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Apropos spiseforstyrrelser

Hvilken type spiseforstyrrelse er mest udbredt i Danmark?

Tvangsover-

spisning (BED)
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✓ Alkohol / Afhængighed / Misbrug

✓ Forældre eller søskende i fængsel

✓ Dødsfald / Selvmordsadfærd i familien

✓ Spilafhængighed (ludomani)

✓ Personlighedsforstyrrelser

✓ OCD / Stress / Angst /Fobier

✓ Psykiske problemer i familien

✓ Dysleksi / Dyskalkuli

✓ Skilsmisse

✓ Søvnproblemer

✓ Selvskader / Spiseforstyrrelser

✓ Selvmordsadfærd

✓ Skyld / Skam / Mindreværd

✓ Fysisk Sygdom og Handicap

✓ ADHD / Autisme / Tourette

✓ Mobning / Chikane / Isolation

✓ Depression / Psykose / Mani

✓ Narko / Kriminalitet / Vold / Radikalisering

✓ Seksuelle overgreb / Transkøn / Gråzoneprostitution

Børn & unges mulige livsudfordringer

Ensomhed ◦ sandet til i udfordringer …
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Apropos angstlidelser

Hvilke typer angstlidelser er mest udbredte i Danmark?

Angstforeningen



Mistrivselsformer … eksempler på omfang
✓ 120.000 børn vokser op i familier med alkohol- og/eller narkomisbrug (hver tiende)

✓ 3.000-4.000 børn og unge mister en forælder eller en søskende om året

✓ 2-3 % (svær) og 12-15 % (let) lider af personlighedsforstyrrelser

✓ 50.000 familier med børn og unge har psykiatriske problemer

✓ 1-2 % af børn og unge lider af OCD (tvangstanker og -handlinger)

✓ 12-15 % bliver mobbet

✓ 25 % er moderat til svært overvægtige

✓ 5 % er ordblinde - 20 % er læsesvage

✓ 1 % (12.000 mellem 0 & 17 år) er anbragt udenfor hjemmet

✓ 25 % har søvnproblemer

✓ 5-10 % lider af en angstform

✓ 60 % oplever sig nogle gange eller (10-25 %) ofte ensomme (alle 3 former)

✓ 8-10 % af danske unge har eller har haft en psykisk sygdom

✓ 30.000-40.000 børn og unge har problematisk spilleadfærd (stor risiko for ludomani)

✓ 36.000-40.000 oplever inden deres 18. år en forælder i fængsel  

✓ 70 % af de psykisk syge unge føler sig overset i skolen

✓ 60 % er nervøse for at fortælle om deres psykiske udfordringer

✓ 15 % kan ikke lide at gå i skole 

✓ 60.000 danske børn lider af ADHD - 6.000 har Tourettes Syndrom

✓ 2-3 % lider af spiseforstyrrelser - ca. 25 % vægtregulerer med mad - 80 % har slanket sig (piger)

✓ 10-12 % lider af en fysisk sygdom

✓ 15 % vil blive ramt af depression på et tidspunkt i livet (2-5 % i ungeårene)

✓ 5-10 % af alle børn og unge ville få en angstdiagnose - 30-40 % har angst nogle gange eller ofte

✓ 15 % af alle børn og unge har skadet sig selv med vilje

✓ 20 % af en gymnasieårgang har skadet sig selv med vilje

✓ 50 % af en gymnasieårgang har indirekte skadet sig selv med vilje

✓ 20 % har alvorlige tegn på mistrivsel i deres daglige liv

✓ 50 % af de selvskadende børn og unge har selvmordstanker 

✓ 10.000 familier belastes af selvmordsadfærd (søskende overses) … med mere



Forskellige symptomer … hver dag

SFI



Ensomhed hænger sammen med … ensomhed !

Udløser forskellige

ensomhedsformer

+ udfordrer den

mentale sundhed

Mere mistrivsel, 

mindre mental 

sundhed +

forstærker 

eksisterende 

ensomhed

Mistrivselelementer

Mobbeoffer

Udstødt/isoleret

Omsorgssvigt

Kærestebrud

Skilsmisse

Vold i familien

Misbrug i familien

Psykisk sygdom i familien

Seksuelle overgreb

Tab (mor/far/søskende)

Selvmordsadfærd i familien

Spiseforstyrrelse

Selvskade

Selvmordsadfærd

Angstlidelser

ADHD/ASF/andre diagnoser

Handicap mfl.



Faktorerne er ofte mange og skjulte …

Disponerende

Udløsende

Vedligeholdende

F.eks. belastninger, traumer, svigt

F.eks. tab, transition, mobning 

F.eks. kontrol, respons, identitet 



Så, ensomhed kommer aldrig ‘ud af den blå luft’

Ensomhed kommer altid ‘ud af noget andet’



Fagpersonens 

udfordring er

som katten og 

garnnøglet

http://picasaweb.google.com/lh/photo/fFCyQo6fZotsJOwq6-LG4w?feat=embedwebsite


Ensomhed som årsag & konsekvens
En 3-delt basisforståelse

Ensomhed

Eksistentiel

Tankemæssig
Emotionel

Følelsesmæssig

Relationel

Social

Når jeg oplever 
meningsløsheden 

Hvad er meningen? 

Hvorfor netop mig?

Hvem er jeg?

Hvad kan jeg?

Er jeg anderledes?

Er jeg unormal?

Er jeg syg?

Bør jeg bare dø?

Når jeg oplever at være alene 
med mine følelser

Kun jeg har det sådan

Angst, utryg, tomhed

Mangler ord / ordløs

Forladthed - føler mig ikke hel

Savn (nogen eller noget) -

opleves som fysisk smerte

Når jeg ikke har nogen 
nære relationer 

Jeg har kun mig selv

Taler ikke med nogen

Andre ser mig ikke

Der er ingen jeg vil være 

sammen med

© Gert Jessen & Elene Fleischer
Se: www.ungeogensomhed.info & www.ensomhed.info

http://www.ungeogensomhed.info/
http://www.ensomhed.info/


Ensomhed er en central grundudfordring i livet

Døden Meningsløsheden

Ensomheden Friheden

Alle skal livet igennem forholde sig til

Angst, skam,  
anderledeshed, 

udenforhed



Lille drøftelse

• Ser vi alle, der mistrives / er ensomme?

• Og ser vi, hvad de kæmper med?



Men den gode historie er, at ENSOMHED findes KUN blandt

frisører, praktiserende læger, skolelærere, advokater, gartnere, sygeplejersker, 

revisorer, kunstnere, ingeniører, sælgere, mekanikere, politibetjente, bøsser, 

buschauffører, jordemødre, journalister, direktører, hjemmehjælpere, politikere, 

kassedamer, viceværter, pensionister, stand-up komikere, biologer, svømmere, 

sundhedsplejersker, ergoterapeuter, malere, brøndgravere, massører, 

kørelærere, IT-teknikere, sekretærer, kommunalt ansatte, gynækologer, 

overlæger, receptionister, elektrikere, togkonduktører, pantelånere, bankrøvere, 

købmænd, flyttemænd, forfattere, børn & unge, skiltemalere, brandmænd, 

dyrepassere, soldater, piccoliner, skuespillere, designere, kordegne, jægere, 

socialrådgivere, sportsfolk, fotografer, murere, officerer, tømrere, gamle, 

fysioterapeuter, vvs-mænd, TV værter, syersker, dansere, forskere, landmænd, 

snedkere, meteorologer, borgmestre, vinduespudsere, selvskadere, elever, 

popstjerner, psykiatere, konferencedeltagere, alkoholmisbrugere, godsejere, 

mejerister, sælgere, kokke, fiskere, tandlæger, hjemløse, ejendomsmæglere, 

servitricer, ministre, piloter, folkeskolelærere, bankrådgivere, opfindere, 

prostituerede, døende, skraldemænd, psykologer, bedemænd, restauratører, 

musikere, social- og sundhedshjælpere og assistenter, stewardesser, 

skiltemalere, vejarbejdere, slagtere, keramikere, præster, entertainere, 

cirkusartister, urmagere, smede, jægere, elever, avisbude, arkitekter, 

hjemmehjælpere, fabriksarbejdere, optikere, søfolk, bagere, filmanmeldere, 

pædagoger, radioværter, sosu-assistenter og alle andre socialt udsatte



Ensomhedens tunneltænkning

Negative hændelser Følelser Alternativer

Skuffelse

Afvisning

Tab

Problemløsning

Søge hjælp

Isolere sig / tavshed

Misbrug / Selvskader

Utryg eller bange

Hjælpeløs

Skyld eller skam

Værdiløs og tom

Håbløshed

Fanget osv.

Jeg vil altid være ensom     

Smerten holder aldrig op         

Ingen vil kunne hjælpe mig

Det er min egen skyld

Jeg er ikke noget værd

Selvmord er en (mulig) løsning

Omgivet af tavshed



Det værst tænkelige …

Børn og unge begår meget sjældent selvmord … MEN

Hver femte 15-19-årig har eller har haft selvskadende

adfærd eller selvmordsadfærd (udløst af anden mistrivsel…) 



Ensomheds- og selvskadekulturen (ultrakort)

1) Et ydre krav om fleksibilitet, 0-fejl, netværk, 

effektivitet, rigtighed, 12-taller, nytte, urban,

hurtighed, udvikling, synsning, tale, just do it,

at ‘være på’ - med utallige relationer 24-7

‘Face down’ generationen lever mellem 2 modstridende poler:

Resulterer f.eks. i: 
Uro - tomhed - rastløshed - stress - eksistentiel smerte -

Og de 5 tunge: angst - tavshed - ensomhed - selvskade - skam

2) Et indre krav om harmoni, integration, lytte,

mening, kontakt, refleksion, sammenhæng,

dialog, lokal, langsomhed, værdi, væren,

ro - med få relationer af og til



Ankel-Generationen (”situider”)
Lever under illusionen om eget kæmpe potentiale!

Konstant fokus på

✓ Ikke at gå glip af noget

✓ Det, der føles godt

✓ Ikke at slå til 

✓ At være perfekt og en succes

✓ At blive set (vurderet positivt) 

✓ Ikke at tabe kontrol

✓ Kroppen (mad, motion mm.)

✓ At gøre det rigtige (hele tiden)

✓ At undgå ‘det forkerte’

✓ Udvikling, udvikling, udvikling

… og det gør ensom



Mange oplever livet sådan … (også uden svær mistrivsel)



Skam … fast inventar ved mistrivsel & ensomhed

Skam og ensomhed hænger sammen – både årsag og virkning

Skam over at være den, man er

Skam over at blive ignoreret, usynliggjort, mobbet

Skam over nedgørelse, overgreb, krænkelse

Skam over at være alene

……

Skam over at føle skam ... (skamcyklus)

Jeg er dum = skam / Jeg har gjort noget dumt = skyld



Kan ikke

Tør ikke

Må ikke Vil ikke

Bør ikke

Kaos

Tavshed – følgesvend til mistrivsel & ensomhed

Personlige erfaringer præger 

vores tolkning af tavshed! 

OG vi ved IKKE, 

hvad andres tavshed skyldes.

Se endvidere bog & film: Når tavsheden taler på www.gjconsult.dk

http://www.gjconsult.dk/


Selvforstærkende spiral

Mistrivsel

Krise

Ensomhed

Anderledeshed

Tavshed 

og skam

Virkeligheden forsvinder 

ikke, fordi vi lukker øjnene

Selvskade, 

selvmordsadfærd

spiseforstyrrelse

med flere



Problemet er 

problemet … 

ikke personen

Spørg til de 

dominerende 

fortællinger

Vi er altid mere, 
end det, der kan 
fortælles om os

‘Man er ikke spiseforstyrret’ … Man har én! 



Selvskader i den ekstreme kropskultur



Selvskade = Selvmedicinering

Selvskade … ‘gør godt’



WHO · ICD 10

3 ud af 6 kriterier 

opfyldt = afhængighed

1. Trang

2. Kontroltab 

3. Abstinenser 

4. Tolerance

5. Indskrænkning 

6. Vedvarende 

Selvskade … kan have mange årsager 

Eks. på ‘Cutting for Bieber’



Selvtilføjet skade - ofte anvendt definition

…. er en bevidst, socialt uacceptabel adfærd, der 

gentages igen og igen, og som medfører fysisk skade 

og/eller smerte udført uden intention om selvmord, men 

med det bevidste eller ubevidste formål at opnå 

intrapsykisk og/eller interpersonel forandring
Baseret på Favazza 1996 Suyemoto & MacDonald 1995 Walsh & Rosen 1988 Kahan & Pattison 1983 

(Undtaget  er f.eks. ‘mode’, ledsaget af seksuel ophidselse eller har karakter af (ekstrem) kropsudsmykning og tatoveringer)



Selvskaders omfang: 15-20 % … op til 50 %Selvskader som epidemi: 15-20 % … 50 %

15 % svarede JA til spørgsmålet: ”Har du nogensinde skadet dig 

selv med vilje?” (undersøgelse af 3.000 15-24 årige) (Jessen et al 1996)

20 % af danske gymnasieelever har skadet sig selv med vilje &  

50 % har indirekte skadet sig selv (Møhl & Skandsen 2011)

Over 90 % af alle danske skoler kender til episoder med 

selvskadende børn & unge (Børnerådet 2016)

22 % af alle elever i 9. klasse har skadet sig selv med vilje 
(Børnerådet 2016)



Når kendte fortæller om (og dyrkes for) deres selvskade - det smitter:

Prinsesse Diana

Angelina Jolie

Megan Fox

Miley Cyrus

Courtney Love

Colin Farrell

Amy Winehouse 

Johnny Depp

Drew Barrymore

Fiona Apple

Marilyn Manson

Mfl. 

Modefænomen … men ikke kun



Hvad er selvskaden cutting egentlig?

At skære sig selv med en skarp 

genstande f.eks. barberblad, skalpel, 

glasskår, en knækket cd, en smadret 

tallerken eller andet



Hvor skærer de sig?

Alle steder. Almindelig er venstre underarm (det er lettest)

Fra overfladiske rids … til dybe sår



Det kan de da umuligt få noget godt ud af – eller hvad?

Følelse Før 

selvskade

Efter 

selvskade

Resultat

Vrede mod andre 56% 2% Positiv

Vred mod sig selv 35% 5% Positiv

Angst 38% 11% Positiv

Tomhed 40% 9% Positiv

Såret 42% 5% Positiv

Ensomhed 34% 8% Positiv

Lettelse 2% 68% Positiv

Ked af det 30% 11% Positiv

Skam 13% 28% Negativ



Ambivalens (‘lidt på land … lidt på vand’)



Cutting / selvskade

Forekommer f.eks. ved:

✓ Personlighedsforstyrrelser

✓ Depressioner

✓ OCD (tvangshandlinger)

✓ Psykotiske tilstande

✓ Spiseforstyrrelser                                              

✓ Udviklingshæmmede

✓ Seksuelt misbrug

✓ Tab & sorg

….men også hos ganske

‘almindelige’ unge!



Mad

fritid
tanker/

følelser

sundhed

arbejde/

skolevenner

familie mad

fritid
tanker/

følelser

sundhed

arbejde/

skolevenner

familie mad

fritid
tanker/

følelser

sundhed

arbejde/

skolevenner

familie
Mad / kontrol

Ønske om 

vægttab

Overspisning

Opgivenhed

Tristhed

Isolation

Kun tanker om mad

Spiseforstyrrelse er også selvskade og afhængighed

• Forvrænget kropsopfattelse 

• Svært ved at spise med andre

• Mad og vægt fylder alt



✓ Følelsesmæssig ustabilitet

✓ Koncentrationsbesvær

✓ Søvnproblemer, træthed

✓ Isolation

✓ Lavt selvværd (forkerthed)

✓ Og stor overhyppighed af 

✓Angst

✓Depression

✓Ensomhed

✓Skam 

Forbundne kar: igen angst, ensomhed, skam mm.
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Husk 

• Hold fast

• Hold ud

• Hold om & af

• Hold mund

. . . . . . . . . . . . . . . . .

• Og få henvist…

Spot, lyt … og spørg så

Anderledes, skam, usikker, forkert, angst (altså ‘en ung’)

www.trivsel-i-skolen.dk

www.ungeogensomhed.info

http://www.ungeogensomhed.info/
http://www.ungeogensomhed.info/


Hvad tager I med hjem fra i dag?

Hvad vil I gøre mere & mindre af fremover?



www.hjelptilhjelp.no

www.lfss.no

Annette.erlangsen@regionh.dk

Hjælp til selvhjælp … eksempler.

www.suicideinfo.ca

www.internetbehandling.dk/sos

www.livsmod.net

www.lmsos.dk



Hvad skal vi sige til børn om f.eks. selvmord?

www.journals.uio.no/index.php/suicidologi/article/viewFile/2900/2520

Artiklen ‘Hvad skal vi sige til børn …’ er skrevet af 

klinisk psykolog Magne Raundalen og publiceret i 

tidsskriftet Suicidologi: 

Tidsskriftet Suicidologi er gratis og kan bestilles (eller blot læses) på 

www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/kunnskapsressurser/Tidsskrift

et-suicidologi/index.html



Hjælp til selvhjælp … hvor finder jeg mere?

VÆR IKKE BANGE FOR ANGSTEN

www.ensomhed.info

(stort materiale)

www.ungeogensomhed.info

(film og materiale)

www.angstforeningen.dk/vaerikkebange (stort materiale)

www.gjconsult.dk 

(mange film & materialer)

www.trivsel-i-skolen.dk

(film & materialer) www.livsmod.net

(mange fakta & oplæg)

http://www.livsmod.net/


… og jeg siger mange tak for opmærksomheden

Se meget mere på www.gjconsult.dk

http://www.gjconsult.dk/

