
medier, hvor sammenligning florerer  

 

(Binder, 2016) 
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«Spiseforstyrrelser rammer 
først og fremst piker, ofte av 
høyt utdannede foreldre, 
gjerne leger. Typiske navn for 
disse pikene er Sunniva» 



«Normalt» 

forhold til 

kropp, mat og 

vekt 

Kroppsmisnøye, 

slanking 

 

Overopptatthet av 

kropp, mat vekt 

 

Spiseproblematikk 

 

Anstrengt forhold til 

kropp, mat og vekt 

Spiseforstyrrelser 

 

«Altoppslukende» 

forhold til kropp, mat 

og vekt 



Vi snakker om spiseforstyrrelser når tanker, 
følelser og adferd er knyttet til mat, kropp 
og vekt  

 

Når det overskygger andre områder i livet 
og forringer livskvaliteten 

 



Familie 

Venner 

Arbeid 

Kropp og utseende 

Annet 

[KATEGORINAVN] Familie 

Venner 

Arbeid Kropp og 
utseende 

Med utgangspunkt i modell av Fairburn, 2008 



SPISEFORSTYRRELSER: 
DIAGNOSER OG FOREKOMST 

• Anoreksi nevrosa – 0,3 % 

• Bulimia nevrosa – 1 % 

• Overspisningslidelse – 3 % 

• Uspesifiserte spiseforstyrrelser – 3 %  

 

• Enda flere i gråsonen!  

 

 

 

 (Folkehelseinstituttet, 2016) 



  

Med utgangspunkt i modell av Fairburn, 2008 



SPISEFORSTYRRELSER: RISIKOFAKTORER 

• Disponerende forhold 

- eks: lav selvfølelse, pubertetsalder, 
familieforhold, overvekt/fedme, kulturelle 
forhold (slank og veltrent = vellykkethet?) 

 

• Utløsende forhold 

- Overgangsfaser som barn- ungdom, ung- 
voksen, graviditet, tap, konflikt, mobbing, 
overvekt/fedme og slanking 

(Skårderud, Rosenvinge, & Götestam, 2004)  



TIDLIGE TEGN PÅ SPISEFORSTYRRELSER 

• Humør og adferd 

- Eks: Humørsvingninger, sosial tilbaketrekking, irritabel, 
nedstemthet, søvnvansker, misliker seg selv, frykt for 
vektøkning, veier seg ofte  

• Fysiske endringer 

- Eks: Vektsvingninger, vekttap, vektøkning, tap 
av/uregelmessig menstruasjon, svimmelhet, tretthet, 
magesmerter, vondt i hodet, fryser lett 

• Mat 

- Eks: opptatthet av mat, spiser mindre, foretrekker å spise 
alene, stress og irritasjon rundt mat og måltid, overspiser, 
kaster opp etter måltidet, godtar ikke ikke-planlagte 
måltider 

(Villasult, u.å.) 



NÅR BLIR FORHOLDET TIL MAT 
OG KROPP PROBLEMATISK?  

• Når tanker rundt kropp og mat tar så stor plass 
at det blir styrende for måten man velger å leve 
på 

• Når man ikke klarer å velge vekk tankene… 

• Fleksibilitet er byttet ut med rigide/strenge 
regler 

• Lidenskap og engasjement infiltreres av frykt, 
uro og stress 

 

• Hva er motivasjonen/drivkraften, og hvordan 
står det til på andre områder i livet?  



HVORDAN GÅ FREM VED BEKYMRING?  

• Sted med fred og ro 

• Vær tydelig og åpen 

• Sansebasert - hva har du observert? 

• Fokus på hvordan personen har det 

• Ved avvisning- ikke vær anklagende, 
men undrende, normalisere, motivere 
til å oppsøke hjelp (viktig å ta tak i!)  

Jeg har lagt merke til at 

du ikke ler så mye lengre 

og at du har begynt å 

trekke deg litt tilbake.  

Hvordan har du 

det om dagen?  

Kilde: nettros.no 



HVORDAN FOREBYGGE AT 
TANKER RUNDT MAT OG 
KROPP BLIR VANSKELIG? 



HVEM BLIR VI MEST 
PÅVIRKET AV? 



NEGATIV KROPPSSNAKKING 
(«FAT TALK») 

(Shannon, & Mills, 2015; Eli, Howell, Fisher, & Nowica, 2014)  

• Så vanlig at de fleste ikke er 

klar over at de gjør det  

• Vanlig innad i vennegjenger, i 

familier og i media 

• Kan reflektere og stimulere 

kroppslig misnøye 

 



FOR BARN ER MATEN I UTGANGSPUNKTET 
ENKEL – DET ER MØTET MED OSS VOKSNE OG 
SAMFUNNET RUNDT SOM GJØR MATEN 
VANSKELIG 

Matro, MILLS: 
https://www.youtube.com/watch?v=HL2Gd6_P0Rc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HL2Gd6_P0Rc


#SKIFTTEMA 



NOEN RÅD SOM KAN REDUSERE 
ET NEGATIVT KROPPSFOKUS 

1. Reflekter over hvem du sammenligner 
deg med 

2. Vær selektiv på hvem du føler med på 
i sosiale medier 

3. Reflekter over hvordan du 
kommuniserer mat og kropp sammen 
med andre  

4. Fokuser heller på hva kroppen kan 
gjøre, fremfor hvordan den ser ut 

5. Bruk fritiden din på aktiviteter og 
mennesker som gjør deg god!  

6. Har du flere ugreie enn greie dager – 
snakk med noen 

 



HAR KORONA FØRT TIL AT 
FLERE STREVER MED 
SPISEFORSTYRRELSER? 

Artikkel av Rodgers et.al. (2021): 
Covid-19 har trolig skapt et miljø som 
øker risiko for 
spiseforstyrrelsessymptomer og 
reduserer beskyttende faktorer: 

 Forstyrrelser og restriksjoner knyttet til 
daglige aktiviteter og bevegelser 

 Økt mediebruk 

 Følelsesmessig stress og smittefrykt 



RESSURSER PÅ MHFA.NO  

• Kropp og selvfølelse 

• Kroppssnakking og læreren 
som rollemodell 

  



TRENGER  DU RÅD,  STØTTE  OG  
VE ILEDNING  –  ENTEN  SOM SELV  
BERØRT,  PÅRØRENDE  ELLER  SOM 
FAGPERSON ?  
 
TRENGER  DU INFORMASJON  OM 
SPISEFORSTYRRELSER ?   
 
S JEKK  UT:  WWW.NETTROS.NO   

http://www.nettros.no/


TAKK FOR MEG!  
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