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Covid-19 og spiseforstyrrelse
Av: Mari Negård Thorud og Carina Elisabeth Carlsen

“Jeg føler at den ordentlige støtten
jeg hadde er borte og jeg aner ikke
når jeg får den tilbake”
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Bakgrunn
Våren 2020 opprettet Spiseforstyrrelsesforeningen en undersøkelse da vi ønsket å kartlegge
behovene til de som har en spiseforstyrrelse under Covid-19.
Bakgrunnen for spørreundersøkelsen var spørsmål fra helsemyndighetene om hvordan det
stod til med vår målgruppe og hvilke behov vi så. Da vi erfarte mange og flere henvendelser
til vår forening, etter delvis nedstengelse av Norge og samtlige behandlingstilbud, opprettet
vi denne undersøkelsen med mål om å skaffe oss en mer uformell, men systematisert
oversikt.
Traumatiske hendelser påvirker vår mentale helse (Touyz, Lacey og hay, 2020). I den
nåværende situasjonen, hvor mange er redde for både sin egen og andres helse, skaper en
enorm usikkerhet, samtidig som isolasjon hos mange kan fremkalle angst, sinne, tristhet og
ensomhet.
Vår hypotese er at isolasjon og karantenetilværelsen kan fremprovosere symptomer på
spiseforstyrrelse i større grad. I tillegg er mange fratatt både behandlingstilbud og
muligheten til å opprettholde rutiner og fokusere på andre ting enn sykdommen.
Mennesker med en spiseforstyrrelse eller et vanskelig forhold til mat og kropp, vil ha et
sammensatt og problematisk forhold til mat (Touyz, et. al., 2020). Mange mennesker med
spiseforstyrrelser har et snevert utvalg av mat de kan spise og en svært lite fleksibel
spiseatferd. Dette har blitt utfordret under den nåværende situasjonen, med det enorme
fokuset som har vært på mat den siste tiden, i forbindelse med hamstring av mat (Lorvik &
Ripegutu, 2020), kostholdsråd for å ikke gå opp i vekt (Stigum, 2020), nye ord, som
coronakroppen (Ellingsen, 2020), karantenekroppen (Westeng, 2020) og ikke minst et
enormt fokus på hjemmetrening (Kaupang Jørgensen, 2020) og ytterligere risiko for å dø av
covid-19 som følge av overvekt (Sfrintzeris, Sæther og Løkkevik, 2020).
Når psykologer og andre helsevirksomheter måtte stenge dørene den 16.mars, 2020, var det
svært mange som mistet sitt tilbud. Dette medfører en stor usikkerhet, både hos klinikere og
organisasjoner, men kanskje i aller størst grad e som ble hardest rammet - pasientene.
Vi ser at mange har benyttet kreative løsninger, som videochat og telefon (Krogvik Karlsen,
2020), mens andre vi har snakket med forteller at psykologen møter de på tur, med 1 til 2
meters avstand.
SPISFO har også merket en enorm pågang på telefon og chat, og har derfor måttet øke
bemanningen på disse. Vi har, til tross for godt dokumenterte tall hva gjelder pågang, ikke
mottatt midler til å øke bemanningen eller utvide åpningstidene. Dette gjør at mange ikke
kommer igjennom telefonen, hvilket betyr at vi ikke får hjulpet alle vi kunne ha hjulpet
gjennom økt bemanning.
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Hensikt
Hensikten med spørreundersøkelsen er å kunne gi tilbakemelding til helsemyndighetene om
opplevelsene til mennesker som har et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt etter
utbruddet av Covid-19. Dette for at helsemyndighetene skal kunne vite noe om målgruppen
de skal tilrettelegge for.

Om spørreundersøkelsen
Spørreundersøkelsen ble opprettet i Google Drive, og bestod av 19 spørsmål, hvorav fire
spørsmål var obligatoriske. Disse var fordelt på tre kategorier. Spørreundersøkelsen var
anonym og vi fikk inn i alt 879 svar.
Spørreundersøkelsen er delt i våre kanaler, ulike facebookforum for mennesker
spiseforstyrrelse eller et utfordrende forhold til mat, kropp og følelser og det er delt via våre
samarbeidspartnere rundt om i landet. Vår målgruppe er altså mennesker som på en eller
annen måte lever med spiseforstyrrelse og/eller et utfordrende forhold til kropp og mat.
Vi ser på svarene at ikke alle respondentene har spiseforstyrrelse, men at også pårørende,
som foreldre og venner, har svart på undersøkelsen. I tillegg er det flere som ikke går til
behandling som har avgitt svar.
Mari Negård Thorud er rådgiver ved Spiseforstyrrelsesforeningen. Hun er utdannet
sosionom, med veiledningskompetanse, og har ansvar for gruppesamtaler og individuelle
samtaler ved SPISFO. I tillegg har hun hovedansvar for våre hjelpelinjer på chat og telefon.
Carina Elisabeth Carlsen er rådgiver ved Spiseforstyrrelsesforeningen. Hun er utdannet
vernepleier, med en snart fullført master i Empowerment og helsefremmende arbeid.
Spørreundersøkelsen bryter ikke med NSDs rapporteringsplikt, da vi ikke behandler
informasjon som kan spores tilbake til respondenten.
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Del 1: Om meg
Vi spurte bevisst ikke om kjønn, alder eller bosted i spørreundersøkelsen. Dette fordi vi ikke
anså dette som relevant, når kartleggingen skulle handle om behovet til målgruppen. Dette
valget tok vi også for i større grad kunne bevare den enkeltes anonymitet da.

1. Har du en spiseforstyrrelse eller på andre måter et utfordrende
forhold til mat, kropp og vekt?
Første spørsmål omhandlet hvorvidt
respondenten hadde en spiseforstyrrelse eller
et utfordrende forhold til mat, kropp og vekt.
94, 4% av respondentene svarte ja på dette
spørsmålet, mens 5,6 svarte nei på dette.
Spørsmålet var obligatorisk, og ga 880 svar.

2. Er du forelder eller pårørende
til noen som har en
spiseforstyrrelse?
Vi mottar jevnlig henvendelser på telefon fra
pårørende til mennesker med spiseforstyrrelse, og
vi ønsket derfor å høre deres stemme i denne
spørreundersøkelsen. Dette var ikke et obligatorisk
spørsmål. Av de 877 som besvarte dette, svarte 13%
at de var pårørende.

3. Hvor lenge har du eller den du er pårørende til hatt en
spiseforstyrrelse, ev. et utfordrende forhold til mat, kropp og
vekt?
I dette spørsmålet ga vi følgende svaralternativer:
0-5 år (34,6%)
6-10 år (21%)
11-15 år (10,6%)
16-20 år (8,3%)
20+ (22%)
Vi åpnet her også for mulighet til å legge inn
egendefinert svar:
Vet ikke (2,2%)
13-16 år (0,01%)
40 år (0,01)
Andre (1,28%)
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Spørsmålet var obligatorisk og ga 879 svar.

Del 2: Om behandlingstilbudet
4. Har du eller den du er forelder/pårørende til mistet

behandlingstilbudet ditt som følge av covid-19?
Spørsmålet ga totalt 861 svar. Vi hadde svaralternativene ja, nei og åpent. Kun 28%
av respondentene svarte at de hadde mistet sitt behandlingstilbud som følge av
covid-19. Det er flere som svarer at de har mistet noe av tilbudet, men ikke alt. Noe
av behandlingen foregår over telefonen eller videokonsultasjon. Noen opplever
kortere timer grunnet Covid-19, mens en annen skriver at tilbudet hos fastlege har
opphørt uten å ha fått beskjed. Flere skriver at telefon er en utfordring, da dette ikke
oppleves som et tilstrekkelig psykologisk tilbud.

5. Har behandlingen din eller den du er forelder/pårørende til blitt
utsatt som følge av covid-19?
Spørsmålet ga totalt 853 svar. Også her var svaralternativene “Ja”, “Nei”, og mulighet
for å fylle inn eget.
40,3% svarte at de hadde mistet
sitt behandlingstilbud.
11,6% oppgir egendefinerte svar.
Flere forteller om usikkerhet
rundt hva som skjer fremover. En
forteller at hen ikke har turt å
oppsøke behandling tidligere, og
ikke synes hen kan gjøre det på
dette tidspunktet. Flere forteller at de skulle søke, eller skulle tilbake i behandling,
men nå føler seg som en ekstra byrde, mens en annen svarer at hen valgte å avslutte
behandlingen fordi hen ikke ville være til bry. En forteller at det nå er lettere å “snike
seg unna” samtalene når strukturen i hverdagen vel er borte. En annen skriver at hen
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ble skrevet ut tidligere enn planlagt, uten noe fastlagt oppfølgingstilbud. Flere har
fått sin behandling avsluttet tidligere enn ønsket, men det kommer ikke frem om
dette er grunnet Covid-19 eller av andre årsaker.
Oppsummert ser det ut til at flere opplever behandlingstilbudet som dårligere etter
utbruddet av Covid-19, fordi tilbudet har blitt trappet ned eller nå finner sted på
andre måter brukerne selv ikke opplever som tilfredsstillende.

6. Har du eller den du er forelder/pårørende til blitt tilbudt telefoneller videokonsultasjon av din/sin behandler som følge av
covid-19?
Spørsmålet ga 851
svar.
Av respondentene
oppga 48,2% at de
hadde fått tilbud og
video-, eller
telefonkonsultasjon.
Av de 7,4% som
oppga egendefinerte
svar svarte de
forskjellig, blant
annet at de ikke gikk i behandling eller at det ikke var relevant.

7. Har du fått beskjed om hva som skjer fremover dersom
behandlingen er blitt utsatt eller avsluttet?
Svarrespons var her på 832 svar.
Hele 86,2% har ikke fått
vite hva som skjer,
dersom behandlingen
avsluttes eller utsettes.
Kun 13,2% av
respondentene hadde
fått beskjed om dette.
de resterende 0.6%
svarte at ulike versjoner
om at de ikke gikk i
behandling.
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8. I hvilken grad vil du si covid-19 har påvirket din psykiske helse?
Vi ba respondentene score på en skala fra 1 til 10, i hvilken grad situasjonen med
covid-19 har påvirket den psykiske helse, hvorav 1 var “ikke i det hele tatt” og 10
tilsvarte “i svært stor grad”.
Som vi ser av søylediagrammet er det svært varierende i hvilken grad respondentene
føler dette har påvirket deres psykiske helse, men vi velger likevel å trekke
konklusjonen om at Covid-19 har påvirket den psykiske helsen i stor grad.
Nærmere tre fjerdedeler, totalt 76,2% scorer høyere enn 5 i hvilken grad situasjonen
har påvirket deres psykiske helse.
Dette samsvarer også med pågangen på vår hjelpetelefon og chat, og hvordan
situasjonen beskrives.

Av de 875 respondentene valgte 305 å utdype. Vi har valgt ut noen kommentarer:
“Jeg er vant til isolasjon, men likevel har jeg kjent enda mer på ensomheten og fått
mer angst og følelse av hjelpeløshet den siste tiden. “
“Som pårørende ser jeg at symptombildet forsterkes med lite behandlingstilbud”
“Jeg har fått dårligere selvtillit. Føler ikke mestring, men har heller ingen motivasjon.
Tenker mye på mat pga isolering/så mye hjemme. Føler alle andre opprettholder et
balansert kosthold samt mye trening hjemmefra (at folk er redde for å legge på seg).
Sliter med å klare det samme, som jeg føler er «forventet». Legger på meg. Buksene
er trangere. Føler meg skamfull..Opplever mange overspisingsepisoder igjen.. Det gjør
rett og slett vondt. Mye sint “
“Under 2 måneder etter 3 måneder innlagt på tvang er jeg igjen underlagt tvang. Har
alt for mange innleggelser bak meg, men har aldri rast så raskt utfor igjen.”
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“Pga karantene har maten blitt en trøst. 5 år frisk fra overspisingslidelse. Den har blitt
trigget, vekta har gått litt opp og det trigger tanker og handlingsmønster igjen.
Livende redd for å få et stort tilbakefall. Akkurat nå er det et tilbakesteg og meget
bevisst, men begynner å slite mer og mer når jeg nå går hjemme. “
“Redd for ikke å få tak i mat. Blitt arbeidsledig. “
“Lett for å hoppe over måltider, har startet på avføringspiller fast og kastet opp
daglig”
“Det har vært veldig vanskelig lenge, men det at jeg ikke lengre får tid kun for meg
selv og at jeg ikke kan reise til en plass som betyr mye for meg pga hytteforbudet gjør
det veldig problematisk hjemme og i forholdet til familien. Skader meg mer. “
“Pandemien er har tatt fra meg all «positiv kontroll» som f.eks å dra på jobb og møte
venner. Jeg var utrolig motivert til å starte å jobbe mot å bli frisk og ble henvist til
RASP. Nå føler jeg så mye kaos og ute av kontroll pga pandemien at eneste måten jeg
holder meg unna konstant panikk er å ikke spise og å kontrollere maten. Er såpass ute
av kontroll at ernæringsfysiologen min på DPS ville ha meg innlagt”
“Jeg er ikke blant dem som har størst problemer nå de siste årene, og jeg tror at hvis
jeg hadde det ville jeg blitt påvirket i større grad. Endringer i behandlingstilbud
påvirker ikke meg noe særlig. Derimot merker jeg et større press og fokus i samfunnet
og sosiale medier (ordbruk type «karantenekroppen», skam knyttet til trening og
kropp) som påvirker meg negativt, men også det i begrenset grad siden jeg ikke er
blant de mest utsatte.”
“Jeg føler at den ordentlige støtten jeg hadde er borte og jeg aner ikke når jeg får den
tilbake.”
“Jeg hadde spiseforstyrrelsen under kontroll. Det har jeg ikke nå lenger”
“Påvirker meg enormt da jeg også er sykepleier og jobber direkte på avdeling med
smitte. Jeg må fremstå frisk, sunn og klar for kamp, enda jeg sliter veldig nå. “
“På grunn av usunt fokus på mat og vekt hjemme, har jeg blitt sterkt påvirket av
familien. Hatt stort tilbakefall med anoreksi og bulimi, og gått ned 8 kg på 3 uker”
“Her er veldig bekymret for om min datter overlever dette. Jeg får beskjed fra hennes
behandler at det nå er alvorlig. Allikevel sitter hun helt alene i en utlånt leilighet og
må klare alt selv. Hun har ingen familie i nærheten. Vi bor veldig spredt i landet. Hun
har heller ikke lov til å ta imot besøk grunnet smittefare. Dette er fortvilende. Min
datter har mistet 6 kg på tre uker. Jeg er sint og veldig oppgitt over situasjonen.”
Noen opplever situasjonen som positiv:
“Synes nesten at fokus på samhold har bidratt positivt til min psykiske helse”
“Har blitt bedre, for presset om sosiale tilstelninger er utelukket, noe som tar bort
press rundt matservering. “
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“Denne tiden har vært veldig bra for meg!! Jeg har hatt et så stress problem, men i
disse tider har jeg klart og stresse ned fordi verken treningstudioer er åpne og ingen
krever noe av meg”
“Lettere å slippe alt som er utfordrende, god tid til trening og planlegge måltid”
Noen opplever også delte følelser rundt situasjonen:
“At alt har stoppet opp litt gir meg tid til å tenke, men samtidig er situasjonen
ubehagelig. Isolasjonen er vond.”
“Vært innlagt og ikke merket noe, utenom stress ifht uforutsigbarhet”
“Mindre stress, men mer tanker og færre muligheter til å rømme unna mattanker”
“Jeg har det mye bedre når jeg ikke er på skolen, men samtidig kan det være tungt å
måtte være mest mulig inne hjemme.”
De utfyllende kommentarene bærer preg av mye fortvilelse. Mye av fortvilelsen ser
dog ut til å ikke bare være en konsekvens av covid-19, men er på et generelt grunnlag
frustrasjon for manglende hjelp og forståelse. Flere skriver at de opplever at de må
“holde seg sterke” og ikke vise at de er friske, mens pårørende skriver om
frustrasjonen rundt det å ikke kunne hjelpe barna sine.
Ut fra kommentarene som omhandler covid-19 er vi ikke i tvil om at situasjonen har
preget respondentene. Mange skriver at spiseforstyrrelsen nå har blusset opp igjen,
mens andre skriver om kreative måter å tilfredsstille sykdommen på i skjul for familie
og samboer.
Mange skriver om sin frykt for å gå opp i vekt og flere skriver at presset fra
tradisjonelle media og sosiale medier om å trene og spise sunt, oppleves som
triggende. Flere forteller om tilleggsutfordringer, som angst og suicidale tendenser.
Det formidles også et behov for kontroll i en opplevd kontrolløs hverdag, og at
spiseforstyrrelsen blir en måte å kjenne på følelsen av kontroll.

9. Opplever du at symptomene på spiseforstyrrelsen har økt etter
covid-19? Hvis ja, på hvilken måte?
Som et tilleggsspørsmål til spørsmål 7 stilte vi spørsmål om respondentene opplever
at symptomene på spiseforstyrrelse har økt etter covid-19, og hvis ja bedt de utdype
dette. Vi fikk i alt inn 684 svar på dette spørsmålet.
Vi har plukket ut noen svar:
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“Mer tid inne med egne tanker, veldig kort vei derfra til faenskapet”
“Ja symptomtrykket er større. Mestringsstrategiene brukes flittigere. Pga store
forandringer i hverdagen”
“Framgangen etter innleggelse forsvant og er tilbake til start. “
“Ja, ved å ha en enda større kontroll, og mer rutiner på trening, mat osv. Sliter enda
mer med inntak, og overtrener enda mer enn jeg gjorde før denne situasjonen.”
“Tvangen tar mer og mer overhånd, jeg føler jeg mister kontrollen og får mer og mer
panikkanfall “
“Det er så mye fokus på hjemmetrening i mediene at det blir fler dårlige følelser
knyttet til mat nå som aktivitetsnivået har gått ned.”
“Ja. Mye større fokus på kroppen min og periodene med overspising og sulting
kommer oftere. Har lagt på meg den siste tiden som også øket symptomene mine
mye med tanke på angst og selvmordstanker. “
“Det er vanskelig å få til å spise nok. Jeg merker også at jeg legger på meg pga mye
mindre hverdagsaktivitet, og det er veldig utfordrende.”
“Ja! Ensomhet og mat ødelegger alt! Trigger overspisingen fordi jeg får «tenk» og følt
på den isolasjonen som overspising medfører”
“Ja, jeg spiser mye «renere» siden jeg tenker mye på hva jeg får i meg og at det ikke
er noen sosiale sammenkomster det der et annen mat. Jeg føler meg relativt dårligere
i egen kropp og det er lettere å begynne å gråte eller bli sint for småting..”
“Står mye alene uten fysisk kontakt med behandlingsapparatet som dps og fastlege.
Ble utskrevet spesialavd for sf i starten av mars, så da ble det tungt å vedlikeholde
rutiner uten den planlagte støtten. “
“Før viruset var jeg innlagt og på bedringens vei. Men når viruset kom, ble jeg
utskrevet og falt tilbake til alvorlig undervekt”
“For min datter, JA. Hun har lenge ventet på hjelp og ønsket det sterkt. Hun fikk plass
på regionalt senter for spiseforstyrrelser 3 uker før Covid 19. Opprinnelig skulle hun
vært i posten i minst 3 mnd. Hun fikk beskjed om at hun skulle skrives ut og beskjeden
kom fort. De fikk en dag! Det resulterte i selvskading, med et ønske om å dø.
Helsepersonell var ikke til stede ved hendelsen som skjedde kort tid etter beskjeden
ble gitt. Vi pårørende jobbet intenst med å få til en løsning fordi min datter ikke
hadde et sted å bo. Bosted var under planlegging, og skulle være klart til sommeren.
Som helsepersonell synes jeg dette var ansvarsfraskrivelse fra sykehuset. Og nå er
situasjonen alvorlig. Nå handler det om å overleve,. Mye angst, sterk tvang, veldig
lavt inntak av kalorier. Synet er forverret, har begynt å stamme, soner ut, urettmessig
på hjertet og svimmelhet. Mangler salter og er i følge lege dehydrert.”
“Ja, bor til vanlig alene, og det er hjemme hos meg selv jeg har utviklet rutiner for å få
i meg mat regelmessig. Nå under covid-19 bor jeg hos foreldrene mine, og da har jeg
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vanskelig for å holde rutiner rundt regelmessig spising. Det har ført til at jeg nå ikke
spiser og lever fullt av 2 næringsdrikke hver dag på 600 kalorier hver.”
Noen opplever også mestring og at symptomene på spiseforstyrrelse minsker:
“Nei, tvert i mot. Flyttet hjem fra kollektivet til min mor. Lettere å lufte tanker og
opprettholde gode rutiner.”
“Nei, tvert i mot. Symptomer er mildere”
På bakgrunn av kommentarene kan vi se at symptomene har økt i stor grad. Et flertall
av respondentene skriver at de nå er innestengt med tankene sine og at mat nå blir
en måte å regulere følelser og kaos på. Mange trekker frem manglende
behandlingstilbud som den største konskevensen for hvorfor de nå har blitt sykere.

10. Har du opplevd noen positive effekter relatert til
spiseforstyrrelsen etter utbruddet av covid-19? For eksempel at
hverdagen har blitt mindre stressende, at du har opplevd samhold
i samfunnet, etc.
Vi ønsket å vite om respondentene hadde opplevd noen posiitve effekter av covid-19.
I samfunnet har vi de siste ukene snakket mye om samholdet i samfunnet og at vi nå
må ta vare på hverandre. Vi ønsket respondentenes tanker rundt dette.
Vi har valgt ut noen av kommentarene:
“Hverdagen er absolutt mindre stressende, og jeg gruer meg litt til det eventuelt går
tilbake til normalt.. “
“Ja! Hverdagen er mindre stressende. “
“Mere tillit til samfunnet og mine medmennesker og man får skikkelig lyst til å stå på
for fellesskapet”
“Med sosial angst i tillegg så føler jeg meg mer roet ned pga andre rundt meg ikke er
på meg hele tiden”
“Jeg har følt på mindre angst, fordi angsten min ofte kommer av ting som ikke
nødvendigvis er reelle. Nå har vi alle noe reelt å være engstelige for sammen. Det er
litt fint å være redd for noe som ikke bare finnes i mitt eget hode. “
“Nærmere forhold til mamma”
“Mindre press og stress rundt meg.”
“Mindre stress ift å delta i sos.sammenhenger”
“Ja- slipper å spise med andre, slipper å finne unnskyldninger for å ikke være med på
ting, god tid til trening og planlegging av mat, slipper å få rutiner ødelagt av andre og
andre ting som står i veien for trening”
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“Mindre personer som ser meg, som jeg føler dømmer meg”
At det nå er mindre stress går igjen i en overvekt av kommentarene. Det samme er
muligheten for å kunne skjule sin egen spiseforstyrrelse, og med det også kunne pleie
den i ro og mak. Flere nevner at angsten har roet seg, og noen forteller at dette på
bakgrunn av at nå er alle andre også redde.

11. Har du opplevd negative effekter etter utbruddet av covid-19
når det gjelder spiseforstyrrelsen? Med dette mener vi om du for
eksempel har merket en mer stressende hverdag, opplevd et
større press på enkelte områder, etc.
Vi ønsket også å vite om det var andre negative effekter respondentene hadde
opplevd etter utbruddet av covid-19. Her mottok vi i alt 621 svar.
“Et eks er handling på dagligvarebutikk som er svært utfordrende til vanlig. Dette hqr
blitt ekstra vanskelig i denne tiden med alle tiltak, enkelte ting som er fjernet fra
butikker av hygienehensyn, folk som tømmer butikker for div matvarer slik at man
gjerne må innom veldig mange butikker for å finne enkelte matvarer og dette er
vanskelig og triggende!”
“Ja. Alle skal trene, og vise hvor mye de trener. Koronakroppen.”
“Mye alene med tanker, følelser og minner”
“Mer stressa fordi jeg ikke har tilgang til treningsstudio”
“En svært stressende hverdag med økt symptomtrykk”
“Bombardert med hjemmetreningsforslag overalt. “
“Det negative tilskriver seg mer i fht psyken/emosjonelt. Forberedelser til død og at
dødsårsak kan være legitim ved å dø av korona framfor f.eks selvmord (dette i de
mest dystre og håpløse stundene), og da at dødsfallet bare blander seg inn blant
mange andre og ikke blir noe sjokkerende for de nærmeste, "det var en naturlig
død".”
“Føler et større press på gå ned i vekt.”
“Mer alene med tankene, som fører til selvmedisinering”
“"Corona-kroppen-hysteriet" , et enormt fokus på trening i sosiale medier, jeg trener
like mye nå som tidligere, men some kan nesten få det til å virke tvangspreget nå med
alt fokuset”
“Hverdagen er veldig tom og jeg har følt meg tappet for energi. Jeg får heller ikke
spist med andre, som fører til at jeg sliter med å få i meg mat”
Noen av de samme tingene som ble trukket frem som positive effekter av covid-19
ble også trukket frem som negative effekter av respondentene. Blant annet ser vi at
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mange skriver at muligheten til å pleie spiseforstyrrelsen er en negativ effekt. Dette
samsvarer med tidligere svar, hvor vi ser at covid-19 har økt muligheten og trangen til
å pleie spiseforstyrrelsen. Flere nevner også at stresset har økt fordi de ikke nå har
tilgang til treningsstudio, samtidig som treningspresset er noe som oppleves som
stressutløsende og triggende for andre.

12. Har du jevnlig kontakt med vennene dine under covid-19?
Sosial omgang kan være en utfordring for
mange, og vi stilte derfor spørsmål om
respondentene hadde jevnlig kontakt med
venner i den nåværende situasjonen. Vi fikk
873 svar, og det er gledelig å se at hele 64,8%
svarer at de har det.
Vi vet dog ikke i hvilken form, hva slags type
vennskap eller hva som snakkes om. Om det
er gode vennskap som oppleves støttende
eller vennskap med triggende og negativ
influering.

13. Kan du snakke åpent med vennene dine om hvordan du
opplever denne situasjonen/hvordan du har det?
Å kunne snakke åpent med venner kan være en viktig faktor i et vennskap, og kan
påvirke hvordan man har det. Vi spurte derfor om respondentene kunne snakke
åpent med vennene sine om hvordan de har det. Her kunne respondentene svare
med egenkomponerte svar. Vi fikk inn 766 svar.
De fleste valgte å svare “ja” eller “nei”. Dette ser ut til å være jevnt fordelt, men noen
valgte også mer utfyllende svar. Vi har valgt ut noen av de:
“Ja, men alle har det kjipt, så ingen orker egt å høre på mere kjipt”
“Kan men vil ikke”
“Har ikke så mange venner. Nå som man ikke skal møte så mange tørr jeg ikke spørre
folk om å møtes siden jeg vet de heller vil være med andre. “
“Jeg kan, men vil ikke belaste dem, gjøre dem bekymra eller være sutrete og
selvsentrert i en situasjon som rammer så bredt og veldig mange andre veldig mye
hardere enn meg.”
“Nei, er redd for å være til bry.”
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“Av og til. Men jeg kan ikke snakke for mye om det, for da blir de slitne av meg. Det er
sikkert slitsomt å høre på mye "negativitet" nå som det er så mye å bekymre seg for
på en gang.”
“På ingen måte. Det mangler forståelse for at dette er et reelt problem, og det blir
"bagatellisert " og bortforklare. Derfor velger jeg å ikke snakke om det. “
“Nei, har bare kontakt med mor og far. Kan ikke forklare noe dem ikke skjønner.
Uansett hvor godt dem prøver å skjønne det. Dem også så lei seg og det blir stress for
meg. De vennene jeg kan snakke med som skjønner dette har spiseforstyrrelse selv. Så
dem har nok å stri med. Mange av dem har også små unger for tiden og har ikke tid
til seg selv, vil ikke belaste dem med noe mer.”
“Jeg har faktisk ikke venner”
Det som går igjen er følelsen av å være en byrde og hvordan det å snakke om sine
følelser knyttet til spiseforstyrrelse oppleves som å belemre vennene sine. Sånn sett
kan det se ut til at covid-19 fører til ytterligere isolasjon på flere plan enn rent
praktisk, men at det også følelsesmessig gjør at den enkelte velger å isolere seg.

14. Har du jevnlig kontakt
med familien din under
covid-19?
I likhet med spørsmål om venner
var vi interessert i å vite om
respondentene hadde jevnlig
kontakt med familien. Her fikk vi
inn 872 svar, og hele 87,2% har
jevnlig kontakt med sin familie. Vi
vet ikke hvilke familiemedlemmer det her er snakk om, eller hvor ofte.

15. Kan du snakke åpent med familien din om hvordan du
opplever denne situasjonen/hvordan du har det?
Å kunne snakke åpent med familien kan være en viktig faktor for å ha det bra eller å
stå i vanskelige følelser. Vi spurte derfor om respondentene kunne snakke åpent med
vennene sine om hvordan de har det. Her kunne respondentene svare med
egenkomponerte svar. Vi fikk inn 766 svar.
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De fleste valgte å svare “ja” eller “nei”. Dette ser ut til å være jevnt fordelt, men noen
valgte også mer utfyllende svar. Vi har valgt ut noen av de:
“Til dels. De lytter og støtter, men er ikke alt som kan sies uten at de blir altfor
bekymret for meg.”
“Ja, men de har litt nok med sitt”
“Nei, orker ikke at mamma skal vite at jeg har det vondt.”
“Nei er for flau over spiseforstyrrelsen til å fortelle noen”
“På en måte. Jeg har forklart litt av det til kjæresten min men når jeg begynner å
snakke om hvordan jeg blir "trigget" av hele denne situasjonen så høres jeg nesten litt
sprø ut. Jeg føler stor skam og føler meg som en svaking og som en idiot for å bli så
påvirket av noe sånt. Så jeg unngår som oftest å snakke om det i frykt for at de jeg
elsker skal tenke at jeg er sprø og at de ikke vil være med meg lengre for det er for
belastende.”
“Delvis. Jeg er redd for å bekymre dem for mye i tillegg til bekymringene de har i
forbindelse med pandemien.”
“Ja, men vil ikke plage andre med problemene mine siden jeg allerede har slitt med
dette i 3år, og skal flytte ut neste år.”
“Ikke om spiseforstyrrelsen. Familien min mener det er tegn på at jeg er
oppmerksomhetssyk”
“Selv føler jeg ikke det, de bagateliserer problemene mine og tror at set er bare å
begymme å apise mer så går alt over, det er ikke sånn det er men de forstår ikke så
pratet ikke så mye med familien min”
Det som går igjen der respondentene har valgt å svare utfyllende er ønsket om å ikke
bekymre familien og hvordan de hemmeligholder sin egen situasjon for å skåne
familien. Samtidig ser vi at følelsen av å ikke bli tatt på alvor og bagatellisering av
sykdom går igjen i flere av svarene,

16. Opplever du at behandleren eller fastlegen din tilrettelegger
for deg på best mulig måte nå under covid-19?
Hvorvidt en har følt seg ivaretatt og fått tilrettelegging eller ei mener vi har vært
viktig å kartlegge. Målgruppen trenger forutsigbarhet og trygge tilbud.
Her kunne respondentene gi selvkomponerte svar, og vi fikk inn totalt 643 svar. Her
svarte de fleste “Ja” eller “Nei”, samt at noen ikke var i behandling.
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Vi har valgt ut noen av de mer utdypende kommentarene:
“Nei, de har ikke kontaktet meg.”
“Ja, absolutt. Har ukentlig kontakt med fastlege. Behandler ca annenhver uke”
“Har ofte kontakt på tlf, og jeg kan ringe når jeg har behov “
“Syntes det er fint at vi fikk tilbudt telefonsamtaler, men skulle ønske oppfølgingen
kunne vært oftere. Ikke bare med tanke på situasjonen, men også fordi det er
forandring i sykdomsforløp og diagnose helt nylig.”
“Nei, Dps skulle ta kontakt noe de ikke har gjort. For lite oppfølging fra der jeg var
innlagt. “
“Ja, absolutt. Behandleren min har ordnet telefon- og FaceTime møter, som har vært
til god hjelp under denne perioden.”
“Jeg har telefonsamtale med ernæringsfysiologen min annenhver uke, men fastlegen
min visste ikke jeg hadde bulimi før hu i dag leste den journalen min fra innleggelsen
min i januar. Hun virka forvirra og spurte meg rare spørsmål om jeg faktisk fortsatt
kastet opp og sulta og lo litt smått hånlig av meg.”
“Jeg liker ikke telefon eller videochat, så eneste alternativ er å møtes, og det kan vi
ikke.”
“Jeg får noe hjelp, men mye mindre. Kun telefon en gang i uken ca.20 minutter. Før
var jeg til behandling to-tre ganger i uken”
Vi ser at det er stor variasjon i tilrettelegging. Dette kan ha noe med hvilken type
behandling, hvor mye pasienten selv har etterspurt, hvilket apparat som er rundt
vedkommende og ikke minst - hvilke ressurser behandler har tilgjengelig.
Helsevesenet har gjort en innsats for å få dette til å fungere, med både video og
telefon. Dette er det en del som er godt fornøyd med, mens andre ikke føler de får
noe ut av dette.

Del 3: Om våre tjenester
SPISFO er en organisasjon for alle som på en eller annen måte er berørt av spiseforstyrrelser
eller som har et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt.
Vi i SPISFO jobber etter et grunnprinsipp om at vi tror på kraften i de kvalitetsfylte, gode og
anerkjennende menneskemøter. Det å snakke sammen har stor betydning for vår psykiske
helse. Vi gir ikke behandling, men tilbyr forskjellige lavterskeltilbud som råd- og
veiledningssamtaler, nasjonal informasjons- og støttetelefon, nasjonal chat, temakvelder og

18

diverse selvhjelpstilbud som blant annet samtale- og pårørendegrupper og det å bidra med
frivillig arbeid i våre lokallag.

SPISFO driver også i utstrakt grad med informasjons- og kompetansearbeid i ulike fora, som
for eksempel foredrag for skole- og utdanningsinstitusjoner og i ulike helseforetak, og er i
tillegg en aktiv politisk aktør for å påvirke til et bedre behandlingstilbud i Norge for
mennesker med spiseforstyrrelser, et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt og deres
pårørende.
Vi stilte tre spørsmål knyttet til våre tjenester.

17.Har du benyttet deg av noen av våre tilbud, som chat eller telefon
under covid-19?
Dette var et obligatorisk spørsmål, med mål om å finne ut hvor attraktive og hvor kjente våre
tjenester er. Vi fikk her 879 svar.
Hele 58,8% hadde ikke benyttet seg av våre tjenester, mens kun 1,5% hadde benyttet seg av
våre telefontjenester. Hele 34% hadde ikke hørt om noen av våre tilbud. Kun 4,2% hadde
benyttet chat, mens 1,5% hadde benyttet telefon. En liten prosent, 1,1%, hadde benyttet seg
av begge, og 0,3% svarte at de hadde kontaktet oss på mail. Denne lave prosentandelen
samsvarer ikke med pågangen vi opplever på våre støttelinjer. Dette kan ha noe med hvem
som har besvart spørreskjemaet, samt at dette var en måte å opplyse om våre tjenester på.

18. Er det andre tilbud du kunne ønsket deg gjennom
Spiseforstyrrelsesforeningen i denne situasjonen?
Her fikk vi 879 svar. Dette var en åpen kategori og har gitt grunnlag for hva vi eventuelt kan
søke om midler til ved en senere anledning.
Vi har valgt ut noen av forslagene:
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“En slags oppmuntring om selve maten. En beskjed om at man faktisk ikke er alene om vanskene covid
fører med seg med spesielt mat, mangel på rutiner gjør det vanskeligere å følge opp matinntak “
“Kanskje informasjon om rettigheter?”
“Nei dere har gjort dette veldig bra. Er bare at jeg ikke har turt å ta kontakt. Jeg vet at hjelp finnes hos
dere og andre.”
“Konkrete tips for hvordan man skal takle spiseforstyrrelser gjennom denne perioden. “
“Skulle ønske det fantes et tilbud for dem som er blitt friske fra spiseforstyrrelser, men som i ettertid av
dette opplever andre typer utfordringer og følelser å takle…”
“Synes dere gjør en god jobb, men synd det ikke er flere fylkeslag.”
“Hm kanskje videochat, og hjelp til å håndtere overspising utenom corona også.”
“Det har vært mye fokus på overspisingslidelse om dagen, noe som er veldig bra. Men akkurat nå skulle
jeg gjerne hatt litt mer fokus på info om de type SF lidelsene også. “
“Konkrete råd til hva man kan gjøre når man ikke kan gjøre noe. Angsten spiser meg opp. “
“Kunne kanskje ha vært en pamflett om hva man kan gjøre. I postkassen. “
“Gruppechat.”
“Video med tips, til hva man kan gjøre når "suget" kommer. “

19. Er det noe annet du ønsker å fortelle om?
Til sist lot vi respondentene få skrive fritt om det var noe de selv ønsket å sette fokus på. her
fikk vi inn 265 svar.
Vi har valgt ut noen av kommentarene:
“Jeg er dritt lei "jeg kommer ut av denne karantene tjukk som en gris"-vitser”
“Er gravid å synes dette med kropp å vekt øking er vanskelig. Ikkje lett å gå tur då ein møte
på folk overalt. Blir så lei når eg ser alle som klarer å trene hjemme.. “
“Covid-19 ødela en god start på recovery for meg, og også oppstart med opplegg for å
komme ut i arbeidslivet, som antagelig ville hjulpet meg enda mer med recovery.”
“Det er vanskelig med mye matfokus, mange baker, lager mer mat. Det prates om godteri og
snop, man må jo kose seg. Samtidig er det treningsmas og fokus på å unngå
karantenekroppen. Senest i dag hørte jeg to i snakk på jobb om at enten kom man ut av
krisen med trange bukser pga kose karantene ,eller så la man vekt på treningen og kom
sprekere ut av dette. Jeg blir trist, sint, frustrert!! Takk for at dere har en stemme.”
“Savner gruppa på spisfo veldig. “
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“Det er vanskelig å leve med noe jeg forstår intellektuelt, men følelsesmessig ikke klarer å
håndtere. “
“Nei, men bra dere tar opp dette/blir spurt til råds! Og det er viktig å huske at det er ekstra
vanskelig å be om hjelp slik det er nå. I utgangspunktet vil vi være usynlige og ikke til bry, det
gjør det enda verre å be om hjelp i en slik situasjon samfunnet er i nå hvor mange trenger
helsepersonellet.... føler ikke at jeg er «syk» nok til å «mase» på f.eks. fastlegen min.”
“Det er trist at det å ringe hjelpetelefon å aldri komme igjennom. Får beskjed om at det er 40
og 50 foran i køen”
“som mamma til to barn, blir det en vond sirkel med skam. Økt symptomtrykk. Mer skam.
Irritabel mor fordi jeg har økt angst og uro. Desto mer skam…”
“Selv om forbudet nå er opphevet, bør regjeringen få vite at det var absurd å stenge
avtalespesialister/ privatpraktiserende psykologer/ psykiatrisk behandling, mens de samtidig
beholdt kafeer og butikker oppe. Et stort feilgrep når folk med psykiske utfordringer er i
høyrisikosone for å bli psykisk sykere og at spiseforstyrrede også er i risikosonen for å bli
alvorlig syke av covid-19 og derfor trenger behandlingen sin.”
“Håper gruppene på Spisfo starter igjen når alt er trygt. Var så godt de to timene der.
Skammen tok pause. Lengter etter føle det slik igjen og å puste bedre, enn jeg gjør nå.”
“Jeg undres over at store kjøpesenter (eks ikea) kan ha åpent og samle mennesker - men at
en til en samtale på et kontor ikke er mulig. Dette er uforståelig for meg. Jeg føler samfunnet
er blitt todelt nå, somatikk vs psykiatri.”
“Hun spiser 4 måltid for dag, men det er så sunt at det blir usunt. Veide 39 kg. Gått opp til 41
kg. Mye mobbet, utestengt, trakassert og ghosta på skolen og blant venninner. Mye fravær
og skolevegring. Sviktet av andre i familien sin. Dette er komplekst og sammensatt. “
I siste spørsmål kommer det frem at mange har et behov for å snakke og fanges opp. De har
behov for å bli sett og de har behov for hjelp, også de “usynlige”.

Diskusjon
Ved gjennomlesing av svarene kan en lese mye frustrasjon blant respondentene. Mange
avgir lange svar der en får mye informasjon om den enkeltes situasjon. Vi tenker det vitner
om et behov for å dele frustrasjon.
Det ser ut til å være mye frustrasjon rettet mot helsevesenet og samfunnet generelt, og
mange opplever seg usynliggjort. Dette kan ha noe med at dette representerer en del av
“sykdomsidentiteten”, men det kan også handle om at helsevesenet raskt ble stengt ned og
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mange fikk sin trygghet og forutsigbarhet revet vekk. Dette er noe mange peker på, og
svarene viser at mange kjenner på en større utrygghet nå etter utbruddet av covid-19.
Mange forteller nå om angst og at spiseforstyrrelsen har utartet seg, grunnet isolasjon og et
stort fokus på mat, trening og kosthold, spesielt i mediene. Det er verdt å nevne at når man
har en spiseforstyrrelse kan man lettere legge merke til det som blir skrevet om mat, trening
og kosthold, og man burde hjelpe seg selv ved å beskytte seg fra dette. Samtidig vil dette
være en utfordring når man står midt i spiseforstyrrelsen.
I vårt søk på nyhetssaker som omhandler kropp og/eller trening og i forbindelse med eller
under perioden med covid-19, er det en overvekt av bilder som illustrerer overvektige der en
ikke ser ansikt. Illustrasjonen viser som oftest inaktive personer, og der andre rundt er de
aktive Disse sakene handler nesten utelukkende om farer ved overvekt. Bilder der det skal
illustreres glede eller trening, illustreres nesten utelukkende av slanke mennesker, der
ansiktet vises. Disse er som oftest også i aktivitet (se vedlegg 1).
Vi mener det er hensiktsmessig å benytte ulike mennesker i ulike situasjoner, uten at de er
plassert i denne situasjonen på bakgrunn av sin kropp.
Å sette illustrasjonspersonen i settingen på bakgrunn av sin kropp mener vi vil være med å
stigmatisere ytterligere, noe vi også mener vi kan se tendensen av i undersøkelsen da våre
respondenter peker på å kun ha fått et ensidig mediebilde som øker frykten for å bli
overvektig.
Noen opplever det som positivt å ha muligheten til å “pleie” sykdommen i fred og ro uten
innblanding fra andre. Andre kan fortelle at de opplever familien som et hinder for å pleie
spiseforstyrrelsen, fordi de nå ikke har noen vei å rømme.
Mange føler også at de plager familien ved å være syke, og holder derfor mange av sine
tanker og følelser inni seg, som gjør at situasjonen forverres.
Redselen for å bli overvektig ser ut til å gå igjen. Dette enorme fokuset på overvekt mener vi
skyldes medias ensidige dekning av kropp og vekt, og det er blant annet sluppet en ny, norsk
studie som viser at overvektige er i risikogruppen for covid-19. Samtidig ble det også sluppet
forskning som viser at overvektige mottar dårligere helsehjelp enn normalvektige, grunnet
fordommer hos helsepersonell (Robstad, 2020). Å diskriminere på bakgrunn av
kroppsstørrelse er per i dag ikke et diskrimineringsgrunnlag, men vil kunne gå inn under
diskrimineringsloven dersom eksempelvis overvekt går utover personens funksjonsevne.
Dette er likevel faktorer som omfattes av sekkekategorien i lovens formålsbestemmelse. Den
er ikke omfattet av aktivitetsplikten.
Vi mener derfor det er hensiktsmessig å spre informasjon om hvilke konsekvenser
stigmatisering kan føre til, eksempelvis systematisk diskriminering av overvektige i alt fra
jobb- til familiesituasjoner (Puhl & Brownell, 2002). Vi vet også at medienes dekning har en
stor innvirkning på forbrukernes syn på seg selv, og kan fremme spiseforstyrrelse og et
negativt selvbilde (Harrison, 2000).
At overvekt trekkes inn som en risikofaktor uten at dette nødvendigvis trenger å være
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årsaken så vi også eksempler på under svineinfluensaen, da ekspertene omtalte overvekt
som en risikofaktor. Det viste seg imidlertid at pasientene mottar helsehjelp på et senere
stadie enn normalvektige. Et dårligere helsetilbud til pasienter med en type kropp kan altså
være mer utslagsgivende enn kroppsvekten, og dette er informasjon våre brukere ikke
mottar (Rugseth, 2020). En undersøkelse sluppet i slutten av mars, fra britiske Intensive Care
National Audit & Research Centre viste ingen holdepunkter for at overvekt er en risikofaktor
for innleggelse av covid-19 (ICNARC, 2020).
Denne formen for informasjon ville likevel trolig ikke ha roet situasjonen for de brukerne
som opplever frykt for å bli overvektig eller skam rundt fedme, men vi stiller her et
spørsmålstegn ved det enorme fokuset rundt kropp og vekt i en tid som denne, og opplever
at våre brukere blir glemt i det store bildet.
Spiseforstyrrelsesforeningen har under Covid-19 snakket med mange som snakker om og er
frustrert over nyhetene de leser. Dette være seg medienes ensidige sensasjonsfokus, både
når det gjelder dekningen av nyhetssaker rundt covid-19, men også kroppsfokuset. Vi har
oppfordret og stadig oppfordrer vi de som er i kontakt med oss om å ikke lese eller oppsøke
nettaviser, men forholde seg til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet hvis de ønsker
nyheter og informasjon knyttet til Covid-19. Dette for å redusere stresset nyhetsoppslagene
skaper for vår målgruppe.

Sammendrag
Vi har samlet de viktigste funnene i et sammendrag:
- Covid-19 har ført til isolasjon.
- Covid-19 har hatt en stor påvirkning på den psykiske helsen, og de fleste forteller om
negative effekter.
- Både positive og negative effekter ser ut til å være de samme. Der det for noen oppleves
som negativt med isolasjon, oppleves dette som positivt for andre. Der noen trekker frem
angst som en negativ effekt, mener andre dette er positivt fordi de ikke lengre er alene om
denne. Noen trekker også frem at mer tid med familien har gitt en positiv effekt og hindrer
de i å pleie spiseforstyrrelsen, mens andre forteller om krevende familiesituasjoner og sinne
fordi de ikke får mulighet til å pleie den.
- De fleste har kontakt med familie og venner, men de færreste snakker med disse om
hvordan de har det.
- Mange oppgir frykten for å være til bry som hovedårsak til at de ikke forteller familie og
venner om sin nåværende situasjon.
- De fleste i undersøkelsen oppga at de fortsatt hadde et tilbud å gå til, men at de ikke hadde
fått beskjed om hva som ville skje dersom de mistet tilbudet. For de som ikke har et tilbud
eller fått utsatt tilbudet, oppleves dette som svært opprørende.
- De som har mistet sitt tilbud savner kontakt med behandler, og opplever video-, og
telefonbehandling som lite personlig. Noen peker også på at det er lettere å snike seg unna
fordi helsevesenet er under press.
- Noen av respondentene er pårørende, familie eller venner som opplever stor bekymring
overfor sine. De opplever situasjonen som uutholdelig, og flere forteller at de er redde for at
den de er pårørende til nå kommer til å dø. Flere av disse er pårørende til noen som har
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mistet sitt tilbud.
- Flere av respondentene opplever at de ikke er syke nok til å få hjelp.

Kritikk
Vi ser i ettertid at spørsmålene kunne vært spisset noe, og at vi burde hatt sektordiagram på
flere av spørsmålene for å lette arbeidet.
Siden vi ikke har kontroll på hvem som har besvart spørreundersøkelsen, og således ikke vet
alder, kjønn, situasjon, bosted eller behandlingstilbud, vil det også være vanskelig å trekke
linjer til ulike behandlingstilbud i landet. Videre er ingen av de ansvarlige for denne
rapporten kvantitative forskere. Vi mener likevel undersøkelsen kan gi en pekepinn som
samsvarer med de samtalene vi har på telefon og chat.

Konklusjon
Til tross for at situasjonen for enkelte kan oppleves som positiv, er likevel vår konklusjon at
situasjonen har vært og er svært vanskelig for en gruppe mennesker som i stor grad føler seg
usynliggjort. Samfunnet forøvrig er opptatt av mat og kropp i disse dager, noe som oppleves
triggende for de som har en spiseforstyrrelse eller anstrengt forhold til mat, kropp eller vekt.
Det er interessant å se at faktorer som for noen oppleves som positive, er triggende og
utløser sterkere symptomer hos andre. Dette sier oss noe om viktigheten av å tilpasse
oppfølging og behandling individuelt, fordi mye kan oppleves ulikt til tross for at man strever
med noe av det samme.
Vi mener det vil være hensiktsmessig å sette igang snarlige tiltak der alle får beskjed om hva
som skjer videre. Behandling må prioriteres, også til de som ikke er undervektige. Det må
kartlegges hvem som har fått sin behandling avsuttet eller utsatt og gjøre vurderinger av
vurderingene som ble tatt i forbindelse med dette. Vi vet at flere gjorde vurderinger i starten
av utbruddet, og at disse vurderingene ikke ble gjort i tråd med helsemyndighetenes
anbefalinger. Dette må rettes opp i, slik at de som har behov for hjelp også får dette.
Vi mener også medienes dekning av korona, kropp og vekt er kritikkverdige. Vi har derfor
utarbeidet et utkast på sjekkliste for pressen om kropp, vekt og inkludering (se vedlegg 2),
men ser det som hensiktsmessig at også helsemyndighetene tar noen grep her, da dette er
med på å stigmatisere brukergruppen ytterligere. Dette fordi vi mener eksempelvis
Helsedirektoratet har en bredere nedslagskraft enn Spiseforstyrrelsesforeningen.

Til slutt synes vi det er urovekkende at SPISFO, til tross for sine 30 år i virksomhet, likevel er
så usynlige blant våre egne. Dette vil tas videre internt.
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Vedlegg 1:
Illustrasjoner på dekning av kropp under covid-19

Bilde 1: Illustrasjon fra Dagbladet
(09.04.2020)

Bilde 2: Illustrasjon fra ABC Nyheter
(24.03.2020). Samme foto er benyttet i
NRK ytring 18.04.2020,

Bilde 3: Illustrasjon fra Dagbladet
(07.04.2020)
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Bilde 4: Illustrasjon fra Aftenposten
(22.03.2020)

Bilde 5: Illustrasjon fra VG (22.03.2020)

Bilde 6: Illustrasjon fra VG (04.05.2020)
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Bilde 7: Illustrasjon fra VG (14.04.2020)

Bilde 8: Illustrasjon fra NRK
(12.03.2020)

Bilde 9: Illustrasjon fra VGs vektklubb
(30.04.2020)
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Bilde 10: Illustrasjon fra NRK
(19.04.2020)

Bilde 11: Illustrasjon fra Dagbladet
(22.04.2020)

Bilde 12: Illustrasjon fra VG
(14.04.2020)
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Vedlegg 2: Utkast til vær varsom for norsk presse
Spiseforstyrrelsesforeningen oppfordrer norsk presse til å tenke over
hvordan de presenterer kropp og har derfor utarbeidet en liten sjekkliste
for deg som skal skrive artikkel om mat, kropp og/eller trening.
Overskrifter
Er dette klikkagn? Klikkagn er en betegnelse på en
villedende oversikt, ofte med sensasjonelle utsagn. Vi
anbefaler å ta en vurdering på hvorvidt overskrifter som

Ja

Nei

Delvis

Kan overskriften oppleves som diskriminerende?
Kroppslige variasjoner, som feks overvekt er per i dag ikke
eksplisitt lagt inn under diskrimineringsloven, men ligger i
sekkekategorien av de allerede eksisterende
diskrimineringsgrunnlagene og anses som liknende vesentlige
forhold ved en person.

Ja

Nei

Delvis

Kan overskriften oppleves som stigmatiserende? Dersom
overskriften ikke er diskriminerende, kan den likevel oppleves
som stigmatiserende.

Ja

Nei

Delvis

Gjenspeiler overskriften resten av artikkelen? Vi vet at
svært mange kun leser overskrift og ingress. Dersom
overskriften ikke gjenspeiler resten av artikkelen kan dette
skade intervjuobjektet eller saken.

Ja

Nei

Delvis

Reproduserer jeg gamle stereotypier med denne saken?
Det er en rekke fordommer og stereotypier rundt kropp. Vi
oppfordrer til å ikke reprodusere disse, men bryte normen og
la være å skrive artikler som potensielt kan være skadelige.

Ja

Nei

Delvis

Er det et stort diagnosefokus? Vi oppfordrer til å vise
personen og ikke diagnosen.

Ja

Nei

Delvis

Er fokuset på mat, eller regulering av følelser? I snakk om
spiseforstyrrelse degraderes gjerne alt som snakkes om til å
handle om mat. Spiseforstyrrelser handler om mer enn mat,
og dette er viktig å formidle.

Ja

Nei

Delvis

Er personvernet ivaretatt? Når folk forteller detaljert om seg

Ja

Nei

Delvis

«Gunn veide 30 kg på det verste» og “Per spiste 100 frosne
kjøttkaker da han hadde det som verst” er nødvendig. Mat-og
symptomfokus kan ofte ødelegge for hva saken faktisk handler om.

Innhold i artikkelen

selv - er det pressens ansvar å vurdere hva som skal med. Mange
er fortsatt syke og kan potensielt dele mer enn de «normalt» ville
gjort. Utelukke graverende ting som evt dukker opp i en samtale
med ressen bør derfor gjennomgå nøye etiske vurderinger før
eventuell publisering.
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Formidles det kommunisert at det er mulig å bli frisk? Vi
oppfordrer til å signalisere at det er mulig å bli frisk. Selv i
svært vonde saker er det viktig å formidle håpet, slik at ikke
leseren føler at det ikke er noen vits i å forsøke å bli frisk. En
kan formidle sannhet og likevel vise omsorg.

Ja

Nei

Delvis

Har jeg søkt kunnskap om de faktiske forhold? Finnes det
forskning som underbygger eller motsier påstandene? Vi
oppfordrer til å legge inn kilder som omhandler forskning på
kropp og helse, slik at leseren selv kan gjøre seg kjent med
innholdet.

Ja

Nei

Delvis

Har jeg vært kritisk til forskning? Særlig i amerikansk
forskning er det viktig å sjekke hvem som har finansiert
studien. Det finnes en rekke eksempler der slankeindustrien
har finansiert forskning for å få gehør for sine metoder. Vi
oppfordrer også til å lese resultatene for å se om disse
samsvarer med konklusjonen i forskningen før en ukritisk
publiserer konklusjoner, samt stiller seg kritisk til utvalg, og
andre forhold som kan ha påvirket forskningen.

Ja

Nei

Delvis

Spiller bildebruken på stereotypier? Er saken om
overspising illustrert med en tjukk person som spiser
hamburger eller fnyser av salat? Er saken om anoreksi
illustrert med synlige ribbein? Ofte gjenspeiles både våre
egne holdninger og samfunnets tanker om en bestemt type
kropp gjennom bildebruken. Vi oppfordrer til å tenke utenfor
boksen og forsøke å unngå reproduksjon av stereotypier
knyttet til kropp.

Ja

Nei

Delvis

Er det nødvendig med “Før-, og etter-bilder? Før-, og

Ja

Nei

Delvis

Er bildene som benyttes inkluderende? Vi oppfordrer til å
benytte bilder som gjenspeiler samfunnet. Mennesker
kommer i alle former og fasonger, og tjukke mennesker kan
også illustrere saker om jogging, likesom tynne mennesker
kan illustrere saker om sukkersug.

Ja

Nei

Delvis

Ja

Nei

Delvis

Har jeg sett saken fra flere sider? Spesielt i saker der det
omhandler overvekt blir salk
Bruk av bilder

etter-bilder sender signaler om at du på et eller annet tidspunkt ikke
er bra nok og noe å føle skam overfor. Dette kan være svært
skadelig.

Generelt
Har jeg utfordret egne fordommer? Vi oppfordrer til å tenke
gjennom egne fordommer rundt kropp og forsøke å utfordre
disse.
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Er det tatt med kontaktinfo til hjelpetelefon, chat eller
andre som kan bistå? I artikler som omhandler psykisk
uhelse oppfordrer vi til å ha en faktaboks der du viser til hvor
leseren kan henvende seg for hjelp og støtte.

Ja

Inspirert av “Safe to be me” fra Age UK og Opening Doors London

Nei

Delvis

