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Sammendrag 
Forfatter: Sunniva Grimstad 

Tittel: ”En tallerken med følelser” – en kvalitativ studie av hvordan pasienter som er innlagt 

med anoreksi opplever måltidsituasjonen på avdelingen. 

Veileder: Hanne Weie Oddli 

Biveileder: Margrethe Seeger Halvorsen 

 

 

Bakgrunn og formål: Anorexia nervosa (anoreksi) er en alvorlig psykisk lidelse med 

omfattende konsekvenser for pasienten. Lidelsen karakteriseres av redusert matinntak og 

unnvikelse av visse mattyper, og pasientene styres ofte av omfattende regler knyttet til mat. 

Etter hvert som sykdommen forverres intensiveres også begrensingene og restriksjonene. En 

måte å forstå anoreksi på er at pasientene i mangel av andre hensiktsmessige strategier 

forsøker å regulere seg selv, tankene og følelsene sine gjennom å kontrollere maten (Buhl, 

1990). Mat blir dermed en sentral del av behandling av anoreksi. Denne studien er et 

selvstendig prosjekt der formålet har vært å få økt kunnskap om hvordan pasienter som er 

innlagt for behandling av anoreksi opplever måltidsituasjonen på avdelingen. Innsikt i 

pasientperspektivet er et viktig bidrag i utformingen av fremtidige behandlingsintervensjoner, 

og økt forståelse av pasientenes opplevelse kan bidra i videre teoriutvikling.  

 

Metode: Seks pasienter som er innlagt for behandling av anoreksi ved en spesialisert 

døgnbehandlingsenhet ble intervjuet om hvordan de opplever måltidsituasjonen på 

avdelingen. Datamaterialet ble analysert ved hjelp av fortolkende fenomenologisk analyse 

(IPA).  

 

Resultater: Resultatene kan samles i tre fokusområder. Det første omhandler hvordan 

måltidene oppleves som en indre kamp mot spiseforstyrrelsen, der det å gå i mot sykdommen 

innebærer sterkt ubehag for deltakerne. Det andre fokusområdet beskriver hvordan det er som 

om deltakerne befinner seg mellom gamle og nye strategier nå som de er i behandling. De 

kan ikke lenger følge spiseforstyrrelsens krav, og er derfor på leting etter nye og mer 

hensiktsmessige verktøy. Det siste fokusområdet handler om hvordan bedring fra anoreksi 

innebærer mer enn mat. Deltakerne trekker frem muligheten til å få mestre, støtte fra 

personalet og fokus på normalitet som viktige i bedringsprosessen. 
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Konklusjon: Måltidsituasjonen vekker betydelig ubehag hos pasienter med anoreksi i det at 

de der må møte de tankene og følelsene de ellers har forsøkt å kontrollere gjennom mat. De 

kan ikke lenger unngå maten slik de har gjort tidligere, og må derfor forsøke å finne nye og 

mer hensiktsmessige strategier. Fordi ubehaget de opplever når de spiser er så sterkt, blir 

dette en utfordrende prosess. Funnene fra denne studien peker på hvordan pasientenes 

mentale unnvikelse i måltidet kan komme i veien for endringsarbeidet. Resultatene belyser 

også et viktig behandlingsmessig dilemma mellom ansvar og kontroll, samt betydningen av å 

tilpasse intervensjoner etter hvor i bedringsprosessen pasientene befinner seg.  

 

Nøkkelord: Spiseforstyrrelser; anoreksi; kvalitativ metode; IPA; fortolkende fenomenologisk 

analyse; måltid; bedring; endringsforståelse 
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1  Introduksjon 
Anorexia nervosa (anoreksi) er en alvorlig lidelse som rammer ca. 1 % av kvinner og en 

tiendels så mange menn (Steinglass et al., 2011). Anoreksi regnes som den psykiske lidelsen 

med høyest dødelighet, den innebærer ofte alvorlige komorbide tilstander og fører med seg et 

betydelig funksjonsfall utover i sykdomsforløpet (Guarda, 2007). Lidelsen er karakterisert av 

omfattende restriksjoner av matinntak som fører til en altfor lav kroppsvekt, en intens frykt 

for vektoppgang og en selvevaluering som er sterkt knyttet til kroppsform og vekt (Walsh, 

2011). Personer med anoreksi opplever ofte et stort behov for å kontrollere omgivelsene, og 

de er preget av rigide tankemønstre, perfeksjonisme og begrenset sosial spontanitet. Dette 

kan også sies å reflekteres i deres spisemønster og – holdninger (Alvarenga et al., 2014). 

Studier har også funnet at personer med anoreksi har mer dysfunksjonelle spiseholdninger 

enn normalbefolkningen, der mye tankevirksomhet brukes på kalorier, vekt og kontroll over 

matinntak. De tar ofte i bruk restriktiv og kompenserende atferd, og de opplever lite glede 

knyttet til mat og spising (Alvarenga et al., 2014).  

 

Det er vanskelig å si noe om hvem som blir friske av anoreksi, studier har funnet tall som 

strekker seg fra 25 % til 70 % (Guarda, 2007). Bedring er vanligvis en langvarig og 

svingende prosess. Behandling av anoreksi innebærer hovedsakelig normalisering av 

spiseatferd, vektøkning og psykoterapi (Winston & Webster, 2003). Behandlingen begynner 

gjerne med intervensjoner knyttet til vektøkning. Etter vellykket økning til normalvekt viser 

fortsatt mange pasienter betydelig spiseforstyrrelsespatologi, blant annet frykt for fett, 

opptatthet av kroppsform og vekt, og unormal spiseatferd. Sannsynligheten for tilbakefall kan 

være stor, så mange som 30-50 % av voksne pasienter som har vært innlagt kan trenge 

reinnleggelse i løpet av det første året (Steinglass et al., 2010). Slike høye tall sier noe om at 

vektøkning bare er et første skritt mot en mer omfattende bedringsprosess for pasienter med 

anoreksi.  
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1.1   Teoretisk bakgrunn for studien 
Den følgende delen redegjør for relevant fagkunnskap for å gi studien et rasjonale og sette 

den i en kontekst. Studiens formål beskrives avslutningsvis i introduksjonsdelen. 

 

1.1.1   Anoreksiens fenomenologi 
Ambivalens knyttet til bedring er et sentralt trekk ved anoreksi (Lunn, 2010; Williams & 

Reid, 2010). Den sterke motstanden mot endring som man kan se hos pasienter med anoreksi 

har blitt knyttet til symptomenes funksjon (Nordbø, Espeset, Gulliksen, Skårderud & Holte, 

2006). Til forskjell fra mange andre pasientgrupper, kan pasienter med anoreksi også sette 

pris på symptomene sine. Funn viser at anoreksipasienter i starten av sykdomsperioden 

opplever at de har det bedre enn de hadde det før de ble syke (Lunn, 2010). De blir mer 

tilfreds med seg selv, de blir gladere og opplever at de mestrer livet. Anoreksien fører gjerne 

med seg en opplevelse av å være sterk og ha kontroll, en følelse av være spesiell og 

annerledes fra andre. Pasientene ser ofte sykdommen som noe ønsket og villet, som noe 

positivt i livet som de kan være stolt av eller som de ikke tør å gi slipp på (Serpell, Treasure, 

Teasdale & Sullivan, 1999). Vissheten om at de alltid har muligheten til å gå ned i vekt gir 

dem gjerne en følelse av sikkerhet og kontroll over eget liv, en opplevelse av å ha en utvei og 

ikke være fanget i en felle. Anoreksien oppleves dermed ikke primært som et problem som de 

trenger hjelp med, men heller som en løsning eller en måte å håndtere tidligere eller 

nåværende vanskeligheter på. Symptomene oppleves som egosyntone, en integrert del av 

personligheten, og ikke som uønskede, ufrivillige eller fremmede slik som ved mange andre 

lidelser (Higbed & Fox, 2010). Dette fører ofte til manglende sykdomsinnsikt og motivasjon.  
 

Nordbø og kollegaer (2006) intervjuet 18 anoreksipasienter om betydningen av 

spiseforstyrrelsen for dem. Deltakerne beskrev anoreksien som mye mer enn en diagnose, for 

dem opplevdes det psykologisk meningsfullt å ha denne lidelsen. Anoreksi ble en måte å 

oppnå følelse av stabilitet og trygghet, den ga dem en indre opplevelse av mestring og styrke. 

Anoreksien gjorde dem i stand til å unngå negative følelser og opplevelser, og det å gå ned i 

vekt fikk deltakerne til å føle seg bedre. For disse pasientene hadde den anorektiske atferden 

mening, enten fra lidelsesstart eller senere av. Anorektisk atferd kan slik ses på som ikke bare 

et sett med fysiske og psykologiske symptomer, men også som atferd som har blitt 

meningsfull for den syke (Nordbø et al., 2006). En forståelse av anoreksien som meningsfull 

og funksjonell har også blitt bekreftet i andre studier, blant annet av Higbed og Fox (2010). 
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Deltakerne i deres studie kunne se både de funksjonelle og de irrasjonelle sidene ved 

symptomene sine, noe som også bidro til at sykdommen fremsto både forvirrende og 

uforklarlig for dem. De positive og negative aspektene ved symptomene kan slik skape sterk 

ambivalens (Williams & Reid, 2010).  

 

Utover i sykdomsforløpet skjer det vanligvis en utvikling i pasientenes syn på sin egen 

sykdom (Skårderud, 2007). Denne utviklingen illustreres godt gjennom beretninger om ”den 

anorektiske stemmen”, et begrep som har fått gyldighet gjennom flere forskningsprosjekter 

og personlige beretninger (Tierney & Fox, 2010; Higbed & Fox, 2010). Den anorektiske 

stemmen er ikke en ekstern stemme i psykotisk forstand, men den beskriver en opplevelse av 

at selvet overtas og domineres av sykdommen. Tierney og Fox undersøkte i 2010 hvordan 

personer med anoreksi så på denne indre stemmen og hvordan den påvirket 

tilfriskningsprosessen. Deltakerne fortalte at den anorektiske stemmen gradvis kom inn i 

livene deres på et tidspunkt der de gjerne var særskilt sårbare, og den brakte med seg løfter 

om trygghet, trøst og beskyttelse. Etter hvert skjedde det en utvikling der det som til å 

begynne med opplevdes som positivt ved den anorektiske stemmen ble negativt, og 

stemmens karakter endret form. Dens konstante tilstedeværelse ble slitsom og hemmende, og 

stemmens budskap ble strengere og mer høylytt. Stemmen kontrollerte mer og mer av 

deltakernes liv, den kritiserte dem og ga dem en opplevelse av fundamental mislykkethet. 

Pasientene gikk fra å ha kontroll over anoreksien til å bli kontrollert av den. De ble stadig 

mer avhengige av den anorektiske stemmen, og de mistet troen på at de kunne klare seg på 

egen hånd. De fleste deltakerne fortalte at de etter hvert forsto at stemmen ikke evnet å 

forandre deres liv til det bedre slik den hadde lovet. De begynte å sette spørsmålstegn ved 

stemmens intensjoner og de utviklet et ønske om å slippe fri fra den. Flere beskrev likevel en 

stor frykt for å leve uten, og noen av deltakerne fortalte også om en tapsfølelse over å avslutte 

forholdet.  

 

Bedring fra anoreksi er både utfordrende og vanskelig, og pasientene beskriver det ofte som 

at de må tvinge seg selv til og sloss mot en sykdom de samtidig kan ønske å beholde (Higbed 

& Fox, 2010). Beskrivelsene av forholdet til den anorektiske stemmen sier noe om at den 

motstanden mot bedring som pasientene kan vise ikke nødvendigvis er tegn på vranghet, men 

heller en gjenspeiling av hvor vanskelig det blir for dem å gjøre endringer når livet deres er så 

dominert av den indre stemmen. Anoreksien ses både som en del av dem selv og som atskilt 

fra identiteten deres. Den tryggheten som anoreksien har gitt kan oppleves livsviktig når 
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pasientene starter behandling og må gi slipp på symptomene og funksjonene de har hatt. Hvor 

nødvendig det kan bli å beholde symptomene viser seg i de metodene pasientene kan ty til, 

som å lure unna mat, drikke store mengder vann før veiing, eller kle seg for å se større ut. 

Susanne Lunn (2010) kaller det anoreksiens karakteristiske paradoks når liv og død bytter 

plass i det at de midlene pasientene tar i bruk for å overleve i realiteten er skadelige for dem.  

 

1.1.2   Spisemønster ved anoreksi 
Forstyrrelser i spiseatferd er et definerende særtrekk ved anoreksi, og spisemønsteret hos 

pasienter med anoreksi er avvikende på en rekke måter (Walsh, 2011; Gianini et al., 2015). 

Pasientene rapporterer selv om en rekke utfordringer knyttet til måltider og det å spise: 

vansker med å velge matvarer og det å spise sammen med andre, dikotomisk inndeling av 

mat (god eller dårlig, trygg eller farlig), manglende evne til å delta i måltid på en normal 

måte, misoppfatninger om ernæring, sinne knyttet til sultfølelse og bruk av mat til å håndtere 

følelser (Alvarenga et al., 2014).  

 

Personer med anoreksi lever med svært mange matrestriksjoner, både gjennom å unngå 

fettrik mat og ved å begrense det totale antall kalorier. Analyser av matinntak i løpet av 

måltider og gjennom ernæringsrapportering har vist at pasienter med anoreksi unngår inntak 

av fett i større grad enn friske kontrolldeltakere (Burd et al., 2009; Walsh, 2011). 

Kaloriinntak ved anoreksi er betydelig lavere enn hos friske kontrollpersoner. Burd og 

kollegaer (2009) fant i sin studie av spisemønster hos 84 kvinner med anoreksidiagnose at 

gjennomsnittlig daglig kaloriinntak var 1812,6 kcal, der 85,4 % av spiseepisodene inneholdt 

færre enn 500 kcal og 96,4 % inneholdt færre enn 1000 kcal. Elran-Barak og kollegaer (2014) 

fant i sin studie av barn og unge med anoreksi at deltakerne hovedsakelig hadde et 

regelmessig spisemønster og spiste gjennomsnittlig 2,7 måltider og 1,3 snacks/mellommåltid 

per dag. Det er sannsynlig at selv om deltakerne oppga å spise relativt ofte, så var ikke 

måltidene energirike nok.  

 

Nåværende versjon av diagnosemanualen DSM-5 (2013) skiller mellom to undergrupper av 

anoreksi: anoreksi med overspising og renselse (for eksempel oppkast eller bruk av 

lakserende midler) og anoreksi i restriktiv form. Selv om ikke ICD-10 opererer med dette 

skillet er en slik oppdeling hensiktsmessig for å se nærmere på forskning på disse 

undergruppene. Elran-Barak og kollegaer (2014) fant i sin studie at unge med anoreksi i 
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restriktiv form hadde et mer regelmessig spisemønster sammenlignet med unge med anoreksi 

med overspising og renselse. Studien kan ikke si noe om kausalitet, men resultatene tyder 

likevel på at uregelmessig måltidsmønster kan være assosiert med overspising og renselse 

hos unge med anoreksi. Ungdom med anoreksi med overspising og renselse som ofte droppet 

middag hadde større sannsynlighet for flere overspisingsepisoder, mens de som ofte droppet 

frokost hadde større sannsynlighet for flere renselsesepisoder. Disse funnene er konsistente 

med funn fra tidligere studier med deltakere med overspisingslidelse, og det kan være at det 

er den samme mekanismen som er assosiert med utviklingen og opprettholdelsen av 

overspising og renselse på tvers av diagnoser (Elran-Barak et al., 2014). En slik mekanisme 

tyder på at begrensning av mat fører til overspising og renselse, og som igjen kan bli til en 

ond sirkel med flere forsøk på å begrense spising. Det kan være at det for unge med anoreksi 

er det å droppe måltider og mellommåltider som øker risikoen for overspising og renselse, 

heller enn den konstante matbegrensningen. Alternativt kan det være at faktorer som ikke er 

relatert til begrensning, som for eksempel negativ affekt, fører til overspising som så fører til 

matbegrensinger for å kompensere for overspisingen.  

 

Både klinisk erfaring og forskning har vist at anoreksi karakteriseres av avvikende atferd ved 

måltidene (Kells et al., 2013; Gianini et al., 2015). Oppdeling og oppriving av mat er 

eksempler på såkalt spiseforstyrret atferd som fremstår så tvangspreget at de har blitt 

sammenlignet med ritualene ved OCD (Steinglass et al., 2011; Gianini et al., 2015). Gianini 

og kollegaer (2015) undersøkte spiseatferd hos pasienter innlagt med anoreksi gjennom bruk 

av videoopptak under måltid. De fant at deltakerne viste betydelig spiseforstyrret atferd, slik 

som dissekering av mat, unaturlig bruk av bestikk, småspising, stirring på mat og oppriving 

av mat. De brukte også unormalt lang tid før de begynte å spise, og forskerne fant en 

sammenheng mellom hvor lang tid de brukte på å begynne og hvor mye de spiste i løpet av 

måltidet. Funnene fra denne studien tyder på at en rekke former for spiseforstyrret atferd er 

assosiert med redusert matinntak og redusert inntak av energirik mat. Forskerne foreslo å dele 

atferden inn i to kategorier etter funksjon, der stirring på maten og lang latenstid fungerte 

som unnvikelsesstrategier, og unormal bruk av bestikk, dissekering, oppriving og småspising 

fungerte som ritualer. Unnvikelsesstrategiene kan antas å redusere inntak i det at de reduserer 

hvor mye tid pasientene har på å spise, mens ritualatferd kan føre til at spiseprosessen tar 

lenger tid og slik føre til redusert matinntak. Forskerne fant at angst i forkant av måltidet ikke 

førte til mer spiseforstyrret atferd hos deltakerne, mens forhøyet angstnivå under måltidet 

hadde sammenheng med økt forekomst av ritualatferd.  
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1.1.3   Mat og følelser ved anoreksi 
Følelser har en betydelig påvirkning på menneskers spisemønster og – atferd, og valg av mat, 

mengde og måltidsfrekvens er alle avhengige av variabler som ikke kun er knyttet til 

fysiologiske behov (Canetti, Bachar & Berry, 2002). Hvor sterk assosiasjonen mellom en 

spesifikk emosjon og spiseatferd er, avhenger av hvor hyppig følelsen inntreffer i 

spisesituasjoner. Forskning har funnet at negative emosjoner generelt øker matinntaket hos 

normalbefolkningen, men at man gjerne spiser mindre når man er redd, anspent eller har 

smerter (Canetti et al., 2002). Depresjon innebærer vanligvis redusert matinntak, men kan hos 

noen føre med seg økt appetitt eller også ingen endring (Paykel, 1977).  

 

Matinntak og spiseatferd har også omfattende innvirkninger på både kropp og følelser. 

Feilernæring fører med seg en rekke fysiske plager som smerter i kroppen, svimmelhet, 

forstyrret sult- og metthetsfølelse og forstyrret væskebalanse (Skårderud, 2007). De 

psykologiske konsekvensene kan innebære manglende oppmerksomhet og 

konsentrasjonsevne, dårlig kontakt med kroppens impulser og signaler, og en opplevelse av å 

bli lett overveldet (Buhl, 1991). Det å sulte seg er også forbundet med sterk opptatthet av 

mat, ritualisert spiseatferd, økt kontrollbehov, depresjonssymptomer, irritabilitet og apati 

(Canetti et al., 2002; Guarda, 2007).  

 

Forskning har etablert en tydelig kobling mellom emosjonsvansker og anoreksi (Pemberton 

& Fox, 2011). Personer med anoreksi kan ha vansker med å uttrykke og formidle følelser, 

særlig negative følelser som enten undertrykkes eller holdes tilbake. Også spesifikt knyttet til 

mat og det å spise er det mange negative følelser hos personer med anoreksi. De innehar en 

rekke unormale og dysfunksjonelle holdninger til det å spise, og deres kompliserte forhold til 

mat er blant annet preget av angst, sinne, frykt og skyldfølelse (Alvarenga et al., 2014). På 

grunn av de mange angstsymptomene som kan ses hos personer med anoreksi, har frykt lenge 

vært en sentral emosjon for forskning (Harvey, Troop, Treasure og Murphy, 2002; Steinglass 

et al., 2011). Den sentrale atferdsforstyrrelsen ved anoreksi er unnvikelse av mat som antas å 

føre til vektøkning, og en slik unnvikelse kan forstås som et resultat av frykt. Personer med 

anoreksi beskriver ofte at de kjenner seg nervøse og ute av stand til å slappe av, og de viser 

fysiske symptomer på angst som for eksempel muskelspenninger, kortpustethet og urolig 

fikling (Steinglass et al., 2011). De rapporterer angst i forkant av måltider, bekymringer for 
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innholdet i maten de spiser og frykt for hvilken effekt maten har på kroppsform, vekt og 

humør. Steinglass og kollegaer foreslår at det er denne frykten som er styrende for unnvikelse 

og ritualatferd, og de fant i sin studie (2010) at angst hos deltakerne i forkant av måltidet var 

negativt korrelert med matinntak. Unnvikelse av ”farlig” mat og spiseforstyrret atferd 

overlapper med forstyrrelser som kan sees i angstlidelser, blant annet fobier og OCD. Man 

kan altså se angstsymptomer ved anoreksi utover eventuelle komorbide angstlidelser. Den 

eksisterende litteraturen støtter en kobling mellom angst og anoreksi, der angstsymptomer og 

komorbide angstlidelser er vanlige hos personer med anoreksi (Pollice, Kaye, Greeno & 

Weltzin, 1997; Steinglass et al., 2011). De viser tvangspreget og angstpreget atferd preget av 

frykt, unnvikelse og ritualatferd som opprettholder kjernepatologien.  

 

Utviklingen av avsky knyttet til kroppsform og kroppsfunksjoner er også omfattende 

dokumentert ved spiseforstyrrelser (Davey, Buckland, Tantow & Dallos, 1998). Avsky 

regnes som en av de spesifikke emosjonene som utvikles tidligst, allerede fra barnet er 2-3 år 

(Widen & Russell, 2013). Avsky er grunnleggende sett en emosjonell respons for å unngå 

spredning av sykdom gjennom å sørge for at man ikke får i seg potensielt giftig mat. Avsky 

kan også spille en viktig rolle i kommunikasjonen av kulturelle og moralske verdier, og er 

forbundet med avvisning, enten det gjelder uønskede matvarer eller uønskede 

personegenskaper (Troop, Treasure & Serpell, 2002). Personer med spiseforstyrrelser 

rapporterer ofte følelsen av avsky mot mat, det å spise og sine egne kropper. Det å forbinde 

maten med avsky kan antas å gjøre det enklere for dem å omgjøre maten til noe forbudt som 

ikke skal tilføres kroppen (Davey et al., 1998). Davey og kollegaer (1998) undersøkte 

sammenhengen mellom avsky og spiseforstyrrelsessymptomer hos friske kontrollpersoner og 

fant at de av de kvinnelige deltakerne som oppga flere spiseforstyrrelsessymptomer også 

reagerte med sterkere avsky mot visuelle stimuli. De undersøkte også (1998) 

avskyreaksjonene hos kvinner med spiseforstyrrelser sammenlignet med en frisk 

kontrollgruppe og fant at deltakerne med spiseforstyrrelser hadde signifikant sterkere 

avskyreaksjoner. Dette gjaldt primært for stimuli knyttet til mat og kropp, og tyder på at 

spiseforstyrrelser ikke er assosiert med en globalt forhøyet sensitivitet for avsky, men 

begrenser seg til avsky for spesifikke aspekter knyttet til mat og kropp. Evidens for en slik 

sammenheng mellom økt sensitivitet for avsky og spiseforstyrrelser har også blitt bekreftet i 

senere studier (Troop, Murphy, Bramon & Treasure, 2000; Harvey et al., 2002; Troop et al., 

2002), og det er i dag grunnlag for å si at avsky er involvert i unnvikelsen av visse matvarer 

hos personer med anoreksi.  
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Det er flere andre følelser enn de som nevnes her som er sentrale ved anoreksi, slik som 

skam, sinne, tristhet og sorg (Skårderud, 2007; Fox & Power, 2009; Fox, Federici & Power, 

2012). Men fordi oppgavens problemstilling omhandler måltidsituasjonen er det kun de 

følelsene der forskning har etablert en nær sammenheng med mat som har blitt redegjort for i 

denne delen.  

 

1.1.4   Døgnbehandling av anoreksi 
For de fleste pasienter med anoreksi har det vært hevdet at det mest hensiktsmessige vil være 

å motta poliklinisk behandling ettersom det vil være mindre forstyrrende for pasientens liv og 

man legger opp til at endring kan skje i det samme miljøet som sykdommen utviklet seg 

(Fox, Woodrow & Leonard, 2012). Poliklinisk behandling er vanligvis tilstrekkelig for å 

oppnå bedring, men en minoritet av denne pasientgruppen er ikke i stand til å nyttiggjøre seg 

denne tilnærmingen og innleggelse blir nødvendig. Døgnbehandling benyttes for pasienter 

som er somatisk svært dårlige, der det er nødvendig med tilsyn og støtte ved stabilisering og 

reernæring. Denne behandlingsformen tas også i bruk for pasienter med alvorlig 

komorbiditet, suicidfare, og ved utmattelse hos pasienter og/eller pårørende (Winston & 

Webster, 2003; Skårderud, 2007).  

 

Selv om strukturen ved døgnbehandlingsenhetene varierer, ser den ut til å bygge på generell 

konsensus om grunnleggende prinsipper for behandling. Klinisk erfaring har vist at pasienter 

med anoreksi bør behandles i spesialiserte enheter så langt det er mulig, da det har vist seg at 

de pasientene som behandles i enheter tilhørende generell allmennpsykiatri eller medisinsk 

sykehus har dårligere utfall (Winston & Webster, 2003; Guarda, 2007). Årsaker til dette kan 

være at virksom behandling avhenger av et integrert team med en felles behandlingsfilosofi 

og forståelse av lidelsen, og det kan være vanskelig å opparbeide seg tilstrekkelig ekspertise 

til en så vidt sjelden og komplisert lidelse. Vellykket døgnbehandling krever tverrfaglig 

behandling, bestående av et erfarent og kunnskapsrikt personale (Winston & Webster, 2003).  

 

De fleste behandlingsprogrammene ved innleggelse er multimodale og baserer seg på den 

biopsykososiale modellen (Olmsted et al., 2010; Fox, Woodrow & Leonard, 2012). Denne 

modellen ser anoreksi som en biopsykososial lidelse i det at den består av en kompleks 

sammensetning av biologiske faktorer (særlig ved alvorlig undervekt), psykologiske temaer 
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(eksempelvis forstyrret kognisjon, traumatiske hendelser, personlighetsfaktorer) og sosiale 

faktorer (blant andre oppfatningen om at kvinnekroppen skal være tynn og en voksende 

slankekultur). Ved døgnbehandling adresseres alle disse faktorene og temaene, men i ulike 

faser av innleggelsen. Hovedmålet med døgnbehandling vil være vektøkning og 

normalisering av spisemønster (Statens helsetilsyn, 2000). Det innledende fokuset vil være på 

å stabilisere den fysiske helsen, skape tillit til personalet og klargjøre pasienten for å jobbe 

med psykologiske temaer. Ved alvorlig undervekt kan pasienten lide av ”sultsyndrom” 

(starvation syndrome) som kan føre til dannelse eller forsterkelse av 

spiseforstyrrelsessymptomene (Fox, Woodrow & Leonard, 2012). Noen av de tydeligste 

symptomene i denne fasen er sterk angst, forstyrret kognisjon og rigiditet. Disse symptomene 

vanskeliggjør psykologisk arbeid på dette stadiet, og mange argumenterer derfor for at 

psykologisk behandling først skal påbegynnes etter en viss vektøkning. Individuelle 

forskjeller her bør likevel påpekes.  

 

Spiseforstyrrelser kan ses på som strategier for emosjonsregulering (Fox, Federici & Power, 

2012), og når spiseforstyrrelsen ikke lenger er like aktiv, som et resultat av for eksempel 

innleggelse, trer de underliggende følelsene frem. Fox, Woordrow og Leonard (2012) 

formulerer det slik at for at bedring skal kunne forekomme må pasientene erfare og 

anerkjenne de kraftige følelsene, eksempelvis depresjon, som ofte ligger under en 

spiseforstyrrelse, og de må slutte å undertrykke disse følelsene. Dette innebærer at når vekten 

begynner å stabilisere seg, vil de vanskene som anoreksien har hjulpet til å unnvike, tre frem. 

Forskning på tilbakefall etter innleggelse viser tall på mellom 9 og 42 %, med 

gjennomsnittlig 30 % for voksne og 9%  for ungdom (Olmsted et al., 2010). Det er størst 

risiko for tilbakefall i løpet av det første året etter innleggelsen, så mange som 50 % kan 

trenge reinnleggelse innen ett år etter utskrivelse (Steinglass et al., 2010). Det er med andre 

ord behov for behandling også etter innleggelse og den store risikoen for tilbakefall 

underbygger påstanden om at bedring innebærer mer enn vektstabilisering.  

 

Det har vært gjort lite forskning på effekten av døgnbehandling. En del pasienter med 

alvorlige spiseforstyrrelser er ikke tilstrekkelig motivert for behandling, og kan motsette seg 

innleggelse eller avbryte behandlingsopplegget før det er fullført. Det er ikke slik at når 

pasienter starter døgnbehandling, så er de automatisk klare for å gi slipp på anoreksien. Ofte 

kan betydelig press fra omgivelsene ha ført til at de aksepterer innleggelse, og de er ikke selv 

klare for de endringene som venter. Noen pasienter er så undervektige at de ikke er i stand til 
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å reflektere over hva endring innebærer. Studier har funnet drop-out rater mellom 20 og 51 % 

for døgnbehandling, og det kan se ut til at det er de aller sykeste som avbryter behandlingen 

(Guarda, 2007; Olmsted et al., 2010). Dette representerer en stor behandlingsmessig 

utfordring. Resultater av kasusstudier viser at døgnbehandling av anoreksi er effektivt når det 

kommer til vektøkning. Olmsted og kollegaer (2010) fant at pasienter ved deres eget 

behandlingssenter i tillegg til vektøkning også viste bedring knyttet til 

spiseforstyrrelsessymptomer og annen psykopatologi som depresjon og angst.  

 

En innleggelse kan bidra til å bryte onde sirkler, skape pusterom og gi god omsorg. Men noen 

pasienter kan også oppleve det som et overgrep. Noen må behandles under tvungent psykisk 

helsevern og det er ulike meninger om prognosen for disse pasientene. Noen studier (Fox, 

Woodrow & Leonard, 2012) har funnet en mer pessimistisk prognose ved tvungen 

behandling, med økt dødsrate og større fare for tilbakefall til alvorlig undervekt etter 

utskrivelse, mens andre studier (Guarda, 2007) antyder tilsvarende vektøkning hos disse 

pasientene som for de frivillige, og at mange forstår nødvendigheten av tvungent psykisk 

helsevern i etterkant. Fordi praksis ved bruk av tvungent psykisk helsevern varierer mellom 

landene, vil det uansett være vanskelig å generalisere på bakgrunn av slike studier.  

 

De pasientene som danner gode og meningsfulle relasjoner til personalet er assosiert med mer 

vellykkede utfall (Bell, 2003; Guarda, 2007). For at en relasjon skal regnes som terapeutisk, 

må den være preget av empati, respekt og varme, samt et samarbeid om hva som skal endres 

og hvordan endringen skal skje. Den terapeutiske alliansen er essensiell for at 

psykoterapeutiske intervensjoner skal kunne regnes som vellykkede (Horvath, Del Re, 

Flückiger, & Symonds , 2011; Bordin, 1979). I de innledende fasene av behandlingen der 

fokuset er på reernæring av pasientene, ofte med betydelig motstand, legger miljøpersonalet 

vekt på strenge rammer. Dette kan komme i veien for dannelsen av terapeutiske allianser som 

bygger på blant annet samarbeid. Med tanke på at pasientene tyr til andre strategier for 

kontroll når de ikke lenger kan kontrollere maten, kan dynamikken mellom pasientene og 

personalet ta form av en kamp (Fox, Woodrow & Leonard, 2012).  

 

Bell sammenfattet i 2003 resultatene fra studier som har undersøkt pasientenes synspunkter 

på den behandlingen de har mottatt. Hun fant at støtte og empatiske relasjoner var essensielle 

for bedring og at behandlingen skulle bli ansett som hjelpsom. Psykologiske intervensjoner, 

både i form av individual- og gruppeterapi, ble rapportert å være de mest hjelpsomme for 
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bedring. Intervensjoner som kun fokuserte på vekt ble regnet som lite vellykkede av 

pasientene, og mange studier har trukket frem viktigheten av å adressere andre temaer enn 

mat og vekt i behandlingen. Det var også fremmende for bedringsprosessen at pasientene 

hadde en opplevelse av kontroll over behandlingen, både når det gjaldt selve prosessen og 

hastigheten. Også erfaringer utenfor behandlingen hadde en betydelig påvirkning på bedring, 

særlig i form av støttende relasjoner.  

 

1.1.5   Mat som behandling 
Viktigheten av mat i behandlingen av spiseforstyrrelser er godt etablert og intervensjoner 

knyttet til vektøkning og normalisert spiseatferd er helt nødvendige (Hage, Rø & Moen, 

2015). Spiseatferd, både direkte og indirekte knyttet til reetablering av vekt, er en sterk 

prediktor for klinisk utfall (Kells et al., 2013; Walsh, 2011).  

 

Måltidene på en døgnbehandlingsenhet for spiseforstyrrelser er, i tillegg til individual- og 

gruppebasert terapi, sentrale terapeutiske aktiviteter. Når man arbeider med maten i 

behandling av spiseforstyrrelser har man flere mål: å sikre regelmessig inntak og 

tilstrekkelige mengder med sunn mat, skape trygghet knyttet til mat og en opplevelse av 

kontroll, øve opp evnen til fleksibilitet, samtidig som kontrollen bevares, og gjøre pasienten i 

stand til å bli kjent med egne behov og kunne dekke disse (Skårderud, 2007). For å oppnå et 

normalisert spisemønster må pasientene lære hva et normalt måltid mat innebærer og hvordan 

det bør spises (Hage et al., 2015). Forskning har vist at i strukturerte behandlingsomgivelser 

kan pasientenes spisemønster i stor grad normaliseres, så lenge atferden deres overvåkes tett 

(Walsh, 2011).  

 

Det finnes ingen standardiserte retningslinjer for utforming og håndtering av måltidene på 

slike avdelinger og måltidsituasjonene er derfor ofte påvirket av erfaringer (Hage et al., 

2015). Lokale og uformelle rutiner er vanlige, og måltidsituasjonen har gjerne en tydelig og 

eksplisitt struktur. Tydelige grenser knyttet til mat og spising antas å bidra til atferdsendring, 

sammen med strategier for å avstå fra daglige diskusjoner og unngå at temaer knyttet til mat 

og spising tar opp for mye tid og oppmerksomhet. Personalet vektlegger viktigheten av klare 

spiseregler for måltidene, samt direkte tilsyn med spisevaner. Det at personalet er aktive 

observatører ved måltidene har vist seg å ha en gunstig påvirkning på vektøkning og 

normalisering av spiseatferd hos pasientene (Kells et a., 2013). De ansatte tar gjerne større 
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ansvar for måltidene i begynnelsen av pasientens opphold, for så å gradvis gi pasientene mer 

autonomi (Hage et al., 2015). 

 

Få studier har tatt for seg måltidsituasjonen for innlagte pasienter med spiseforstyrrelser, men 

i 2011 undersøkte Long, Wallis, Leung og Meyer hvordan kvinner med anoreksi så på 

måltidsituasjonen der de var innlagt. De fant tre sentrale temaer: Måltidsutførelse, 

individuelle utfall og syn på måltidet. Måltidsutførelsen omfattet en rekke eksterne faktorer 

som kunne påvirke opplevelsen for pasientene, som organiseringen av rommet der de spiste, 

tidsrammer, distraksjoner i miljøet, personalets oppførsel og forhold ved maten de fikk 

servert. Individuelle utfall dreide seg om de følelsene, tankene, atferden og de fysiske 

fornemmelsene pasientene opplevde under måltidene. Det siste temaet, syn på måltidet, 

omhandlet hvordan pasientene så på måltidene. Noen så dem som en slagmark der de 

kjempet mot både de ansatte, de andre pasientene og seg selv, mens andre så på dem som noe 

løsrevet fra seg selv, noe de passivt tok del i fordi de erkjente nødvendigheten av det. Disse 

resultatene antyder at det er en rekke indre og ytre faktorer som påvirker hvordan måltidet 

oppleves for pasientene, og at det er individuelle variasjoner i oppfatningene deres. I en rekke 

undersøkelser om tidligere innlagte pasienters oppfatninger om behandlingen de hadde 

mottatt, har deltakerne vektlagt viktigheten av personalets empatiske holdning og forståelse 

av spiseforstyrrelsen deres (Bell, 2003). Ved måltidene ønsker pasientene at personalet skal 

være vennlige og støttende, men ikke kun opptatt av å observere og overvåke dem. De skal 

følge med og passe på, men samtidig sørge for et godt sosialt miljø, med småprat og hyggelig 

stemning (Olmsted et al., 2010). Viktigheten av gode strategier for å støtte pasientene under 

måltidene trekkes også frem av personalet (Long, Wallis, Leung, Arcelus & Meyer, 2012). 

Samtidig trekker pasientene også frem tilsyn ved måltider, det å ikke behøve å velge maten, 

ernæringsveiledning, arbeid med selvfølelse, og hjelp til å ta opp igjen aktiviteter i hverdagen 

som hjelpsomme intervensjoner ved døgnbehandling (Kennedy & Garfinkel, 1989).  

 

1.2   Studiens formål 
Synspunktene til de som er brukere av helsetjenester kan være verdifulle bidrag til 

videreutviklingen av tjenestene. Det å etterspørre synspunktene til tjenestebrukerne har 

tradisjonelt vært et neglisjert område innenfor forskning på spiseforstyrrelser (Bell, 2003). 

Men i de senere år har pasienter i stadig større grad blitt anerkjent for sine verdifulle bidrag 

til forskning, i det at de selv har erfart behandlingen som tilbys (Zugai, Stein-Parbury & 
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Roche, 2012). Særlig innenfor spiseforstyrrelsesfeltet kan brukernes synspunkter være 

nyttige, i det at behandlingen tilbys pasienter med alvorlige symptomer som de kan være 

motvillige til å bli kvitt (Rosenvinge & Klusmeier, 2000). Gjennom intervju og bruk av 

spørreskjemaer kan kvalitativ forskning gi innblikk i brukerperspektivet. Tidligere forskning 

på pasienters synspunkter på god behandling har trukket frem viktigheten av terapeutisk 

allianse. Gjennom samarbeid og integrering av de aspektene pasientene selv finner 

hensiktsmessige i behandlingsintervensjoner, kan personalet legge til rette for dannelse og 

styrking av den terapeutiske alliansen. Samarbeid mellom behandlere og pasienter er en 

viktig del av behandlingsfilosofien i helsevesenet. En måte å vedlikeholde et slikt samarbeid, 

og dermed også kunne forbedre behandlingsutfall, er nettopp gjennom integrering av 

pasientperspektivet (Zugai et al., 2012).  

 

Denne studien gir et bilde av seks anoreksipasienters subjektive opplevelse av mat og det å 

spise, hovedsakelig i måltidsituasjonen på avdelingen der de er innlagt, men også i et videre 

perspektiv. Målet er å utdype anoreksipasienters erfaringer gjennom forskningsspørsmålet: 

«Hvordan opplever pasienter som er innlagt med anoreksi måltidsituasjonen på avdelingen?» 

 

Måltidet er valgt som fokusområde fordi denne situasjonen kan sies å være svært potent i det 

at pasientene der må forholde seg til maten og de reaksjonene som vekkes når de spiser. I 

møtet med maten kommer dermed spiseforstyrrelsen tydelig til syne.  

Hensikten med dette prosjektet er å gi en ny forståelse av hva det å spise og forholde seg til 

mat handler om for personer med anoreksi. Gjennom forskning og innsikt i 

pasientperspektivet kan helsepersonell bli bedre i stand til å møte og ivareta behovene til 

personer som lider av anoreksi (Zugai et al., 2012). 
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2  Metode 
Kvalitativ forskning anses generelt som velegnet for å øke kunnskap om menneskers 

opplevelser, handlinger og indre verden (Smith, Flowers & Larkin, 2009; Kvale & 

Brinkmann, 2015). Ved bruk av kvalitativ metode forsøker forskeren å utvikle en forståelse 

for det fenomenet som undersøkes basert på deltakernes perspektiver (Elliot, Fischer & 

Rennie, 1999). I den følgende delen redegjøres det for den teoretiske bakgrunnen for den 

valgte metoden, samt gjennomføringen av studien.  

 

2.1   Hermeneutisk fenomenologi 
Epistemologi, eller kunnskapsteori, er en filosofisk teori som omhandler hvordan kunnskap 

oppstår og hvordan man skal kunne forsikre seg om at den kunnskapen man oppnår er sann 

(Egidius, 2000). Epistemologi innebærer å tenke rundt kunnskap i seg selv, deriblant hvor 

valid og reliabel den kunnskapen vi antar å ha er. Det å inneha en epistemologisk holdning til 

forskning innebærer å reflektere rundt realistiske målsettinger for forskningen og kunne 

redegjøre for hvordan man skal komme seg dit (Willig, 2001). Den epistemologiske 

posisjonen forskeren innehar vil legge føringer for valg av metodetilnærming gjennom dens 

påvirkning på det teoretiske rammeverket. De ulike kvalitative tilnærmingene har ulike 

epistemologiske fundament, og fortolkende fenomenologisk analyse bygger på hermeneutisk 

fenomenologi. Hermeneutikk er teorien om fortolkning og fenomenologi er en filosofisk 

tilnærming til studien av erfaring (Smith et al., 2009). En fenomenolog er interessert i 

hvordan et menneskes erfaringer og opplevelse er, i alle aspekter, og særlig de som har en 

spesiell betydning for oss og som utgjør den verden vi lever i.  

 

Edmund Husserl ses på som grunnleggeren av den fenomenologiske tilnærmingen på 

begynnelsen av 1900-tallet. Det grunnleggende prinsippet i fenomenologisk utforsking er at 

erfaringer skal undersøkes slik de forekommer, på sine egne premisser, og for Husserl 

innebærer fenomenologi en inngående undersøkelse av menneskets erfaringer (Giorgi & 

Giorgi, 2008; Smith et al., 2009). Martin Heidegger, en av Husserls etterfølgere, 

argumenterte for en hermeneutisk fenomenologi. Han definerte fenomenologi som 

fortolkende i seg selv, og delte begrepet i to – fenomen og logos. Fenomen er hovedsakelig 

perseptuelt, vi søker å undersøke en bestemt ting i seg selv, slik den fremstår. Logos 

omhandler den analytiske tenkningen som gjør at vi kan begripe det vi ser (Smith et al., 
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2009). Heidegger mente at det ikke kan eksistere kunnskap som er upåvirket av tolkning, 

gjennom menneskets forventninger og tidligere erfaringer. Dette begrunnet han med at 

menneskets eksistens i verden alltid er knyttet til noe, vi er alltid er ”en person i kontekst”, 

uløselig sammenkoblet med den verden vi eksisterer i (Larkin, Watts & Clifton, 2006; Larkin 

& Thompson, 2012). Dermed er det ikke mulig å fjerne oss selv, våre tanker og 

meningssystemer fra verden for slik å finne ut hvordan fenomenene ”virkelig er”. De 

eksisterer i seg selv, men det er mennesker som gir fenomenene mening gjennom å oppleve 

dem i konteksten av sitt eget liv (Larkin et al., 2006).  

 

Den hermeneutiske sirkel omhandler det dynamiske forholdet mellom den enkelte delen av 

noe og helheten. For å forstå delene trenger man å se på helheten, og for å forstå helheten, må 

man se på de enkelte delene (Smith et al., 2009). Sirkelen dannes altså av at både helheten og 

delene forstås og fortolkes i lys av den andre, og innebærer en vekslende og ikke-lineær 

tilnærming til den fortolkende prosessen.  

 

2.2   Fortolkende fenomenologisk analyse 
I dette prosjektet benyttes fortolkende fenomenologisk analyse (Interpretative 

Phenomenological Analysis, heretter forkortet IPA). IPA regnes som en tilnærming til 

kvalitativ forskning heller enn en spesifikk metode, i det at den ikke består av tydelige 

retningslinjer for utførelse av forskning. IPA har en særlig psykologisk interesse i hvordan 

mennesker forstår og gir mening til sine opplevelser og søker gjennom dyptgående kvalitativ 

analyse å utforske menneskets levde erfaringer (Smith & Osborn, 2008; Larkin & Thompson, 

2012). IPA hevder at erfaringer kan forstås gjennom utforsking av den betydningen han/hun 

ilegger dem. Mennesker er både fysiske og psykologiske vesener. Vi handler, vi reflekterer 

over hva vi gjør og handlingene har meningsfulle eksistensielle konsekvenser (Smith et al., 

2009). Ved bruk av IPA er man altså opptatt av å undersøke subjektive erfaringer, men det er 

alltid den subjektive erfaringen knyttet til noe spesifikt. IPA retter seg vanligvis mot 

erfaringer som har en særskilt betydning for en person, altså der erfaringene går fra å være 

dagligdagse til å bli mer betydningsfulle ettersom vedkommende reflekterer over hva som har 

skjedd og forsøker å skape mening (Smith et al., 2009). 

 

Forskning som benytter IPA ligger på et idiografisk nivå (Smith, 2004; Larkin et al., 2006). I 

dette ligger at man fokuserer på det særskilte, noe som står i kontrast til mye av psykologien 
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som ellers regnes som nomotetisk i det at den gjør seg antakelser på gruppenivå (Smith et al., 

2009). Ved bruk av IPA i forskning søker man å forstå verden slik deltakerne ser den 

gjennom å utforske, beskrive og fortolke. Forskeren danner en fortolket beretning om hvilken 

betydning det har for deltakerne å ha disse erfaringene i den gitte konteksten. IPA bruker 

dermed detaljert utforsking av enkeltindividers erfaringer som utgangspunkt for mer 

generelle og allmenne antakelser (Larkin et al., 2006; Smith et al., 2009). Disse antakelsene 

utformes som temaer gjennom analyseprosessen. IPA er induktiv i det at man ikke forsøker å 

bekrefte eller avkrefte hypoteser basert på eksisterende teori, men heller legger til rette for at 

uventede temaer kan oppstå i analysearbeidet gjennom bruk av brede forskningsspørsmål og 

en fleksibel holdning (Smith, 2004). Resultatene av analysen knyttes så til relevant litteratur 

gjennom diskusjon, noe som skaper en veksling mellom induksjon og deduksjon.  

 

2.3   Forskerens bidrag til prosessen 
IPA vektlegger at forskningsprosessen er dynamisk og at forskeren har en aktiv rolle i denne 

prosessen (Smith et al., 2008). Forskeren forsøker å komme tett på deltakerens personlige 

verden, men har bare tilgang til deltakerens erfaringer gjennom det vedkommende forteller 

om dem. I tillegg spiller forskerens egne erfaringer og antakelser inn. Disse er nødvendig for 

å kunne gi mening til deltakerens personlige verden gjennom en fortolkende prosess. Smith 

(2004) kaller dette en dobbel hermeneutikk. Deltakeren forsøker å skape mening til sin 

verden, og forskeren forsøker å gi mening til deltakerens forsøk på meningsskaping. I og med 

at man gjennom den analytiske prosessen ikke kan oppnå en fullstendig og nøyaktig 

førstehåndsberetning, vil en målsetting i IPA være å danne en sammenhengende og 

psykologisk meningsfull beskrivelse som kommer så nær deltakerens opplevelse som mulig. 

Denne beskrivelsen vil så gjennom fortolkende analyse kunne plasseres i en bredere sosial, 

kulturell og teoretisk kontekst (Larkin et al., 2006). 

 

Det er altså viktig at jeg som forsker er bevisst på mitt bidrag gjennom mine erfaringer 

antakelser og den teoretiske forkunnskapen jeg har. Kvale og Brinkmann (2015) diskuterer 

hvorvidt kunnskap som stammer fra intervjuforskning kan være objektiv. De trekker frem 

refleksiv objektivitet som innebærer å etterstrebe ”objektivitet om subjektivitet” (s. 273). 

Man bør som forsker reflektere over sitt bidrag til produksjonen av kunnskap og forsøke å ha 

størst mulig innsikt i det de kaller sine ”uunngåelige fordommer”. I tråd med en slik 
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tankegang har jeg underveis i forskningsprosessen lagt opp til diskusjon med veiledere om 

den forforståelsen jeg bringer med meg for å øke min bevissthet om denne. 

 

2.4   Utvalget 
Dette forskningsprosjektet er utført i samarbeid med en behandlingsenhet for 

spiseforstyrrelser i Norge og deltakerne i prosjektet var alle på tidspunktet for 

datainnsamlingen innlagt ved en av enhetens døgnavdelinger. Dette var regnet som det eneste 

inklusjonskriteriet og det var heller ingen særskilte eksklusjonskriterier utover dette, annet 

enn en forutsetning om at også deltakernes behandlere godkjente at de ble intervjuet. 

Hensikten med å legge til rette for en slik bredde blant deltakerne var å få muligheten til og 

utforske nyansene i erfaringer og opplevelser i en sammensatt gruppe med spiseforstyrrelser, 

fremfor å fokusere på en spesifikk undergruppe. Likevel endte utvalget opp med og bestå av 

kun deltakere med anoreksi, noe som kan skyldes at overvekten av pasientene som legges inn 

på denne avdelingen har denne diagnosen.  

 

Utvalget i dette prosjektet er strategisk, og ved denne utvelgelsesteknikken velger man 

bevisst deltakere som kan gi tilgang til et spesifikt perspektiv eller fenomen som man ønsker 

og utforske. De er altså representanter for et perspektiv heller enn for en populasjon (Smith et 

al., 2009). Fordi deltakerne alle var pasienter innlagt på en døgnavdeling tilknyttet 

behandlingsenheten jeg samarbeidet med om dette prosjektet, kan de også sies å være valgt ut 

etter kriteriene for bekvemmelighetsutvalg. Dette er en ikke-randomisert utvalgsprosedyre 

der deltakerne velges ut basert på at de er lett tilgjengelige, og vurderes som en adekvat 

utvalgsprosedyre når hensikten med analysen er å utvikle kunnskap om et fenomen framfor 

en spesifikk populasjon (Smith et al., 2009). 

 

Forskning som benytter fortolkende fenomenologisk analyse som tilnærming søker å forstå 

spesifikke fenomener i en spesifikk kontekst, og har derfor gjerne utvalg bestående av få 

personer (Smith et al., 2009). Målet er å få detaljerte beretninger om deltakernes livsverdener. 

Til dette prosjektet har seks deltakere blitt intervjuet, fem kvinner og en mann. De varierte i 

alder fra 18 til 42 år, og de hadde alle fått diagnostisert spiseforstyrrelsen anorexia nervosa. 

To av deltakerne fortalte uoppfordret at de også hadde oppkastproblematikk, men dette ble i 

utgangspunktet ikke spurt etter. Hvor lenge de hadde vært innlagt ved intervjutidspunkt 

varierte, fra tre uker til 10 måneder. Noen av dem hadde vært innlagt tidligere, for andre var 
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dette første innleggelse. En av deltakerne var innlagt under tvungent psykisk helsevern ved 

intervjutidspunktet, de andre var innlagt frivillig.  

 

2.5   Avdelingen 
Deltakerne i dette prosjektet var alle på intervjutidspunkt innlagt på den samme 

døgnavdeling, som er en avdeling som behandler voksne personer med en diagnostisert 

spiseforstyrrelse. Ved denne avdelingen kan man både være innlagt frivillig og under 

tvungent psykisk helsevern, men alle innleggelser er planlagte. Personalet består av 

psykiatere, psykologer, psykologspesialister, klinisk ernæringsfysiolog, sykepleiere og 

miljøterapeuter med ulik faglig bakgrunn. Behandlingstilnærmingen er tverrfaglig og 

varighet for innleggelse tilpasses den enkelte pasient. Et av målene med behandlingen er at 

pasientene kan ta med seg kunnskap og erfaringer til hjemmesituasjonen, og pasientene drar 

derfor hjem på permisjoner av ulik varighet.  

 

En del av det miljøterapeutiske behandlingsopplegget på avdelingen er at pasientene tar del i 

måltidsstrukturen, der de motiveres av miljøpersonalet til å ta økende ansvar for eget inntak 

av mat og drikke. Avdelingen legger vekt på struktur og rammer rundt måltidsituasjonene. 

Det serveres fire hovedmåltider (frokost, lunsj, middag og kveldsmat) om dagen på et felles 

spiserom, der hvert måltid varer en halvtime. Personalet sitter sammen med pasientene til alle 

måltider, hvorvidt de også spiser er valgfritt. Det utarbeides en individuell kostplan for hver 

pasient, med eventuelle mellommåltider ved behov. Det forventes at pasientene fullfører 

måltidene i henhold til kostplanen. Det er utarbeidet en felles grunnmeny med noen ulike 

valgmuligheter. Ved behov for økning i kostplanen skjer det i form av økninger i 

hovedmåltidene og/eller ved bruk av mellommåltider eller næringsdrikk. Næringsdrikk 

benyttes også dersom pasientene ikke klarer å fullføre hovedmåltidet i løpet av den halve 

timen. Da blir de sittende i spiserommet et kvarter ekstra. 

 

Det er tre bord i spiserommet som pasientene spiser på alt etter hvor i behandlingsløpet de 

befinner seg. Ved begynnelsen av innleggelsen sitter de ved bli forsynt-bordet der personalet 

gjør i stand måltidet for dem. Etter hvert som pasientene vurderes klare for mer ansvar flytter 

de over på forsyne seg selv-bordet der de forsyner seg av maten under veiledning. Da bruker 

de en tallerken med en normal porsjon, gjort klar av personalet, som modell, og de forsyner 

seg under tilsyn og veiledning. Det siste bordet kalles krydderbordet fordi pasientene når de 
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sitter her ikke har restriksjoner på bruk av krydder, som igjen representerer færre rammer og 

regler. På dette bordet sitter pasientene uten personalet, og de forsyner seg uten tilsyn.   

 

Etter hovedmåltidene er det en halvtimes obligatorisk hviletid i stuen sammen med 

miljøpersonalet. De pasientene som har kommet langt i behandlingsforløpet og ikke har 

oppkastproblematikk kan velge om de vil delta i hviletid. Det gjøres også individuelle avtaler 

om forlenget hviletid eller oppfølging ved behov.  

 

2.6   Gjennomføring av datainnsamling 
De fleste av deltakerne fikk første gang høre om forskningsprosjektet under et 

informasjonsmøte som ble holdt på avdelingen der de er innlagt, noen måneder før 

datainnsamlingsperioden. Da fikk de en kort muntlig presentasjon, samt skriftlig informasjon 

i form av et informasjonsskriv som ble utdelt. Miljøterapeutene på avdelingen 

videreformidlet så til meg hvem av pasientene som ville delta i prosjektet, og tidspunkt for 

intervjuene ble avtalt mellom meg og personalet, tilpasset pasientenes dagsplaner. De av 

deltakerne som ikke ennå var innlagt da informasjonsmøtet ble holdt, fikk informasjon fra 

miljøterapeutene og gjennom informasjonsskrivet.  

 

2.6.1   Intervjuprosessen 
Intervjuene foregikk på et av møterommene på avdelingen, og tok mellom 40 og 50 minutter. 

Deltakerne ble intervjuet hver for seg. Før intervjustart fikk de en kort presentasjon av både 

meg og prosjektet, der jeg blant annet fortalte at hensikten med intervjuene var å få vite mest 

mulig om hvordan de opplever måltidsituasjonen på avdelingen, og at informasjonen de kom 

med ville bli anonymisert. Før de skrev under på samtykkeskjemaet ble de informert om at de 

når som helst i løpet av forskningsprosjektet hadde mulighet til å trekke seg fra prosjektet, 

uten å behøve og oppgi noen grunn. Informasjonsskrivet med samtykkeskjema og 

intervjuguiden er vedlagt. 

 

Intervjuene ble utført ved hjelp av en semistrukturert intervjuguide. Ved å bruke en 

semistrukturert intervjuguide sørger man for en ramme rundt intervjuet gjennom å ha 

forberedte temaer og forslag til spørsmål på forhånd, samtidig som man åpner for å kunne 

følge svarene som gis videre (Kvale & Brinkmann 2015). Intervjuguiden ble dermed brukt 

veiledende for å sikre at jeg fikk utforsket de temaene jeg ønsket, og ellers ble grad av styring 
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og retningsgiving fra min side tilpasset etter hvor komfortable deltakerne fremsto i 

situasjonen. Intervjuguiden ble utformet i samråd med veiledere, og besto av 11 spørsmål 

fordelt på tre temabolker knyttet hovedsakelig til deltakernes opplevelse av middagsmåltidet. 

Hensikten med å fokusere på ett bestemt måltid fremfor et generelt fokus på måltider var å få 

muligheten til å komme tett på deltakernes konkrete erfaringer, samt gjøre det enklere for 

dem å besvare spørsmålene. Det konkrete måltidet dannet så utgangspunkt for 

sammenligning med andre middagserfaringer i avdelingen og utenfor, i tillegg til utforskning 

av likheter og forskjeller. 

 

Det ble gjort lydopptak av intervjuene, etter overenstemmelse med deltakerne. Lydfilene ble i 

etterkant av intervjuene overført på en kryptert minnepinne som ble oppbevart innelåst i et 

arkivskap i et rom med begrenset adgang. Lydfilene ble så transkribert og tekstfilene ble 

anonymisert med hensyn til navn og andre personopplysninger. Transkriberingen ble utført 

på datamaskiner uten internettilgang. Tekstfilene ble så lagret og oppbevart på den krypterte 

minnepinnen.  

 

2.7   Etiske betraktninger 
Kvale og Brinkmann (2015) påpeker at etiske problemstillinger i intervjuforskning oppstår 

særlig på grunn av ”de komplekse forholdene som er forbundet med å utforske menneskers 

privatliv og legge beskrivelsene ut i det offentlige” (s. 97).  Med tanke på at disse 

problemstillingene preger hele forløpet i undersøkelsen er dette noe man som forsker bør ta 

hensyn til fra begynnelse til slutt, fra utformingen av formålet med undersøkelsen til den 

avsluttende rapporten (Smith et al., 2009). I Norge er det obligatorisk at forskningsprosjekter 

som innebefatter sårbare grupper, slik som for eksempel pasienter, må vurderes og 

godkjennes av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Slik 

får man sikret at forskeren har tenkt tilstrekkelig gjennom de etiske dilemmaer og 

verdispørsmål som er knyttet til prosjektet. Dette forskningsprosjektet gjennomgikk en slik 

vurdering vinteren 2015.  

 

Et viktig etisk spørsmål omhandler konsekvensene av en kvalitativ undersøkelse, både med 

tanke på mulig skade den kan påføre deltakerne og eventuelle fordeler de kan få ved å delta 

(Kvale & Brinkmann, 2015). Forskeren har et ansvar for å reflektere rundt mulige 

konsekvenser av prosjektet. De potensielle fordelene ved å delta i prosjektet og betydningen 
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av oppnådd kunnskap må oppveie for eventuell risiko for å skade deltakerne, som igjen bør 

være lavest mulig. Dette prosjektet har hentet informasjon fra en sårbar gruppe og jeg var i 

forkant av intervjuene klar over at de temaene som skulle utforskes kunne oppleves 

smertefulle. Pasientene kunne komme til å oppleve intervjusituasjonen både slitsom og 

vanskelig, og det kunne oppleves ubehagelig å dele personlige tanker og erfaringer med en 

fremmed. Denne risikoen ble veid opp mot det at pasientene som ble intervjuet hadde et 

støtteapparat rundt seg med tanke på at de var innlagt på en døgnavdeling. Taushetsplikt, 

konfidensialitet gjennom anonymisering av deltakerne og det å sørge for et godt grunnlag for 

informert samtykke i forkant av intervjuene var også grep som ble gjort for å bidra til 

deltakernes ivaretakelse. I intervjusituasjonen kunne jeg også trekke veksler på min kunnskap 

om terapeutiske intervensjoner, men samtidig opprettholde rollen som forsker overfor 

deltakeren. En slik forskerrolle innebærer blant annet bevissthet rundt det Kvale og 

Brinkmann (2015) refererer til som det grunnleggende etiske dilemmaet hos intervjueren: 

som forsker ønsker man at intervjuet skal være så dypt og inngående som mulig, samtidig 

som man også ønsker å ha en så respektfull holdning som mulig. Den ene siden innebærer 

altså en risiko for at deltakeren krenkes, mens den andre siden kan føre til at man får et for 

overfladisk empirisk materiale. En balansegang bør derfor etterstrebes. 

 

2.8   Kvalitetssikring 
Enhver forskningsmetode må evalueres i lys av hvor forskningsmessig godt den er utført, 

samt dens evne til å gi meningsfulle og nyttige svar på de stilte forskningsspørsmålene (Elliot 

et al., 1999; Yardley, 2008). Selv om man i kvalitativ forskning er ute etter individuelle 

forskjeller og nyanseringer, ønsker man likevel at funnene skal være generaliserbare, men i 

en teoretisk fremfor statistisk retning. Man forventer altså ikke generaliserbarhet til 

spesifikke populasjoner, men etterstreber heller at den innsikten som oppnås gjennom å 

utforske en bestemt kontekst kan være nyttig for kunnskap om andre lignende situasjoner 

(Yardley, 2008). Det er dermed ikke avgjørende for funnenes anvendelighet at utvalg og 

kontekst er helt lik andre kontekster resultatene kan være gjeldende for.  

 

Validiteten av kvalitativ forskning kan vurderes etter ulike retningslinjer. Yardley (2008) har 

utarbeidet fire prinsipper for valid kvalitativ forskning, og Smith og kollegaer (2009) har 

tilpasset dem for IPA-forskning. De fire prinsippene omhandler 1. sensitivitet til kontekst, 2. 
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forpliktelse og strenghet, 3. transparens og sammenheng, og 4. viktighet. Jeg vil i det 

følgende ta for meg hver enkelt av disse.  

 

En god kvalitativ studie må vise sensitivitet til kontekst. Dette kan gjøres på flere måter, blant 

annet gjennom sensitivitet til det sosiokulturelle miljøet der studien finner sted, eksisterende 

litteratur på emnet eller til materialet som hentes inn fra deltakerne (Yardley, 2008). Jeg har 

forsøkt å sørge for sensitivitet til kontekst både gjennom innhentingen av data i 

intervjuprosessen og gjennom en grundig analyseprosess. Å gi mening til deltakernes 

beretninger om sine erfaringer krever nøye oppmerksomhet fra forskerens side. Man kan slik 

si at datamaterialet er den viktigste konteksten en IPA-studie viser sensitivitet til. 

Resultatdelen inneholder derfor en rekke tekstutdrag fra deltakernes materiale for å 

understøtte argumenteringen som gjøres, slik kan også leseren få høre deltakernes stemme. 

Jeg har etterstrebet en skrivestil som ikke er for bastant, med antakelser som passer med 

utvalget som har blitt analysert. Fortolkninger presenteres som mulige måter å forstå og lese 

materialet på. Jeg har også forsøkt å vise sensitivitet til kontekst gjennom å relatere funnene i 

studien til relevant litteratur i diskusjonsdelen. 

 

Forpliktelse kan vises på flere ulike måter. Ved IPA er det en forventning om at forpliktelse 

vises i hvor lydhør man er for deltakeren gjennom datainnsamlingen og den omtanken som 

ligger i analysen av hvert kasus (Smith et al., 2009). For å utføre en god IPA-studie kreves 

personlig forpliktelse og investering fra forskerens side. Jeg forsøkte derfor å sørge for at 

deltakerne var komfortable i intervjusituasjonen, og en gjennomtenkt intervjuguide samt 

lydopptak skulle sikre at de ble nøye lyttet til. I analyseprosessen forsøkte jeg å holde meg 

tett på deltakernes egne beretninger og sørge for at tolkningene hadde sitt utspring i 

utsagnene deres. 

 

Strenghet refererer til grundighet i utførelse av studien (Yardley, 2008). For å oppfylle 

kravene om strenghet etterstrebet jeg å være grundig under innsamling av datamaterialet fra 

deltakerne, ved hjelp av intervjuer som balanserte mellom nærhet og distansering, og 

oppmerksomhet for deltakernes utsagn. Jeg forsøkte å utføre analyseprosessen grundig og 

systematisk, med tilstrekkelig grad av dybde og bredde i analysen. Dette innebærer for 

eksempel at jeg hele tiden prøvde ut de nyutviklete temaene mot råmaterialet. Gjennom 

arbeidet med analysen etterstrebet jeg å følge de retningslinjene Smith og kollegaer (2009) 

gir for metoden. 
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Sammenhengen i kvalitativ metode handler om hvorvidt studien som helhet gir mening for 

leseren (Yardley, 2008). Dette avhenger blant annet av hvor godt det aktuelle 

forskningsprosjektet og de underliggende teoretiske antakelsene passer sammen. Når man 

leser en god IPA-studie bør man kunne anta at den er utført i samsvar med prinsippene for 

IPA-forskning (Smith et al., 2009). Transparens, eller gjennomsiktighet refererer til hvor 

tydelig trinnene i forskningsprosessen beskrives i oppgaven (Yardley, 2008). Jeg forsøkte å 

øke gjennomsiktigheten gjennom å gi grundige beskrivelser av hvordan deltakerne ble 

utvalgt, hvordan intervjuguiden ble utformet og intervjuene utført, og hvilke skritt 

analyseprosessen har bestått av. Utdrag fra intervjuene har blitt brukt for å illustrere både 

analyseprosessen og den forståelsen som er utviklet i lys av disse (Elliot et al., 1999). Disse 

eksemplene gjør at leseren kan vurdere hvorvidt datamaterialet og forskerens forståelse 

passer sammen og gir mening, og gir leseren mulighet til å danne seg sin egen forståelse. 

 

Viktighet og relevans av studien handler om hvorvidt forskningsprosjektet gir gjenklang hos 

leseren og kan fortelle noe interessant, viktig eller nyttig (Elliot et al., 1999; Smith et al., 

2009). Dette er noe jeg har etterstrebet gjennom hele prosessen ved å la studien bygge videre 

på eksisterende kunnskap, og diskutere funnene opp mot implikasjoner for videre behandling 

og forskning.  

 

For å sikre validiteten underveis i prosjektet har jeg benyttet uavhengig granskning gjennom 

bruk av veiledere. Uavhengig granskning innebærer å la en uavhengig forsker gjennomgå 

materialet (Smith et al., 2009). Denne forskeren skal kunne følge prosessen fra start til slutt 

og oppleve at det gir mening. Fordi veilederne for dette prosjektet ikke har utført intervjuer, 

transkriberinger eller analyseprosessen, har de kunnet bidra i en slik uavhengig granskning. 

De har fått se utdrag av innledende notater, kategorier og temaer og vurdert validiteten sett i 

sammenheng med retningslinjer for IPA og teksten som utvikles i oppgaven. Veilederne har 

også kommet med innspill til hva de mener er viktig eller interessant i transkriptene.  

 

2.9   Analyseprosessen 
Utgangspunktet for analysen var hvordan pasienter innlagt med anoreksi opplever 

måltidsituasjonen på avdelingen, med særlig fokus på hva som oppleves utfordrende og hva 

som kan være hjelpsomt. I arbeidet med materialet så jeg at selv om utgangspunktet for 
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intervjuene var den konkrete spisesituasjonen, så kom deltakerne inn på andre viktige temaer 

som førte til at også bedringsprosessen kom i fokus. 

 

I likhet med mange andre tilnærminger i kvalitativ psykologi, kan det analytiske fokus 

omtales som essensen av IPA i det at forskeren søker å fange opp og gi mening til deltakernes 

beretninger (Smith et al., 2009). Dette skjer gjennom den fortolkende analytiske prosessen. 

Den analytiske prosessen kan utføres på flere ulike måter, der jeg har valgt å følge den 

trinnvise metoden som Smith, Flowers og Larkin (2009) skisserer i sin bok. Under følger en 

beskrivelse av denne trinnvise prosessen.  

 

I første trinn leste jeg gjennom alle transkriptene gjentatte ganger for å gjøre meg kjent med 

materialet som helhet. Slik kunne jeg begynne å bevege meg inn i deltakernes 

opplevelsesverden og sørge for at deltakerne ville være fokus for videre analysearbeid. 

Gjennom denne prosessen ble jeg bevisst på hva som fremsto som særlig viktig for 

deltakerne, og jeg så at det var visse temaområder som gikk igjen i beretningene deres. Jeg 

oppdaget også områder i deltakernes intervjuer som jeg med fordel kunne utforsket videre. I 

tråd med anbefalingene fra Smith et al. (2009) gikk jeg herfra videre til å fokusere på hvert 

transkript for seg. 

 

Det andre trinnet kan ses på som det innledende nivået av analysering, der jeg systematisk 

gikk gjennom hvert transkript og noterte alt av interesse. For å skape oversikt og gjøre 

analyseprosessen transparent plasserte jeg notatene i to forskjellige kolonner etter hvor 

tekstnære de var, med de deskriptive kommentarene i den første kolonnen og de mer 

fortolkende kommentarene i den andre. I tråd med metoden skissert av Smith og kollegaer 

(2009) delte jeg notatene i tre ulike kategorier: deskriptive, lingvistiske og konseptuelle 

kommentarer. De deskriptive kommentarene hadde et tydelig fenomenologisk fokus og holdt 

seg tett på deltakerens egne ord, og omhandlet ofte ting som hadde en særskilt betydning for 

dem. De lingvistiske kommentarene fokuserte på deltakerens språkbruk, og her ble blant 

annet ordvalg, latter, grad av flyt og tonefall bemerket. De konseptuelle kommentarene hadde 

en mer tolkende og spørrende form og beveget seg noe vekk fra deltakernes eksplisitte 

utsagn. De innebar ofte personlig refleksjon og spilte på min egen erfarings- og teoribaserte 

kunnskap, samtidig som jeg forsøkte å sørge for at kommentarene hele tiden hadde sitt 

utspring i deltakernes ord. De konseptuelle kommentarer handlet om å åpne opp for en rekke 

mulige betydninger heller enn å finne frem til bestemte svar eller forståelse.  
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I det tredje trinnet gjøres det et analytisk skifte fra å jobbe med transkriptet til å primært 

jobbe med notatene. Med utgangspunkt i kommentarene identifiserte jeg gryende temaer som 

omhandlet den psykologiske kjernen i materialet. Målet var at de gryende temaene skulle 

fange opp og reflektere en bredere forståelse. Det å analysere kommentarene for å identifisere 

gryende temaer innebar å fokusere på atskilte biter av transkriptet gjennom å bryte opp 

intervjuets narrative flyt. Dette er i tråd med tankegangen bak den hermeneutiske sirkel. Den 

originale helheten i intervjuet blir til et sett med deler etter som man utfører analysen, og 

disse delene blir så til en ny helhet mot slutten av analysen.  

 

I det fjerde trinnet ble de gryende temaene samlet i mer overordnede temaer. Jeg ønsket å 

koble de gryende temaene sammen slik at de dannet en struktur som viste de viktigste og 

mest interessante aspektene ved deltakerens fortelling. For å skape oversikt og lettere kunne 

se mønstre samlet jeg alle de gryende temaene i en liste og grupperte dem slik at de 

beslektede temaene ble plassert sammen. Ikke alle de gryende temaene behøver å inkluderes i 

dette analysestadiet, så jeg gikk tilbake til transkriptet flere ganger for å vurdere relevansen 

og avgjøre hvilke temaer som skulle bli med videre i prosessen. De gryende temaene som ble 

ansett som mest meningsfulle og relevante for forskningsspørsmålene ble så vurdert sammen 

og jeg forsøkte å trekke ut essensen av dem og danne overordnete temaer på bakgrunn av 

dette. De overordnete og gryende temaer med tilhørende tekstutdrag fra transkriptet ble så 

plassert i en oversiktstabell.  

 

Det femte trinnet innebar å bevege seg over til de neste deltakerne og gjenta prosessen, slik at 

alle deltakernes transkripter først ble behandlet hver for seg. I dette trinnet er det viktig å 

forsøke å behandle hvert kasus på sine egne premisser for å få frem individualiteten. Dette 

innebærer å sette parentes rundt de ideene som har oppstått etter analysen av tidligere kasus 

mens man jobber med det nåværende. Dette viste seg å være utfordrende å få til i praksis, og 

selv om jeg forsøkte å møte hvert nye kasus på en nøytral måte, hadde jeg likevel tanker om 

begynnende mønstre og tidligere temafunn med meg. I følge Elliot, Fischer og Rennie (1999) 

må man ved kvalitativ forskning anerkjenne at det ikke er mulig å sette egne perspektiver 

fullstendig til side, men man kan etterstrebe å ha et reflektert og bevisst forhold til egen 

forforståelse.  
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I det sjette, og siste, trinnet lette jeg etter mønstre på tvers av kasusene gjennom å 

sammenligne temaene fra de ulike transkriptene. Hensikten var å komme frem til overordnete 

hovedtemaer på tvers av de individuelle temaene fra hvert kasus, samtidig som de 

overordnete temaene måtte være tilstrekkelig basert på deltakernes originale utsagn. Målet 

var at de overordnete temaene skulle fremstå meningsfulle og formidle essensen i deltakernes 

beretninger. For å skaffe meg oversikt over materialet førte jeg så de overordnete temaene 

med undertemaer og utsagn inn i en oversiktstabell over alle deltakerne. Basert på analysen 

av datamaterialet dannet det seg til slutt tre fokusområder som omhandlet: 

-   Deltakernes beskrivelse av ubehaget de opplever i måltidsituasjonen. 

-   Hvordan deltakerne håndterer måltidsituasjonen. 

-   Deltakernes beskrivelser av hvordan de blir møtt av personalet. 
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3  Resultater 
Det overordnete formålet med intervju- og analyseprosessen har vært å undersøke hvordan 

pasienter som er innlagt med anoreksi opplever måltidsituasjonen på avdelingen. 

Analyseprosessen resulterte i tre overordnete temaer, tilknyttet hvert sitt fokusområde. Disse 

er presentert i oversiktstabellen under. Det første overordnete temaet 1. En indre kamp mot 

spiseforstyrrelsen handler om det sterke og omfattende ubehaget som deltakerne opplever 

under måltidet, og som kan forstås som en kamp de kjemper mot spiseforstyrrelsen. De tre 

tilhørende undertemaer er: a) den sterke motstanderen, b) ambivalens til endring og c) 

følelsene flyttes over på matfatet. Det andre overordnete temaet 2. Å befinne seg mellom 

gamle og nye strategier beskriver den situasjonen deltakerne befinner seg i under en 

innleggelse, der de må forsøke å gi slipp på de gamle strategiene de har brukt for å håndtere 

spiseforstyrrelsen, og erstatte dem med mer hensiktsmessige strategier. De fire undertemaene 

er her: a) å spise er en jobb, b) på leting etter nye verktøy, c) å skape seg en opplevelse av 

kontroll og d) når andre tar over ansvaret. Det siste overordnete temaet 3. Bedring handler om 

mer enn mat omhandler deltakernes syn på hva bedring innebærer for dem, og hvordan dette 

fanges opp av personalet. Her får man et innblikk i behandlingsopplegget sett gjennom 

deltakernes øyne. De tre tilhørende undertemaene er a) rom for mestring, b) spennet mellom 

normalitet og rammer og c) personalets rolle i bedringsprosessen. Resultatene er oppsummert 

i tabellen under, med en oversikt over overordnete tema og tilhørende undertemaer, samt 

antall deltakere som beskriver disse temaene.  

 

 
Tabell 1: Overordnete tema med undertema og antall deltakere med temabeskrivelse 
Overordnet tema med undertemaer Antall deltakere med 

temabeskrivelse 
1. En indre kamp mot spiseforstyrrelsen  

a)   Den sterke motstanderen 5 av 6 
b)   Ambivalens til endring 6 av 6 
c)   Følelsene flyttes over på matfatet 6 av 6 

2. Å befinne seg mellom gamle og nye strategier  
a)   Å spise er en jobb 5 av 6 
b)   På leting etter nye verktøy 6 av 6 
c)   Å skape seg en opplevelse av kontroll 5 av 6 
d)   Når andre tar over ansvaret 6 av 6 

3. Bedring handler om mer enn mat  
a)   Rom for mestring 5 av 6 
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b)   Spennet mellom normalitet og rammer 5 av 6 
c)   Personalets rolle i bedringsprosessen 6 av 6 

 

Den følgende delen presenterer de underordnete temaene tilknyttet hvert hovedtema. 

 

3.1   En indre kamp mot spiseforstyrrelsen 
Alle deltakerne forteller på ulike måter i intervjuene om hvor vanskelig måltidsituasjonen er 

for dem, både før, under og etter måltidet. Beskrivelsene deres gjør det nærliggende å tenke 

seg matsalen som en kamparena, der spiseforstyrrelsen er motstanderen de må slåss mot og 

som kan, og vil, påføre dem ubehag i form av blant annet tankekjør og vonde følelser. 

Vissheten om det som venter dem ved hvert måltid kan skape både ambivalens og angst. 

Dette overordnete temaet, med sine undertemaer, er ment å fange opp hvor utfordrende 

deltakerne opplever det å måtte utsette seg for sykdommens konsekvenser gjennom å spise. 

Undertemaene presenteres i det følgende, med beskrivende tekstutdrag. Deltakernes navn er 

ikke deres egne.  

 

3.1.1   Den sterke motstanderen 
Det	  er	  på	  en	  måte	  som	  om	  en	  annen	  sier	  hva	  du	  skal	  gjøre	  og	  ikke	  gjøre.	  (Pia)	  

 

De fleste deltakerne beskriver spiseforstyrrelsen som adskilt fra dem selv, som om det å spise 

innebærer å trosse en annens vilje. Spiseforstyrrelsen har bestemt over dem tidligere, og sloss 

for å beholde makten. Det å bryte sykdommens mønster gjennom å spise blir utfordrende 

fordi symptomenes natur oppleves som straff.  

 

Opplevelsen av en adskilt spiseforstyrrelse kan også bli til hinder for behandlingen, slik Olav 

beskriver det:   

For	  jeg	  tenker	  jo,	  jeg	  har	  jo	  fortsatt	  en	  sterk	  rest	  av	  spiseforstyrrelsen	  som	  sier	  at	  
det	  her	  [maten]	  det	  er	  mitt	  domene,	  så	  ikke	  bland	  deg	  for	  mye	  liksom.	  	  
 

Spiseforstyrrelsen motarbeider bedring, noe som kan føre til et sterkt opplevd press til å følge 

spiseforstyrrelsen og ikke behandlingsopplegget. Et slikt press kan bli ekstra sterkt under 

måltidet, der slaget står om å spise eller la være, der sistnevnte ville være å følge 

sykdommen. Karen beskriver en episode der hun etter et ekstra vanskelig middagsmåltid 

endte opp med å følge spiseforstyrrelsen:  
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Ehm,	  og	  så	  etter...	  den	  halvtimen	  hadde	  gått	  så	  sitter	  man	  jo	  et	  kvarter	  ekstra	  hvis	  
man	  ikke	  har	  fullført,	  og	  da	  blir	  man	  tilbudt	  næringsdrikk,	  men	  det,	  det	  gjorde	  jeg	  ikke,	  så	  
jeg	  valgte	  å	  ikke	  fullføre	  den	  middagen.	  Eh...	  og	  jeg	  veit	  jo	  hvorfor,	  det	  er	  jo	  sånn,	  man	  
vinner	  litt	  på	  det,	  eller	  spiseforstyrrelsen	  vinner	  litt	  på	  det	  da…	  	  
 

Silje forteller om en hendelse der hun fikk beskjed rett før frokost at på grunn av sykdom 

blant personalet, så kunne hun ikke få den vanlige havregrøten:  

Når	  hun	  kontakten	  kom	  og	  spurte	  hva	  jeg	  ville	  ha	  i	  stedet	  da,	  da	  fikk	  jeg	  helt	  
panikk.	  Jeg	  kan	  jo	  ikke	  spise	  noe	  annet	  enn	  havregrøt.	  Så	  det	  var	  hodet	  mitt	  innstilt	  på	  
liksom	  (…)	  Så	  man	  ser	  hvor	  sterkt	  den	  sykdommen	  sitter	  i.	  	  
 

Silje forteller at hun reagerte med sinne og panikk, og at hun opplevde det som en 

følelsesmessig reaksjon helt utenfor hennes kontroll. Spiseforstyrrelsen tok over styringen, og 

for henne ble dette et eksempel på hvor sterk sykdommen hennes er. Den har makten til å ta 

kontroll over henne.  

 

3.1.2   Ambivalens til endring 
Alle deltakerne trekker frem den ambivalensen de kjenner under måltidene, og som kan 

forstås som en konsekvens av dragkampen mellom spiseforstyrrelsens krav og 

behandlingsopplegget. Det kan se ut til at ambivalensen blir ekstra tydelig når deltakerne i 

måltidet aktivt må velge om de skal følge spiseforstyrrelsen eller behandlingsopplegget. Mye 

av denne ambivalensen kommer til uttrykk gjennom tankekjør, slik Pia beskriver det:  

Så	  på	  en	  måte...	  jeg	  hadde	  på	  en	  måte	  gledet	  meg	  litt	  til	  innleggelsen	  for	  da	  har	  jeg	  
på	  en	  måte	  lov	  til	  å	  spise	  igjen,	  jeg	  har	  lov	  til	  å	  smake	  på	  ting	  og	  nyte	  ting	  litt	  mer	  da.	  Men	  
på	  en	  annen	  måte	  så	  var	  det	  jo	  forbudt	  å...	  det	  var	  en	  forbudt	  ting	  jeg	  gjorde,	  og	  det	  var	  
helt	  jævlig	  med	  den	  stemmen	  og	  det	  hysteriet	  i	  meg	  etter	  måltid	  og	  under	  måltid.	  Det	  var	  
liksom	  den	  ambivalensen	  som	  gikk	  der	  hele	  tiden,	  skal	  jeg	  løpe	  fra	  hviletiden	  og	  gå	  og	  
kaste	  opp,	  skal	  jeg	  spise	  mer,	  skal	  jeg	  skrive	  meg	  ut,	  skal	  jeg	  fortsette	  å	  være	  her,	  skal	  jeg	  
ta	  livet	  mitt,	  skal	  jeg	  ikke	  ta	  livet	  mitt	  liksom.	  
 

Også Silje beskriver ambivalens knyttet til måltidet, og setter den i sammenheng med en 

oppdeling av spiseforstyrrelsen (det onde) og den delen av henne som vil bli frisk (det gode):  

Så	  jeg	  føler	  både	  på	  det	  gode	  og	  det	  onde	  etter…	  foran	  og	  etter	  måltidene.	  Så	  jeg	  
håper	  jo	  at	  den	  gode	  siden	  skal	  få	  større	  plass	  etter	  hvert.	  
 

Utdraget nedenfor fra intervjuet med Karen illustrerer det ambivalente tankekjøret knyttet til 

hvorvidt det er «riktig» å følge veien mot bedring. Det dreier seg om den samme vanskelige 

middagsepisoden som Karen refererte til tidligere, der hun hadde endt opp med å ikke spise 

opp all maten.  
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I:	  Hvordan	  hadde	  du	  det	  da,	  i	  hviletiden	  etterpå?	  
K:	  Ehm...	  Jeg	  satt	  med	  en	  ganske	  god	  fornøyd	  følelse	  fordi	  jeg	  hadde	  jo	  spart	  masse	  på	  det	  
her.	  Ehm...	  Ja,	  jeg	  satt	  ikke	  og	  tenkte	  at,	  eller	  jo,	  jeg	  satt	  og	  tenkte	  på	  at	  ”fader	  heller	  at	  jeg-‐‑
-‐‑”,	  for	  man	  har	  dessert	  etter,	  etter	  middagen	  og	  da	  er	  det,	  kan	  man	  velge	  mellom	  en	  sånn	  
sjokolade	  eller	  karamellpudding	  eller	  noe	  eller	  yoghurt,	  og	  da	  pleier	  jeg	  alltid	  og	  ta	  
yoghurt.	  Og	  i	  starten	  så	  var	  det	  sånn	  at	  jeg	  aldri	  tok	  den,	  men	  nå	  så	  tok	  jeg	  den,	  og	  da	  
tenkte	  jeg	  ”fader,	  hvorfor	  gadd	  jeg	  det?”.	  Da	  var	  det	  yoghurten	  som	  på	  en	  måte	  ble	  litt	  
sånn	  i	  hodet	  mitt,	  at	  jeg,	  at	  jeg	  tok	  den	  da.	  For	  da	  hadde	  jeg	  jo	  spart	  enda	  mer	  hvis	  jeg	  ikke	  
tok	  den.	  	  
 

Man kan lese det Karen sier her som en beskrivelse av hvordan det aldri blir bra nok for 

spiseforstyrrelsen, man kunne alltid gjort enda mer. Karen hadde fulgt spiseforstyrrelsen i det 

at hun bare hadde spist noe av middagen, men hun hadde spist desserten etterpå. Dette ble 

feil i etterkant, det var som om hun hadde gitt spiseforstyrrelsen lillefingeren, og nå glefset 

den etter flere fingre. Det å ikke få fred fra spiseforstyrrelsen og ambivalensen går igjen i 

deltakernes beretninger.  

 

3.1.3   Følelsene flyttes over på matfatet 
(...)	  ofte	  er	  det	  jo	  sånn	  at	  følelsene	  på	  en	  måte	  flyttes	  litt	  over	  til	  matfatet	  nærmest.	  

Man	  kjenner	  på	  en	  vond	  følelse	  og	  så	  blir	  middagen	  veldig	  vanskelig.	  Så	  når	  på	  en	  måte,	  
det	  rundt	  en	  er	  på	  en	  måte	  fint,	  det	  gjør	  det	  lettere	  å	  spise	  da.	  Og	  det	  er	  jo	  noe	  man	  må	  
jobbe	  med,	  at	  ikke	  følelsene	  skal	  på	  en	  måte	  forflyttes	  over	  til	  matfatet	  nærmest.	  Det	  tar	  
litt	  tid.	  (Therese)	  
 

Det Therese beskriver som forflytning av følelser over på matfatet kan også forstås som 

regulering av følelser gjennom mat og symptomer. Alle deltakerne forteller i sine intervjuer 

om hvordan det å spise vekker vonde følelser i dem. Pia beskriver den verste 

måltidsopplevelsen hun har hatt på avdelingen:  

Jeg	  husker	  en	  gang	  vi	  hadde	  pølser,	  sånne	  røkte	  kjøttpølser	  og	  potetmos	  og	  sånn,	  så	  
skjærte	  jeg	  opp	  pølsene	  sånn	  som	  jeg	  pleide	  og	  plutselig	  så	  (ler	  litt)...	  så	  fikk	  pølsebitene	  
ansikter	  og	  sa	  at	  jeg	  ikke	  skulle	  spise	  den	  fordi	  det	  var	  fett	  i	  den.	  Og	  da	  begynte	  jeg	  å	  gråte.	  	  
 

Pia forteller her om hvordan hun ble fullstendig overveldet av de sterke følelsene, slik at det 

var som om selv maten ga henne beskjed om å holde seg unna den og få følelsene på avstand 

igjen gjennom å unngå å spise.  

 

Også Karen beskriver hvordan følelsene kan overvelde henne i møtet med mat:  

Ehm,	  og	  når	  jeg	  kom	  inn	  da	  og	  fikk	  se	  den	  tallerkenen,	  så,	  så	  var	  det	  som	  om	  det	  
stoppa	  inni	  meg,	  og	  det	  her	  går	  ikke.	  Og	  reaksjonen	  min	  var	  bare	  at	  jeg	  begynte	  bare	  å	  
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gråte	  med	  en	  gang	  (ler	  litt).	  (...)Så	  får	  jeg	  bare	  helt	  sperre,	  da	  går	  ingenting.	  Så	  står	  jeg	  
bare	  og	  ser	  på	  risen	  og	  så	  får	  man	  liksom	  tanker	  om	  hva	  risen	  er	  og	  så	  hva	  det	  kjøttet	  er	  
blandet	  inni...	  så	  da,	  da	  blir	  alt	  vanskelig	  da.	  Hvis	  en	  ting	  er	  vanskelig.	  Så	  da	  tenker	  man	  så	  
negativt,	  at	  det	  her	  går	  ikke	  og	  alt	  bare...	  blokker	  seg.	  Så...	  Da	  gikk	  jeg	  ut,	  sa	  jeg	  bare	  
tenkte,	  jo	  og	  så	  noe	  som	  skjer	  for	  meg	  da,	  så	  får	  jeg	  får	  jeg	  veldig	  sånn	  tung	  pust	  og	  puster	  
veldig	  fort	  og	  får	  veldig	  angst,	  så	  da	  sa	  jeg	  at	  jeg	  må	  bare,	  jeg	  må	  bare	  ut.	  
 

Karen forteller om en kraftig angstreaksjon der hele henne fryser til når hun får se tallerkenen 

med mat som hun skal spise. Hun blir helt overveldet og klarer ikke å tenke klart.  

 

3.2   Å befinne seg mellom gamle og nye strategier 
Alle deltakerne beskriver i intervjuene ulike måter de har unngått mat på tidligere. Et 

eksempel fra Silje:  

Ja,	  og	  så	  fikk	  jeg	  angst	  for	  hver	  matbit	  jeg	  tok	  og	  så	  orket	  jeg	  ikke	  føle	  på	  angsten	  
og	  så	  begynte	  jeg	  å	  gå	  fram	  og	  tilbake	  på	  gulvet	  for	  å	  gå	  fra	  tankekjøret	  og	  sultfølelse	  og...	  
Så	  jeg	  gikk	  og	  sto	  jo	  nesten	  hele	  dagen.	  Og	  det	  ble	  verre	  og	  verre	  jo	  lavere	  vekt	  jeg	  hadde,	  
så	  ble	  tvangen	  større	  og	  større.	  
 

Karen forteller om hvordan hun unnvek mat og det å spise: 

K:	  Jeg	  har	  liksom	  hatt	  sånn	  regelliste	  som	  har	  vært	  veldig	  tydelig	  på	  sånne	  ting	  da	  
(ler	  litt).	  Når	  jeg	  kan	  spise	  og...	  
I:	  Som	  du	  har	  lagd	  for	  deg	  selv?	  
K:	  Ja.	  Så	  den	  var	  sånn	  at	  jeg	  kunne	  ikke	  spise	  et	  måltid	  før	  halv	  fem	  for	  eksempel,	  på	  
ettermiddagen,	  og	  da	  var	  den	  middagen,	  da	  var	  det	  ofte	  bare	  wok	  og	  kylling,	  og	  det	  gikk	  
stort	  sett	  hver	  dag.	  Så	  var	  det	  kanskje	  et	  eple	  på,	  på	  skolen	  eller	  noe	  grønnsaker	  eller...	  Det	  
var	  liksom	  sånn	  veldig	  short	  da.	  
 

Ved en innleggelse kan ikke pasientene lenger unnvike mat og det å spise slik de har gjort 

tidligere, de må finne nye måter å håndtere spisesituasjonen på. Samtidig kan endring være 

svært vanskelig, særlig sett i lys av hvor stort ubehag de opplever ved måltidet. Dermed blir 

de stående i en slags mellomfase, der de har med seg noen av de gamle strategiene sine, 

samtidig som de forsøker å finne frem til nye metoder og verktøy som kan være mer 

hensiktsmessige enn de gamle. Det er denne mellomfasen de følgende undertemaene forsøker 

å fange opp.  

 

3.2.1   Å spise er en jobb 
Men	  jeg...	  jeg	  gjør	  jobben	  min	  og	  spiser	  opp	  maten	  min,	  uansett.	  For	  å	  si	  det	  sånn.	  

(Hanne)	  	  
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Det å referere til spising som en jobb, noe som må gjøres, går igjen hos deltakerne. Det er 

som om de danner seg en form for rettferdiggjøring av at de spiser, basert på plikt. Mat må 

fortjenes, det er ikke slik at mat lenger er et selvfølgelig behov eller en naturlig del av 

hverdagen. Som Silje beskriver det:  

Jeg	  har	  sånn,	  tvangen	  min	  går	  på	  at	  jeg	  har	  litt	  sånn	  nullpunkt	  da,	  der	  antall	  
kalorier	  inn	  må	  gå	  i	  null	  med	  antall	  kalorier	  jeg	  beveger	  meg.	  Og	  det	  går	  jo	  ikke.	  	  
 

I hennes beskrivelse av et av måltidene på avdelingen får man også inntrykk av at det å spise 

er bare noe hun må komme seg gjennom:  

Så,	  men	  jeg	  klarte	  å	  få	  det	  i	  meg	  og	  det	  er	  det	  viktigste.	  Det	  er...	  stressnivået	  er	  høyt,	  
det	  er	  ikke	  noe	  tvil	  om	  det.	  Så	  etterpå	  når	  man	  er	  mett	  liksom.	  Så...	  jeg	  er	  bare	  fornøyd	  så	  
lenge	  jeg	  klarer	  å	  få	  i	  meg	  alt	  før	  tida	  er	  ute.	  	  
 
Olav beskriver opplevelsen av sitt forrige måltid slik:  

Jeg	  var	  ikke	  noe	  sulten	  og	  jeg	  hadde	  ikke	  noe	  lyst	  på,	  jeg	  har	  bare	  vendt	  meg	  til	  å	  
stå	  i	  ubehaget	  og	  bare	  gjøre	  det.	  	  
 

For ham er det å spise et ubehag som han bare må holde ut. Et slikt tydelig fravær av noe 

form for matglede går igjen i deltakernes omtalelser av mat og måltid. Silje trekker frem 

nettopp muligheten til å få kjenne matglede igjen som noe positivt ved innleggelsen:  

Det	  er	  litt	  deilig	  å	  få	  føle	  på	  litt	  matglede	  igjen	  etter	  at	  jeg	  kom	  hit	  liksom,	  nye	  
smaker	  og	  ting	  som	  jeg	  ikke	  har	  turt	  å	  smake	  på	  hjemme.	  Se	  at	  det	  ikke	  er	  farlig	  liksom.	  	  
 

3.2.2   På leting etter nye verktøy 
Få	  tankene	  litt	  andre	  steder,	  isteden	  for	  bare	  midt	  i	  middagen.	  (Therese)	  

 

Deltakerne opplever et kraftig ubehag hver gang de skal spise, og de forsøker etter beste evne 

å finne ut hvordan de skal håndtere dette. For mange av dem blir løsningen å fokusere på noe 

annet enn spisingen slik Therese forteller om i sitatet over. Både hun og Silje trekker frem 

prat rundt matbordet som positivt fordi det distraherer:  

Vi	  har	  en	  god	  tone	  jeg	  og	  hun	  som	  jeg	  deler	  bord	  med,	  så	  det	  er	  hyggelig	  for	  da	  får	  
du	  litt	  fri	  fra	  tankene	  dine	  liksom.	  Så	  da	  spiser	  du	  litt	  mer	  på	  autopilot	  og	  det	  er	  litt	  godt.	  
(Silje)	  
 

På grunn av tankekjør under måltidene blir det altså godt å kunne fokusere på noe annet og 

slik få ”fri fra tankene”. Også for Karen er avledning fra tankene noe ønskelig, og hun 

forteller om hvordan hun bruker såkalt ritualatferd under måltidet:  
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Mm,	  for	  det	  skjer...	  det	  husker	  jeg	  også	  fra	  i	  [annen	  behandlingsenhet],	  der	  jeg	  har	  
vært	  før,	  at	  der	  måtte	  jeg	  dele	  brødskivene	  mine	  i	  åtte	  biter.	  Jeg	  hadde	  aldri	  gjort	  det	  
hjemme	  liksom.	  Aldri	  gjort	  det	  her.	  Sånn	  at	  det	  kommer	  veldig	  når	  man	  ligger,	  når	  man	  er	  
innlagt	  (...)	  vi	  har	  utrolig	  lang	  tid	  når	  vi	  spiser.	  Hvert	  fall	  på	  noen	  av	  måltidene.	  Misforstå	  
meg—jeg	  liker	  den	  tiden,	  men	  man	  kan	  liksom,	  man	  har	  tid	  til	  det	  og,	  på	  en	  måte	  når	  jeg	  
gjør	  sånne	  spesielle	  ting	  da,	  så	  kommer	  ikke	  andre	  tanker,	  jeg	  gjør	  det	  fordi	  da	  unngår	  jeg	  
andre	  tanker	  som	  er	  krevende	  og	  utfordrende.	  Så...	  jeg	  unngår	  jo	  på	  en	  måte	  øvelsen	  da.	  
 

Karen beskriver altså her hvordan det å flytte fokus fra maten kan kjennes godt, samtidig som 

det ikke er så hensiktsmessig for bedringsarbeidet. Hun ser det som at ved å konsentrere seg 

om slike konkrete handlinger, så unngår hun å forholde seg til maten og det tilhørende 

ubehaget.  

 

3.2.3   Å skape seg en opplevelse av kontroll 
Kontroll er et aspekt som går igjen i deltakernes beretninger. Måltidet er utfordrende, og det 

kan se ut til at de forsøker å håndtere det gjennom å ta kontroll over en i utgangspunktet 

overveldende og utrygg situasjon. Olav beskriver det slik: 

Det	  er	  for	  så	  vidt,	  selv	  om	  det	  kan	  høres	  liksom,	  veldig	  slitsomt	  ut	  så	  er	  det	  på	  en	  
måte	  en	  bra	  ting	  når	  først	  problemene	  vedvarer	  og	  er	  der	  da.	  At	  jeg	  klarer	  å	  bruke	  det	  
store	  kontrollbehovet	  til	  noe	  konstruktivt	  da.	  At	  det	  ikke	  bare	  er	  til	  å	  liksom…	  bare	  er	  for	  å	  
analysere	  og	  liksom	  sitte	  igjen	  med…	  det	  er	  jo	  fordi	  at	  jeg	  har	  hele	  tiden	  en	  opplevelse	  av	  
at	  jeg	  blir	  mye	  tidligere	  mett	  enn	  jeg	  egentlig	  burde	  da,	  og	  jeg	  har	  fortsatt	  ikke	  lyst	  på	  all	  
den	  maten	  og	  da	  bruker	  jeg	  det	  kontrollbehovet	  til	  å	  liksom	  bare…	  skjønne	  at	  okey,	  her	  har	  
jeg	  sett	  at	  jeg	  har	  faktisk	  fått	  i	  meg	  så	  mye	  energi.	  Det	  er	  en	  del	  under	  det	  jeg	  må	  og	  da	  tar	  
jeg	  noe	  ekstra.	  
 

Therese snakker i sitt intervju om kontroll knyttet til type mat:  

(...)	  jeg	  synes	  sånn	  fisk,	  det	  synes	  jeg	  går	  lettere.	  Og	  kylling.	  Og	  sånne	  middager	  som,	  
hvor	  det	  er	  poteter	  og	  grønnsaker	  og	  fisk	  eller	  kjøtt	  av	  noe	  slag.	  Det	  er	  liksom	  lettere	  å	  
forholde	  seg	  til	  enn	  gryteretter	  som	  er	  litt	  sånn...	  ja,	  mye	  forskjellig	  oppi	  som	  man	  ikke	  har	  
helt	  kontroll	  over	  hva	  er	  da.	  
 

Forutsigbarhet og trygghet henger sammen for flere av deltakerne, i det at kontroll gjennom 

forutsigbarhet skaper en økt følelse av trygghet: 

I:	  Så	  sa	  du	  jo	  også	  det	  i	  forkant	  av	  måltidet	  så	  er	  det	  også,	  kjenner	  du	  at	  det	  er	  litt	  
sånn	  angst	  knyttet	  til	  –	  	  
Silje:	  Ja,	  til	  middagen.	  
I:	  Ja,	  at	  du	  er	  litt	  stressa.	  	  
S:	  Ja,	  for	  den	  er	  udefinert.	  	  
I:	  Ja,	  mm,	  middagen	  er	  udefinert.	  
S:	  De	  andre	  måltidene	  vet	  du	  liksom	  mer	  hva	  du	  går	  til.	  De	  er	  jeg	  tryggere	  på	  da.	  
 



	   34	  

3.2.4   Når andre tar over ansvaret 
Flere av deltakerne forteller om hvordan tvil og usikkerhet kan gi spiseforstyrrelsen større 

rom, her fra Thereses beskrivelse av permisjoner hjemme: 

I:	  Det	  var	  enklere	  når	  det	  var	  litt	  rammer	  og	  regler	  på	  det?	  
T:	  Ja,	  eller	  hvert	  fall	  at	  det	  ikke	  var	  noe	  sånn	  usikkerhet	  om	  så	  mye	  da,	  at	  det	  ikke	  

var	  så	  mye	  tvil.	  Det	  kan	  ofte	  være	  litt	  vanskelig	  hvis	  man	  ikke	  har	  snakket	  om	  det	  og	  man	  
bare	  kommer	  til	  måltidet	  og	  så	  skal	  man	  bare	  ta	  på	  noe.	  
 

Avdelingens regler kan altså bidra til å redusere den usikkerheten Therese kjenner i møtet 

med mat og spising. De ansatte tar over ansvaret for maten, slik at pasientene slipper å 

forholde seg til spiseforstyrrelsen alene.  

Også for Pia er det godt at ansvaret for maten tas over av noen andre, og hun bruker 

personalet som hjelp når hun er hjemme på permisjon: 

(...)	  det	  hjelper	  jo	  litt	  med	  de	  rammene	  og	  reglene	  man	  har	  da,	  og	  det	  å	  på	  en	  måte	  
vite	  konkret	  at...	  hva	  man	  skal	  ta	  og	  hvor	  mye	  smør	  og	  hvor	  mye	  pålegg	  og	  sånn.	  Og	  
liksom,	  når	  man	  står	  og	  skal	  beregne	  selv	  så	  blir	  det	  ofte	  at	  man	  liksom	  blir	  på	  den	  sikre	  
siden	  ikke	  sant,	  at	  man	  tar	  ikke	  smør,	  man	  tar	  ikke	  ditt	  og	  man	  tar	  ikke	  datt.	  Men,	  det	  er	  
litt	  sånn	  at	  du	  ser	  for	  deg	  at	  en	  ansatt	  står	  og	  ”nei,	  du	  skal	  ha	  det	  og	  det,	  det	  står	  jo	  der	  og	  
du	  kan	  jo	  se	  det”	  liksom.	  Så	  det	  hjelper	  meg	  litt	  hvert	  fall.	  	  
 

Behandlingsoppleggets rammer og regler hjelper dermed Pia i kampen mot 

spiseforstyrrelsen. Det ser ut til at hun opplever at hun kan lene seg på rammene og bruke 

dem for å styrke seg selv mot presset fra sykdommen. Ut fra Thereses og Pias beretninger 

kan de virke som om de etter at de ble syke ikke lenger kjenner seg sikre på hva som er 

normalt når det kommer til mat og måltider. Avdelingens rammer kan dermed også brukes 

som veiledning når de nå skal finne tilbake til normale spisevaner og – mønstre.  

Men for noen kan denne ansvarsovertagelsen oppleves negativt, slik Olav beskriver det:  
Og	  det	  skal	  være…	  ja,	  og	  i	  starten	  og,	  når	  jeg	  faktisk,	  og	  jeg	  skal	  jo	  det	  fortsatt,	  men	  

opp	  i	  vekt	  da.	  Så	  hadde	  jeg	  av	  og	  til	  lyst	  på	  å	  ta	  litt	  ekstra,”	  kan	  jeg	  ta	  litt	  ekstra	  ski—eller	  
ost	  på	  skiva	  eller	  ett	  ekstra	  pålegg”	  og	  “nei,	  nei,	  det	  er	  akkurat	  ett	  gram—“nei,	  “ett	  pålegg	  
og	  én	  kuvert	  av	  dèt	  og”,	  det	  ble	  liksom	  så	  rigid	  at	  det	  bare	  hauser	  opp	  den,	  hele	  mat-‐‑
temaet	  da.	  (...)	  Det	  er	  litt	  av	  ulempen	  med	  på	  en	  måte	  [avdelings]-‐‑opplegget.	  Jeg	  vet	  at	  
noen	  profiterer	  på	  å	  liksom	  få	  litt	  trygghet	  og	  synes	  det	  er	  en	  befrielse	  å	  liksom	  ha	  det	  
sånn.	  Jeg	  føler	  helt	  motsatt,	  at	  det	  er…	  det	  bare	  forsterker	  min	  aversjon	  mot	  mat	  da.	  
 

For Olav kan det altså se ut til at avdelingens regler blir hemmende og kunstige, han opplever 

det ikke befriende at noen andre bestemmer.  
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3.3   Bedring handler om mer enn mat 
Dette overordnete temaet fanger opp hvordan deltakerne opplever at de blir møtt av 

personalet i måltidsituasjonen. Mat er en viktig del av behandling av spiseforstyrrelser, men 

det er ikke en mirakelkur – bedring innebærer mer enn å spise og gå opp i vekt, slik Hanne 

her sier noe om:  

Det,	  jeg	  har	  det	  ganske	  tøft	  om	  dagen.	  For	  jeg	  er	  på	  det	  stadiet	  hvor	  jeg	  nærmer,	  
hvor	  jeg	  nærmer	  meg	  BMI	  20.	  Og	  da...	  er	  det	  ganske	  vanskelig	  for	  meg	  (…)	  Det	  er	  det	  som	  
er	  målet,	  å	  komme	  dit.	  Og	  når	  hodet	  ikke	  henger	  med	  da,	  så	  er	  det	  vanskelig.	  Bare	  kroppen	  
som	  utvikler	  seg,	  og	  ikke	  hodet	  henger	  med.	  	  
 

Selv om intervjuspørsmålene fokuserte på deltakernes opplevelse av måltidsituasjonen, kom 

de alle også inn på flere faktorer som de så på som viktige for bedringsprosessen, og hvordan 

dette ble fanget opp av personalet. De følgende undertemaene tar for seg dette. 

 

3.3.1   Rom for mestring 
Det å få muligheten til å mestre går igjen hos deltakerne. Pia forteller om hvordan bedring i 

eget tempo kan føre til mestring: 

Og	  en	  del	  av	  meg	  ville	  ikke	  over	  på	  forsyne	  seg	  selv-‐‑bordet,	  men	  etter	  hvert	  som	  
tiden	  gikk	  så	  følte	  jeg	  ikke	  at	  jeg	  på	  en	  måte	  hørte	  hjemme	  på	  bli	  forsynt-‐‑bordet	  lenger,	  jeg	  
ville	  på	  en	  måte	  over	  for	  jeg	  følte	  meg	  klar	  for	  det	  rett	  og	  slett.	  Og	  bare	  det	  å	  bytte	  bord	  
var	  på	  en	  måte	  en	  lettelse	  i	  seg	  selv,	  for	  da	  var	  jeg	  på	  en	  måte	  ikke	  så	  låst	  i	  de	  rammene	  
som	  var	  der	  da,	  jeg	  kunne	  bestemme	  mer	  hva	  slags	  brød	  jeg	  ville	  ha,	  om	  jeg...	  altså,	  i	  det	  
jeg	  står	  der...	  selv	  om	  ambivalensen	  fremdeles	  styrer	  ved	  måltid	  og	  bare	  skal	  ha	  på	  sånne	  
ting...	  hva	  er	  sunnest	  og	  sånn...	  er	  der	  veldig	  mye,	  så	  klarer	  jeg	  å	  variere	  ganske	  greit.	  Og...	  
ja,	  det	  har	  jeg	  blitt	  ganske	  flink	  på	  egentlig.	  	  
 

Pia beskriver hvordan hun fikk muligheten til å kjenne seg klar for å bytte bord og dermed 

kunne oppleve mestring i møtet med de nye kravene som forsyne seg selv-bordet førte med 

seg.  

 

Mestring kan også erfares gjennom individuell tilpasning av behandlingen. Olav har gjennom 

hele innleggelsen hatt vansker med å fullføre måltidene på grunn av utfordringer med 

mengde, og har nå fått lov til å spise en halv porsjon middag og erstatte den andre halvdelen 

med næringsdrikk:  

Nå	  er	  det	  ikke	  sånn	  at	  jeg	  på	  en	  måte	  tenker	  så	  mye	  over	  det	  lenger.	  At	  ja,	  det	  er	  
vanskelig	  å	  fullføre	  og	  alt,	  selv	  med	  den	  næringsdrikken,	  men…	  jeg	  går	  ikke	  inn	  med	  den	  
innstillingen	  hver	  eneste	  dag	  på	  forhånd	  om	  at	  jeg	  ikke	  får	  det	  til,	  sånn	  som	  før.	  Nå	  er	  det	  
sånn	  ja,	  jeg	  får	  det	  til	  i	  ny	  og	  ne.	  Eller	  ganske	  ofte	  faktisk.	  	  Før	  skjedde	  det	  en	  av…	  ti	  dager	  
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kanskje.	  At	  jeg	  nærma	  meg	  (ler	  litt)	  hvert	  fall	  slutten,	  men...	  Så	  det	  at	  de	  har	  lagt	  opp	  –	  
gjort	  om	  litt	  på	  det	  måltidet	  etter	  mine	  premisser	  og	  sånn,	  det	  har	  hjulpet	  litt	  hvert	  fall.	  
For	  min	  følelse,	  eller…	  ja,	  min	  følelse	  av	  mestring	  og	  hvordan	  jeg	  opplever	  dèt	  måltidet.	  
 

Karen snakker også om mestringsfølelse, men for henne er det fraværet av denne som står 

sentralt. Hun hadde vært innlagt flere måneder på en allmennpsykiatrisk enhet før hun ble 

overført til denne spesialiserte behandlingsenheten, og hun er i behandling under tvungent 

psykisk helsevern:  

I:	  For	  du	  sier	  nå,	  nå	  er	  du	  på	  det	  bli	  forsynt-‐‑bordet.	  Så	  betyr	  det	  da	  at	  på	  en	  måte,	  
her	  på	  [avdelingen]	  så	  er	  det	  som	  om	  du	  ble	  innlagt	  for	  seks	  uker	  siden,	  de	  har	  på	  en	  måte	  
ikke	  tatt	  med	  [forrige	  sted	  hun	  var	  innlagt]?	  
K:	  Ja,	  og	  det	  har	  jeg	  også	  sagt,	  veldig	  sånn	  følt	  på.	  
I:	  Ja,	  at	  du	  tenker	  at	  det	  er...	  unødvendig,	  eller?	  
K:	  Ja,	  for	  det	  var	  utrolig	  tilbakeskritt	  for	  meg.	  Fra	  å	  på	  en	  måte	  være	  innlagt	  og	  på	  det	  
nivået	  jeg	  har	  vært	  da,	  og	  så	  bygge	  meg	  oppover	  og	  så	  komme	  hjem	  og	  så	  på	  en	  måte	  
mestrer	  jeg	  mye.	  Selv	  om	  jeg	  ikke	  gikk	  opp	  i	  vekt,	  så	  mestra	  jeg	  utrolig	  mye.	  Og	  jeg	  begynte	  
å	  kjenne	  på	  det	  å	  leve	  igjen	  og	  på	  en	  måte	  ha	  litt	  den	  energien	  og	  sånne	  ting,	  og	  så	  
kommer	  jeg	  tilbake,	  eller	  inn	  igjen	  da,	  og	  det	  var	  som	  et	  stort	  sjokk	  for	  meg...	  Ja,	  jeg	  vet	  
ikke	  hva	  jeg	  skal	  si.	  Jeg	  tok	  det	  opp	  veldig	  fort	  da,	  at	  skal	  jeg	  liksom	  bli	  forsynt	  her	  når	  jeg	  
har	  tatt	  maten	  min	  selv	  i	  åtte	  måneder	  liksom,	  og	  så	  skal	  jeg	  bli	  forsynt	  igjen?	  (...)	  Det	  gir	  
meg	  veldig	  lite	  motivasjon	  til	  å	  på	  en	  måte	  ville	  klare	  det	  da.	  	  	  	  	  
 

Karen trekker altså frem mestring som sentralt for motivasjonen hennes til å jobbe for 

bedring.  

 

3.3.2   Spennet mellom normalitet og rammer 
Rammene på en behandlingsenhet har sin tydelige funksjon. Samtidig er det slik at rammene 

bidrar til en ”falsk” hverdag, tilværelsen når man er innlagt skiller seg på mange sentrale 

områder fra hverdagen utenfor avdelingen, som pasientene etter hvert skal møte igjen. Det 

kan være vanskelig å finne balansegangen mellom rammer og normalitet. Utdraget fra 

intervjuet med Pia illustrerer hvor viktige rammene kan oppleves for deltakerne og deres 

bedringsprosess: 

I:	  Er	  det	  noe	  personalet	  kunne	  gjort	  mer	  eller	  mindre	  eller	  annerledes?	  
P:	  Jeg	  tenker	  det	  at	  de	  kanskje	  kan	  være	  litt	  mer	  strenge,	  faktisk,	  heller	  overdrive	  enn	  
underdrive	  liksom,	  fordi	  man	  trenger	  så	  sårt	  de	  rammene	  og	  den...	  ja,	  tryggheten	  de	  kan	  gi	  
da.	  
 

Samtidig kan avdelingens rammer stå i veien for normalitet, slik Olav sier noe om:  
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Det	  er…	  Om	  man	  ikke	  har	  problemene	  i	  utgangspunktet,	  altså,	  de	  fleste	  har	  jo	  på	  en	  
måte	  et	  vektproblem	  eller	  noe	  i	  den	  duren,	  men…	  det	  skapes,	  det	  hauses	  på	  en	  måte	  opp	  et	  
økt	  fokus	  på,	  på	  vekt	  og…	  altså,	  det	  er	  jo	  egne	  porsjoner	  liksom,	  i	  middagssituasjonen	  og	  til	  
lunsj	  og	  sånn	  som	  heter	  stabiliseringsmeny.	  Jeg	  synes	  det	  bare	  blir	  så	  feil,	  det	  blir	  som	  et	  
fokus	  på…	  ja,	  på	  vekt	  og	  på	  mengder	  og	  sånn.	  Jeg	  har	  også	  hørt	  fra	  tidligere,	  jeg	  har	  vært	  
innlagt	  andre	  steder	  og	  andre	  pasienter	  som	  har	  vært	  på	  [avdelingen],	  at	  de…	  man	  er	  her	  
en	  stund,	  ikke	  sant	  og	  så	  blir	  man	  så	  bundet	  til	  at	  det	  skal	  være	  så	  og	  så	  mye	  korn	  og	  så	  
melka	  skal	  være	  akkurat	  dit,	  og	  at	  man	  klarer	  ikke	  helt	  å	  forholde	  seg	  til	  endringer	  når	  
man	  kommer	  ut	  da.	  Glasset	  kanskje	  ser	  litt	  annerledes	  ut,	  porsjonene	  er	  litt	  annerledes.	  Og	  
det	  er	  jeg	  egentlig	  helt	  enig	  i,	  når	  jeg	  har	  vært	  her	  en	  stund	  og	  ser	  tilbake	  på	  det…	  	  
 

For Olav er det et viktig å få frem at avdelingens rammer og regler kan sies å erstatte 

spiseforstyrrelsens rigiditet. Han opplever at rammene blir til hinder for bedringsprosessen og 

hans utvikling mot normalitet, i det at de oppleves kunstige og med lite overføringsverdi til 

hverdagen utenfor avdelingen. Det omfattende fokuset på vektoppgang og mat kan sabotere 

for relæring av normalitet. Karen er også inne på det samme i sitt intervju:  

Og	  det	  tenker	  jeg	  man	  trenger	  jo	  ikke	  gjøre	  det	  fra	  starten	  av,	  da	  kan	  man	  liksom	  
bare	  ha	  at	  sånn	  og	  sånn	  er	  det,	  men	  at	  man	  etter	  hvert	  sånn	  at	  man	  kommer	  i	  prosessen	  at	  
man	  skal	  ha	  litt	  mer	  normalitet	  rundt	  og	  ikke	  bare	  tenke	  ”følg	  den	  modellen”	  og	  ”sånn	  og	  
sånn	  skal	  det	  være”	  og	  ”du	  må	  ha	  sånn	  og	  sånn	  mye	  kalorier	  til	  hvert	  måltid”	  og...	  fordi	  da	  
når	  du	  skal	  komme	  hjem	  da	  så	  får	  du	  på	  en	  måte	  bare	  kalorier	  i	  hodet.	  Så	  og	  så	  mye	  må	  
det	  være	  og	  det	  blir	  liksom	  ingen	  normalitet	  rundt	  det.	  
 

3.3.3   Personalets rolle i bedringsprosessen 
Deltakerne gir uttrykk for ulike syn på personalet og hva slags rolle personalet får for 

bedringsprosessen deres. Noen av dem, blant annet Pia, er helt tydelige på hvor viktig støtten 

fra personalet er:  

(…)	  jeg	  føler	  at	  veggen	  og	  personalet	  på	  en	  måte	  er	  to	  støttemurer	  for	  meg	  da,	  om	  
jeg	  sitter	  midt	  i	  liksom	  så	  føler	  jeg	  at	  det	  blir	  litt	  sånn...	  ja,	  jeg	  føler	  på	  en	  måte	  ikke	  at	  jeg	  
har	  noen	  trygge	  rammer	  rundt	  meg	  om	  noen	  går	  fra	  måltidet	  før	  meg,	  så	  da	  blir	  jeg	  veldig	  
utrygg.	  
 

Også Silje trekker frem hvor viktig trygghet er for bedringsprosessen hennes:  

Jeg	  er	  så	  sjenert	  og	  sånn	  så	  jeg	  bruker	  egentlig	  mest	  tid	  på	  å	  bli	  trygg	  på	  
medpasienter	  og	  personalet.	  Når	  jeg	  først	  er	  det	  så	  går	  ting	  lettere	  av	  seg	  selv	  liksom.	  
 

For Pia og Silje kan det se ut til at personalet blir støttespillere i kampen mot 

spiseforstyrrelsen, det gir dem følelsen av at de ikke står alene. Pia uttrykker det slik:  

(...)	  tryggheten	  min	  ligger	  i	  de	  ansatte	  her	  og	  veggene	  på	  en	  måte,	  at	  det	  er	  mine	  
rammer	  og	  min	  trygghet.	  Hjemme	  har	  jeg	  på	  en	  måte	  ikke	  den	  tryggheten,	  ikke	  hos	  meg	  
selv,	  ikke	  hos	  mine	  foreldre	  og	  ikke	  i	  huset	  jeg	  bor	  i.	  	  
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Men for noen kan personalet også oppleves som motstandere. Her eksemplifisert gjennom 

Karens frustrasjon over at hennes ønske om vegetarkost ikke blir tatt hensyn til:  

Hvis	  de	  skal	  straffe	  meg	  med	  å	  gi	  kjøtt,	  så	  skal	  jeg	  straffe	  dem	  tilbake	  ved	  ikke	  å	  
spise	  opp.	  	  
 

Man kan tenke seg at Karen ikke enda klarer å eie bedringsprosessen fullt og helt, og hun kan 

oppleve det som om personalet motarbeider henne. Kanskje kan dette settes i sammenheng 

med at hun ikke er frivillig innlagt. 

Hos Olav kan man se en utvikling i hans syn på personalet. Han var i behandling under 

tvungent psykisk helsevern i omtrent seks måneder, behandlingen ble omgjort til frivillig for 

cirka to måneder siden. Her forteller han om begynnelsen av innleggelsen:  

Enda	  et	  kvarter	  å	  bare	  glane	  ut	  i	  lufta	  mens	  de,	  mens	  de	  maser	  og	  maser	  på	  at	  du	  
skal	  ta	  enda	  mer	  erstatning	  for	  måltidet,	  i	  form	  av	  næringsdrikk	  da.	  Jeg	  hata	  det.	  Det	  føltes	  
liksom	  ut	  som	  en	  sånn	  der	  tortur	  liksom	  (ler	  litt),	  som	  om	  du	  har	  gjort	  noe	  gærent,	  da	  hele	  
tiden...	  ja.	  
 

Han beskriver selv en endring som har kommet frem over tid, og som stammer fra et fokus på 

noe annet, og for ham, viktigere enn maten:  

(...)	  og	  så	  etter	  hvert	  som	  de	  har	  fokusert	  litt	  mer	  hvert	  fall	  for	  min	  del,	  på	  meg	  da…	  
fokusert	  på	  relasjoner	  og	  liksom	  snakke	  ut	  om	  andre	  ting.	  Så	  har	  det	  over	  tid	  sånn	  sakte,	  
men	  sikkert	  kommet	  et	  lite	  indre	  ønske	  fra	  meg	  til	  å	  få	  til	  mer	  og	  mer	  med	  maten,	  selv	  om	  
det	  fortsett	  oppleves	  som	  vanskelig	  så	  er	  det,	  jeg	  føler	  at	  jeg	  har	  lyst	  til	  å	  gi	  det	  tilbake	  til	  
dem	  fordi	  jeg	  setter	  pris	  på	  relasjonene	  vi	  har	  fått	  og	  sånn.	  
 

Det ser altså ut til at han i løpet av månedene på avdelingen har gått fra å se behandlingen 

som en form for tortur og til at han nå opplever et forpliktende relasjonelt fellesskap. Som 

han selv sier videre:  

Det	  er	  fortsatt	  ikke	  lett	  å	  spise,	  men	  det	  er	  lettere	  rammer	  rundt	  da.	  Det	  har	  mye	  å	  
si.	  For	  opplevelsen	  av	  å	  være	  her.	  	  
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4  Diskusjon 
Resultatene fra denne studien gir rike beskrivelser av det smertefulle ubehaget pasienter med 

anoreksi opplever i måltidsituasjonen i form av blant annet ambivalens, tankekjør og vonde 

følelser. Når de nå er i behandling blir de stående i en slags mellomposisjon der de dras mot å 

fortsette og følge spiseforstyrrelsen samtidig som de forsøker å finne nye og mer 

hensiktsmessige strategier for å håndtere utfordringene sine. Deltakerne befinner seg i en 

endringsprosess og de er opptatt av hvordan veien videre blir seende ut. Behandlingens 

rammer har ulik psykologisk funksjon for dem i denne prosessen, og kan både oppleves som 

støttende og til hinder for utvikling av bedring. 

Med utgangspunkt i spisesituasjonen har det altså dannet seg temaer som strekker seg utover 

det konkrete måltidet. Under følger en nærmere drøfting av resultatene fra studien sett i lys 

av en bredere forståelse, informert av aktuell teori og empiri. 

 

Dilemmaet mellom ansvar og kontroll 

Rammene og reglene på avdelingen kan sies å være uttrykk for at personalet tar over ansvaret 

slik at pasientene slipper å ha ansvar for maten i en periode, de får muligheten til å lene seg 

på og få støtte hos de ansatte. Gjennom behandling får de hjelp til å gi slipp på kontrollen 

(George, 1997; Zugai et al., 2013). Kontroll er etablert som en sentral dimensjon ved 

anoreksi (Bruch, 1978; Buhl, 1990; D’Abundo & Chally, 2004). I tråd med tankegangen om 

at spiseforstyrrelsens symptomer har en funksjon for pasienten, kan man se det slik at 

personer med spiseforstyrrelser kontrollerer mat og kropp fordi de ikke har andre 

hensiktsmessige verktøy de kan bruke for å håndtere utfordringene og vanskene i livene sine. 

En måte å få kontroll over maten er gjennom å unngå den, enten gjennom restriksjon av 

mengde eller ved å oppheve effekten av mat gjennom oppkast eller trening. 

 

Kontroll var et aspekt som også gikk igjen i deltakernes beretninger. De forsøkte å skape seg 

en ny opplevelse av kontroll i måltidsituasjonen etter som de ikke lenger kunne kontrollere 

kropp og mat slik de hadde gjort tidligere. Slik deltakerne uttrykte det var det å skape kontroll 

i seg selv vanskelig når måltidet på avdelingen var preget av rammer og faktorer som nettopp 

lå utenfor deres kontroll. Det kan tidvis være uklart hva som kan forstås som en mer 

hensiktsmessig kontroll hos deltakerne og hva som er en form for kontroll som er knyttet opp 

mot spiseforstyrrelsens rigiditet. Flere av deltakerne fortalte om hvordan de forsøkte å få 

kontroll gjennom oversikt og forutsigbarhet, for eksempel knyttet til ingredienser i måltidet 
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de fikk servert. Buhl (1990) kaller det en kontrollsvikt hos anoreksipasienter i det at de 

fungerer med en rigid og tvangspreget kontroll preget av svarthvitt-tankegang. Fordi de ikke i 

tilstrekkelig grad har utviklet evnen til å forstå og differensiere sine indre signaler, blir 

kontrollen over behov og impulser i realiteten svært dårlig. Enten må behovene fjernes helt 

gjennom å benekte eller døyve kroppens signaler, eller så opplever de at følelsene og 

impulsene kontrollerer og overvelder dem fullstendig. Kontrollen konsentreres fullt og helt 

om kroppen, og pasienter med anoreksi leter etter konkrete tegn på at de mestrer og har 

kontroll over seg selv, følelsene og kroppen sin. (Buhl, 1990).  

 

Det blir en dualitet i at deltakerne på den ene siden forsøker å skaffe seg en opplevelse av 

kontroll, samtidig som behandlingen innebærer å gi slipp på kontrollen gjennom å gi fra seg 

ansvaret. Det at personalet tar over ansvaret opplevdes forskjellig av deltakerne. For noen 

kjentes det trygt, personalet ble støttemurer som de kunne lene seg på i kampen mot 

spiseforstyrrelsen. Gjennom behandlingen fikk deltakerne personalet som lagspillere og de 

slapp å stå i mot sykdommen alene. Men for noen kunne personalet tvert i mot bli 

motstandere og behandlingen kunne oppleves som en straff. Det er mulig denne forskjellen i 

hvordan ansvarsovertakingen fra personalets side opplevdes for deltakerne handler om timing 

og utvikling i bedringsprosessen. En bedringsprosess kan forstås som bestående av ulike 

faser, slik blant annet den transteoretiske modellen beskriver det (Prochaska, DiClemente & 

Norcross, 1992; Norcross, Krebs & Prochaska, 2011). Den transteoretiske modellen skiller 

mellom endringsfasene før overveielse (ingen intensjon om endring), overveielse (man 

vurderer endring, men er ennå ikke klar for det), forberedelse (man har bestemt seg for 

endring og har begynt forberedelsene), handling (man foretar endringer og prøver ut ny 

atferd) og vedlikehold (man opprettholder og forsterker den endrede atferden og forsøker å 

hindre tilbakefall) (Prochaska et al., 1992). Den transteoretiske modellen inneholder også 

prosesser for endring som sier noe om hvordan mennesker endrer seg (Norcross et al., 2011). 

Disse endringsprosessene består av ulike teknikker, metoder og relasjonelle tilnærminger som 

benyttes for å endre problematisk atferd. Den transteoretiske modellen hevder at disse 

prosessene må tilpasses endringsfasene for å få størst mulig effekt. Generelt er intervensjoner 

som fokuserer på å øke innsikt og bevissthet rundt problemene mest effektive i de tidligere 

fasene, mens intervensjoner rettet mer direkte mot atferdsendring er mest virksomme i 

handlings- og vedlikeholdsfasene (Norcross et al., 2011). Den transteoretiske modellens 

beskrivelse av endring kan slik forklare hvordan ansvarsovertakelse som intervensjon kan 

endre funksjon i løpet av pasientenes bedringsprosess. Det er mulig at det at personalet tar 
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over ansvaret for maten oppleves godt i begynnelsen av innleggelsen fordi pasientene ennå 

ikke har kommet til den aktive handlingsfasen. Ved starten av en døgnbehandling kan man gå 

ut ifra at pasientene befinner seg i overveielsesfasen eller forberedelsesfasen. De er dermed 

klar over at anoreksien utgjør et problem som må endres, men de har kanskje ennå ikke 

forpliktet seg til en slik endring eller de kjenner seg kun klare for små endringer. Da kan 

ansvarsovertakelse oppleves godt, fordi den kan redusere ubehaget anoreksien fører med seg 

og de kan bruke avdelingens regler som begrunnelse for at de spiser mer. Når pasientene så 

kommer over i handlingsfasen er de mer klare for å aktivt sloss mot sykdommen i form av 

atferdsendring, og da kan rammene oppleves hemmende for deres opplevelse av agens og 

autonomi. Den transteoretiske modellen kan slik illustrere betydningen av å tilpasse 

intervensjonene, eller endringsprosessene, etter hvilken fase pasientene befinner seg i.  

Et annet aspekt er at man heller ikke kan gå ut i fra at en slik ansvarsovertakende tilnærming 

passer for alle. Dette illustreres gjennom intervjuet med Olav der det sentrale for hans 

bedringsprosess kan sies å være dannelsen av gode relasjoner og en opplevelse av å bli sett 

og møtt på sine utfordringer. Hos ham vekket det motstand å bli fratatt ansvaret, og gjennom 

å få tilbake deler av ansvaret for middagsmåltidet gjennom å spise på rommet ble det enklere 

for ham å forplikte seg til behandlingen.  

 

Det ligger en psykologisk funksjon i at noen tar over ansvaret slik personalet på en 

spiseforstyrrelsesavdeling gjør. En måte å forstå spiseforstyrrelser på er at lidelsen utvikles 

fordi friheten i livet blir for stor og overveldende (Bruch, 1978). Livets valg oppleves som for 

store, noe som fører til indre forvirring og kaos. De overveldende valgene pasientene 

opplever i møtet med maten kan sies å være en miniutgave av disse mønstrene, og dette retter 

ansvarsovertakingen seg mot. Personalets respons blir dermed å ta over, de rammer inn 

pasientene og avgrenser dem slik at ikke situasjonen skal oppleves så utflytende og utrygg. 

Dette kan gi pasientene både trygghet og støtte. Men samtidig kan det også føre til at 

pasientene ikke lærer hvordan de skal håndtere livets utfordringer på en mer hensiktsmessig 

måte. Dermed blir spørsmålet hva som skjer når de skal ut av avdelingen og leve i verden 

igjen, der ingen rammer dem inn på den samme måten. Også deltakerne i denne studien er 

opptatt av at behandlingen de får skal ha en overføringsverdi. De snakker om behovet for 

normalitet gjennom å relære normal spiseatferd og bli rustet til å klare seg i hverdagen 

utenfor avdelingen. For noen av dem oppleves rammene å være til hinder for en slik 

normalitet, mens andre trekker frem hvordan avdelingens regler nettopp kan fremme 

normalitet gjennom å svekke spiseforstyrrelsen. Slik skapes det et spenn, med rammene på 
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den ene siden og ønsket om normalitet på den andre siden, og man kan tydelig se hvor 

utfordrende det kan være å finne frem til en hensiktsmessig balanse i behandlingen. Et 

eksempel på hvordan en slik balansegang kan se ut er utformingen av bordsystemet i 

matsalen som kan sies å være et uttrykk for en gradvis tilbakeføring av ansvar til pasientene. 

De går fra å bli forsynt av personalet og dermed ikke ha noe ansvar for hva og hvor mye de 

spiser, til å mot slutten av innleggelsen forsyne seg selv og sitte uten personalet ved bordet. 

Slik får de selv ansvaret for å spise i henhold til kostplan og sørge for å oppfylle vektkravene.  

 

Et annet aspekt ved at personalet tar over ansvaret fra pasientene handler om autonomi.  

Forskning viser at en sentral faktor for bedring av anoreksi innebærer at pasienten blir ansett 

og bekreftet som et unikt individ som har rett til egen individualitet, og som kan ta sin egne 

valg og være ansvarlig for dem (Nordbø et al., 2008; Espíndola & Blay, 2009). Det er videre 

viktig at bedring anses som et autonomt, indre motivert valg som sammenfaller med 

fremtidsmålene til pasientene (Federici & Kaplan, 2008). En manglende opplevelse av fri 

vilje i behandlingen kan altså føre til lav motivasjon for endring (Darcy et al., 2010). Dette er 

i tråd med selvbestemmelsesteorien (self-determination theory, heretter forkortet SDT). SDT 

er en omfattende teori som hevder at mennesket har tre grunnleggende former for 

psykologiske behov: kompetanse, autonomi og en følelse av tilhørighet (Fox, Federici & 

Power, 2012). I lys av deltakernes beretninger i denne analysen, blir særlig behovet for 

autonomi relevant å diskutere videre. Teorien har blitt brukt av Vansteenkiste og kollegaer 

for å forklare motivasjon ved spiseforstyrrelser (Vansteenkiste, Soenens & Vandereycken, 

2005; Vandereycken & Vansteenkiste, 2009). SDT fokuserer først og fremst på kvaliteten på 

motivasjonen, og rangerer typer av motivasjon etter hvor autonome de oppleves for individet. 

SDT skiller mellom kontrollert motivasjon og autonom motivasjon. Kontrollert motivasjon er 

ytrestyrt med liten grad av opplevd selvbestemmelse, og deles videre inn i ytre motivasjon 

som er styrt av ytre forventninger, belønninger eller former for straff, og internalisert 

motivasjon som reguleres av skyldfølelse, skam og indre stress. Ved autonom motivasjon 

kommer motivasjonen innenfra og man opplever at man handler i tråd med egne ønsker og 

verdier. Autonom motivasjon deles videre inn i identifisert motivasjon som er basert på 

verdisyn og personlig forpliktelse, og indre motivasjon der man handler av glede, interesse og 

engasjement. Flere studier har bekreftet viktigheten av autonom motivasjon versus kontrollert 

motivasjon for å predikere drop-out og varig endring blant anoreksipasienter (Vansteenkiste 

et al., 2005). SDT hevder i likhet med mange andre motivasjonsteorier at en form for indre, 

selvbestemt motivasjon er nødvendig for å oppnå varig endring. Men man kan ikke i 
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behandling av spiseforstyrrelser forvente at pasientene vil endre atferd av indre, gledestyrt, 

motivasjon siden en slik endring innebærer mye ubehag. SDT trekker derfor frem identifisert 

motivasjon som en løsning på denne utfordringen. Når ytre motivasjon kan oppleves 

selvbestemt og viljestyrt, omgjøres den til indre identifisert motivasjon. SDT hevder at for å 

oppnå varig endring hos anoreksipasienter så må motivasjonen i størst mulig grad være 

forankret i pasientenes egen vilje og verdier, altså gjennom identifisert motivasjon. 

Behandlingen må dermed legge til rette for internalisering av endring slik at endringen 

oppleves som en refleksjon av pasientenes identitet.  

 

I lys av en slik forståelse blir et viktig spørsmål hvorvidt behandlingens rammer og 

personalets ansvarsovertakelse legger til rette for en i størst mulig grad av selvbestemt 

motivasjon. Deltakerne i denne studien gir uttrykk for at de ser på spisesituasjonen som en 

jobb som må gjøres. En slik holdning kan forstås som et uttrykk for en ytre motivasjon som 

styres av de forventninger og krav som ligger i behandlingsopplegget. De spiser av plikt, 

fordi de må. I tråd med SDT vil det være nødvendig for varig endring at den ytre 

motivasjonen omgjøres til identifisert motivasjon, slik at pasientene opplever at endring i 

spisemønster og –atferd sammenfaller med deres egne mål og verdier. Det kan altså være 

hensiktsmessig med behandlingsintervensjoner som retter seg mot dette. I følge 

Vansteenkiste og kollegaer (2005) vil det være viktig at behandlingen legger til rette for at 

anoreksipasienter gradvis kan internalisere endringene og danne seg sine egne 

argumentasjoner og insentiver. Pasientenes iboende endringspotensiale kan stimuleres 

gjennom spesifikt motivasjonsarbeid, for eksempel i tråd med retningslinjene for 

motivasjonsintervju (Treasure & Schmidt, 2001).  

I tråd med endringsfasene i den transteoretiske modellen kan man tenke seg at en omgjøring 

av ytre motivasjon til identifisert motivasjon kan hjelpe pasientene til å komme over i 

handlingsfasen. Personalets overtakelse av ansvar kan dermed oppleves positivt i de tidlige 

endringsfasene der pasientene styres av ytre motivasjon. Med pasientenes opplevelse av en 

selvbestemt identifisert motivasjon kommer også behovet for autonomi og de har ikke lenger 

det samme behovet for at andre tar over ansvaret. Fordi endringene da kjennes forankret i 

dem selv, oppleves ikke lenger ansvaret like overveldende.  

 

Gjennom ansvarsovertakelsen kan personalet altså sies å hjelpe pasientene med 

selvavgrensning. Spiseforstyrrelser kan forstås som forårsaket av blant annet manglende 

selvavgrensning og kontakt med seg selv (Skårderud, 2007). Dette kan føre til et 
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behandlingsmessig dilemma når det kommer til overtakelse av ansvar. Ved å ta over 

kontrollen og ansvaret for maten og det pasientene synes er vanskelig, så risikerer man å 

bidra til og opprettholde den manglende kontakten med seg selv. Man går slik med 

symptomene. En slik ansvarsovertakende tilnærming fører til at det ikke dannes noen 

overskridelse eller brudd i dynamikk. Man utfordrer ikke problemdynamikken og angriper 

dermed ikke det underliggende. Det blir i stedet et symptomfokus. Samtidig kan man hevde 

at det ikke er gitt hva som regnes som problemdynamikken. Dersom man mener den 

omhandler maten kan problematikken sies å bli utfordret gjennom å måtte spise. Dreier 

problemdynamikken seg derimot om noe annet og mer omfattende, blir det mer uklart. Det 

blir altså viktig hvordan man forstår både problemer og endring.  

 

Endringsforståelse 

Flere studier viser at det at pasienten er klar for endring er sentralt for vellykket behandling 

(Pettersen & Rosenvinge, 2002; Sly, Morgan, Mountford & Lacey, 2013). Hos 

anoreksipasienter kompliseres behandlingen ofte av ambivalens som er funnet å være en 

sentral del av alle stadier av bedringsprosessen (Federici & Kaplan, 2008; Darcy et al., 2010; 

Pettersen et al., 2012). Deltakerne i denne studien fortalte alle om hvordan de i 

måltidsituasjonen opplevde ambivalens til endring og hvor vanskelig det var å velge og følge 

behandlingsopplegget fremfor den sterke spiseforstyrrelsen. De beskrev også hvordan de 

forsøkte å finne nye strategier for å stå i mot sykdommen slik at det ble enklere for dem å 

følge behandlingen og endre atferd. En måte å forstå endring er gjennom å skille mellom 

førsteordens- og andreordensforandring slik Watzlavick, Weakland og Fisch (2011/1974) 

gjør det. En førsteordensforandring betegner en forandring som inntreffer inne i et gitt system 

som selv forblir uforandret, mens en andreordensforandring er en forandring som når den 

inntreffer forandrer selve systemet. Watzlavick og kollegaer illustrerer forskjellen mellom 

disse forandringstypene gjennom en marerittmetafor: Dersom man har mareritt kan man ty til 

mange ulike handlinger i drømmen, som å løpe, gjemme seg, slåss eller skrike. Men ingen av 

disse formene for forandring i atferd vil gjøre slutt på marerittet. Den eneste veien ut av et 

mareritt innebærer en endring fra drøm til våken tilstand. Den våkne tilstanden er ikke lenger 

en del av drømmen, men en forandring til en helt annen og forskjellig tilstand og dermed en 

andreordensforandring.  

 

Et system kan altså gjennomgå mange førsteordensforandringer, men dersom ikke strukturen 

forandres forekommer det ingen andreordensforandringer. Overført til spiseforstyrrelser vil 
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det si at førsteordensforandringer omhandler konkrete symptomendringer innenfor 

spiseforstyrrelsen, mens andreordensforandringer tar sikte på å endre selve 

spiseforstyrrelsesstrukturen. En førsteordensforandring kan paradoksalt nok i visse tilfeller 

føre til forverring og et mer fastlåst problem. Intervensjoner som retter seg mot 

førsteordensforandring vil dermed låse dynamikken mer fast fremfor å endre den. Denne 

formen for forandring baserer seg ofte på sunn fornuft og man kan derfor intuitivt tenke at 

den riktige måten å løse et problem på er å tilføre det motsatte (Watzlavick et al., 2011/1974). 

I møte med en anoreksipasient kan dermed den intuitive løsningen, og behandlingen, antas å 

være mat. I tråd med teorien til Watzlavick og kollegaer kan måltidsituasjonen slik ses på 

som en førsteordensforandring. Man forsøker å løse problemet ved hjelp av mat fordi det 

tilsynelatende er mat en spiseforstyrrelse handler om. Fordi måltidsituasjonen er fokus for 

prosjektet, knyttes den følgende diskusjonen opp mot dette aspektet ved behandling, selv om 

døgnbehandling av spiseforstyrrelser forøvrig regnes som multimodal (Olmsted et al., 2010).	   

 

Gjennom å skille mellom førsteordens- og andreordensforandringer vil det være 

hensiktsmessig å diskutere hva slags forandring man søker i behandling og hvilken del av 

problemet man fokuserer på. Dersom man antar at måltidsituasjonen fungerer som en 

førsteordensforandring vil ikke de forandringene man tar sikte på å skape der føre til noen 

endring i selve det systemet som spiseforstyrrelsen utgjør. Gjennom mat får man behandlet 

de fysiologiske konsekvensene ved en spiseforstyrrelse, men de bakenforliggende årsakene til 

en spiseforstyrrelse som er mer komplekse (Buhl, 1990; Skårderud, 2007) forblir uforandret. 

I undersøkelser av anoreksipasienters syn på behandling vektlegges blant annet sosial støtte, 

motivasjon for endring og faktorer knyttet til den terapeutiske alliansen som viktige for 

bedringsprosessen (Federici & Kaplan, 2008; Darcy et al., 2010). Også utvikling av en 

identitet atskilt fra spiseforstyrrelsen trekkes i disse studiene frem som viktig for tilfriskning, 

noe som gir mening i lys av hvordan deltakerne i denne studien beskriver spiseforstyrrelsen 

som en sterk motstander. Det er som om de har fått selskap av en allmektig diktator som har 

hatt kontroll over livene deres og som alltid er med dem. Anoreksipasienter har i tidligere 

studier trukket frem hvor vanskelig det kan være å skape seg en ny hverdag uten 

spiseforstyrrelsen, og hvor viktig det da oppleves å styrke deres egen identitet som adskilt fra 

sykdommen (Federici & Kaplan, 2007; Pettersen, Thune-Larsen, Wynn & Rosenvinge, 

2012). Et mer eksistensielt behandlingsfokus blir dermed viktig for pasientenes opplevelse av 

bedring. Økt kunnskap om og aksept av seg selv er viktige aspekter ved denne prosessen, og 

et støttende og omsorgsfullt miljø kan også bidra til dannelsen av en ny identitet adskilt fra 
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spiseforstyrrelsen (Federici & Kaplan, 2007). En økning i selvfølelse på bakgrunn av indre og 

ytre aksept er svært viktig for opplevelsen av bedring i følge pasientene selv (Vanderlinden, 

Buis, Pieters & Probst, 2007; Espíndola & Blay, 2009). For deltakerne i denne studien var 

opplevelsen av mestring sentral i måltidsituasjonen. De snakket om hvor viktig det var for 

dem å få muligheten til å kjenne mestring i møtet med de utfordringene som ligger i å spise. 

Erfaringer med mestring fører generelt til at situasjoner og hendelser fremstår som mer 

håndterlige, man får økt tro på sin egen evne til å overkomme vansker og utfordringer 

(Holtforth, Grawe & Castonguay, 2006). Gjennom å øke mestringsfølelsen i behandling kan 

selvfølelsen vokse. Pasientene får muligheten til å styrke seg selv på bekostning av 

spiseforstyrrelsen og kan få økt sin egen selvtiltro.  Funnene fra denne studien er i tråd med 

Nordbø og kollegaers studie av hva som fører til ønske om bedring hos anoreksipasienter 

(2008), der de fant at opplevelsen av mestring i form av å kjenne seg sterk, handlekraftig og 

mestrende er viktig for pasientenes ønske om å bli frisk. Fokus på å øke mestringsfølelse i 

behandling kan på bakgrunn av dette antas å kunne bidra til andreordensforandring i det at 

det setter i gang andre prosesser i pasientene enn de problemopprettholdende.  

 

Bedring fra en spiseforstyrrelse innebærer altså en kompleks sammensetning av 

psykologiske, atferdsmessige, fysiske og sosiale faktorer (D’Abundo & Chally, 2004; 

Espíndola & Blay, 2009). For selv om anoreksipasienter trekker frem mange psykologiske 

faktorer som for dem er viktig for bedringsprosessen, så er det også nødvendig å gjennom 

kostbehandling redusere de alvorlige konsekvensene en sulttilstand har på kroppen (Bruch, 

1978; Fox, Federici & Power, 2012). Behandlingsmessig kan derfor måltidet sies å være en 

utfordring i det at mat må være en del av behandlingen, samtidig som maten er så komplisert 

og vanskelig for pasientene i det at det å spise vekker så sterkt ubehag i dem. Deltakerne i 

denne studien fortalte alle om hvordan vonde følelser var en del av måltidene. Når de spiser 

kommer de følelsene de har forsøkt å regulere gjennom spiseforstyrrelsen frem, og dette 

opplevdes både overveldende og utfordrende. Sammenhengen mellom vansker knyttet til 

følelser og spiseforstyrrelser er veletablert (Buhl, 1990; Pemberton & Fox, 2011; Fox, 

Federici & Power, 2012), men det pågår en diskusjon om hvorvidt dette skyldes en generell 

svikt i kontakt med egne følelser (alexitymi) eller om vanskene er mer avgrenset til noen 

spesifikke negative følelser (Fox & Power, 2009). Uavhengig av årsak har forskning vist at 

personer med anoreksi har vansker med emosjonsregulering og de tyr ofte til undertrykkelse 

som strategi (Pemberton & Fox, 2011; Espeset et al., 2012). Det å ha tilgang til, integrere, og 

uttrykke følelser er sentralt for en varig endring, og det blir viktig å fokusere særskilt på 
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emosjonsreguleringsevner i behandlingen av spiseforstyrrelser (Federici & Kaplan, 2008; 

Pemberton & Fox, 2011). Resultatene fra denne studien bekrefter hvordan mat og følelser er 

tett sammenvevd hos deltakerne, noe som innebærer at det å spise blir svært utfordrende. 

Therese formulerer det godt i sitt intervju: Og det er jo noe man må jobbe med, at ikke 

følelsene skal på en måte forflyttes over til matfatet nærmest. Det tar litt tid. 

 

Måltidet kan altså sies å fungere som en katalysator for de underliggende problemene hos 

pasientene, når de møter maten så møter de også smertefulle følelser, tanker og reaksjoner i 

seg selv. Vanskene kommer tydelig til syne i måltidet i det at pasientene ikke lenger kan 

unnvike problemene gjennom maten, slik de har gjort tidligere. Samtidig kan man spørre seg 

om det ikke foregår en form for mental unnvikelse også i måltidsituasjonen på avdelingen. I 

deltakernes beretninger om hvordan de forsøker å håndtere måltidet er strategier knyttet til 

flytting av fokus gjentakende. Gjennom radio, samtaler rundt bordet og spiseritualer får de 

muligheten til å fokusere på noe annet enn selve måltidet og reaksjonene som vekkes i dem 

når de skal spise. Karen oppsummerer hvordan disse strategiene kan fungere: (...) når jeg 

gjør sånne spesielle ting da, så kommer ikke andre tanker, jeg gjør det fordi da unngår jeg 

andre tanker som er krevende og utfordrende. Så... jeg unngår jo på en måte øvelsen da.  

Også det at deltakerne ser på måltidet som en jobb som må gjøres, som noe de bare må 

gjennom, kan bidra til at den eksponeringen man kan tenke seg ligger i spisingen ikke får 

ønsket effekt. Watzlavick og kollegaer (2011/1974) kaller det et spill uten ende når et system 

gjennomgår alle tenkelige indre førsteordensforandringer uten at det fører til noen endring i 

selve systemet i form av andreordensforandringer. Et slikt spill kan ikke ut fra sine egne 

premisser utvikle betingelser for forandring, det er endeløst i den forstand at det ikke har i seg 

noen løsning og dermed ingen avslutning. Gitt et slikt perspektiv kan man se 

måltidsituasjonen i behandling av spiseforstyrrelser som et spill som står mellom å spise og 

ikke spise. Holdningen hos pasientene om at det å spise er en jobb kan føre til frakopling eller 

unnvikelse. Pasientene overgir seg og spiller spillet på behandlingens premisser, og det 

foregår en tilsynelatende endring, men kun i form av en førsteordensforandring. En mer varig 

endring, gjennom andreordensforandring, fordrer en form for metarefleksjon i det at man ser 

spillet sitt og det man er fanget i (Watzlavick et al., 2011). Et behandlingsmessig spørsmål 

blir da hvordan man kan bidra til en slik metarefleksjon og dermed en andreordensforandring. 

En mulig tilnærming kan være gjennom intervensjoner rettet mot økt mestringsfølelse. 

Gjennom behandlingen kan pasientene få innsikt i den funksjonen spiseforstyrrelsen har hatt 

for dem, og de kan få en opplevelse av at de selv er i stand til å håndtere utfordringene i livet 
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sitt på en mer hensiktsmessig måte enn gjennom spiseforstyrrelsen. Økt tiltro til seg selv kan 

bidra til at pasientene kan overskride problemdynamikken sin og dermed begynner å spille et 

annet spill enn det problemopprettholdende spillet uten ende.  

 

Avledning kan se ut til å være en bevisst strategi fra personalets side i det at det i hviletiden 

etter måltidene gis tilbud om aktiviteter som kan avlede og få pasientene til å fokusere på noe 

annet enn det sterke ubehaget som kommer med mettheten. Flere av deltakerne gir uttrykk for 

at de setter pris på dette. Samtidig kan man tenke seg at også denne formen for avledende 

aktivitet bidrar til mental unnvikelse hos pasientene. Ritualer, radio, aktiviteter i hviletiden, 

samt en holdning om at maten er noe de bare må komme seg gjennom kan føre til at de ikke 

er mentalt tilstede, de jobber seg ikke gjennom ubehaget gang etter gang, noe som kan antas å 

være nødvendig for bedring. Et eksempel på en behandlingsform og –teori der det legges vekt 

på at pasienten nettopp må være fullstendig tilstede i ubehaget er ERP-behandling 

(eksponering med responsprevensjon) ved tvangslidelser (OCD) (Foa, Yadin & Lichner, 

2012). ERP benytter tilvenning og lærer pasienten at de konsekvensene han er så redd for 

faktisk ikke inntreffer. Pasienten må møte den stimulusen han frykter for å lære å 

konfrontere, i motsetning til å unngå, angsten. Men dersom pasienten under ERP-behandling 

bedriver unnvikelse gjennom mentale ritualer eller gjennom å berolige seg selv, får ikke 

eksponeringen like god effekt (Foa et al., 2012). Det blir derfor understreket i behandlingen 

hvor viktig det er at pasienten tør å gi seg over til frykten, gjerne gjennom å forestille seg at 

eksponeringen faktisk fører til alle de konsekvensene han frykter.   

Det er mange som hevder at spiseforstyrrelser, og særlig anoreksi, er nært beslektet med 

angstlidelser, og flere har funnet likhetstrekk mellom anoreksi og OCD, samt høyere 

forekomst av tvangstrekk og tvangspreget personlighetsforstyrrelse hos anoreksipasienter 

(Pollice et al., 1997; Strober, 2004; Waller, 2008; Steinglass et al., 2011). På bakgrunn av 

slike funn ville det være interessant å undersøke hvorvidt en form for ERP-tilnærming ville 

ha effekt også i måltidsituasjonen ved behandling av spiseforstyrrelser. Steinglass og 

kollegaer (2011) har tatt til ordet for å nettopp forsøke ERP-behandling ved 

anoreksibehandling. De ser for seg at pasienten skal eksponeres for mat- og spisesituasjoner 

som i utgangspunktet vekker angst. I forkant er det viktig at terapeuten og pasienten sammen 

har kommet frem til hvilke situasjoner som er angstskapende og hvilke konsekvenser 

pasienten frykter. Eksempler på slike situasjoner, som pasienten senere skal møte, kan være å 

spise et pizzastykke eller gi slipp på kontroll gjennom å spise med lukkede øyne. Når 

pasienten er i eksponeringssituasjonen bidrar terapeuten til å holde fokus gjennom å diskutere 
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detaljert hvordan pasienten opplever det som skjer, og minner pasienten på at det hun 

opplever er angstreaksjoner. ERP-behandling for anoreksi vil dermed eksponere pasienten for 

angstreaksjoner i behandlingen, bryte koblingene mellom ritualer og reduksjon av 

angstsymptomer, og avkrefte de irrasjonelle tankene om hvor farlig de fryktete stimuli er 

(Steinglass et al., 2011). Kan hende ville en slik behandlingstilnærming kunne føre til 

andreordensforandring i det at pasientene aktivt må forholde seg til maten og de reaksjonene 

det å spise vekker i dem. Gjennom å konfrontere de utfordringene som ligger i maten i stedet 

for å unnvike, møter de problemene sine på en annen måte enn tidligere. Dermed kan det 

systemet som spiseforstyrrelsen utgjør endres og kanskje kan behovet for symptomene etter 

hvert forsvinne.  

 

4.1   Begrensninger ved studien 
En av fordelene ved kvalitativ forskning er at den kan gi rike beskrivelser av menneskers 

erfaringer og indre liv, men samtidig finnes det også noen potensielle begrensninger ved bruk 

av kvalitativ metode. Deltakerne i intervjustudier velger selv hva og hvor mye de vil dele 

med intervjueren, og dette vil datamaterialet bli farget av. For å sørge for mest mulig rike og 

erfaringsnære beskrivelser forsøkte jeg å legge til rette for at deltakerne skulle oppleve 

intervjusituasjonen som trygg. Men det kan likevel hende at noen av dem ikke kjente seg 

komfortable med å dele alle aspekter av sine erfaringer.  

 

Generaliserbarheten av denne studien i en statistisk retning kan sies å være begrenset av 

antall deltakere og av det at de alle var pasienter ved den samme avdelingen. Selv om 

spesialiserte behandlingsenheter for spiseforstyrrelser i Norge baserer seg på de samme 

statlige retningslinjene for behandling er det ikke gitt at avdelingene er utformet på samme 

måte. Deltakernes synspunkter og erfaringer kan dermed være forskjellige fra hvordan 

pasienter ved andre enheter opplever sin behandling. Det var i utgangspunktet ikke et 

kriterium at deltakerne i denne studien skulle ha anoreksi, dette var trolig et resultat av at 

flertallet av pasienter som får behandling ved denne avdelingen har denne typen av 

spiseforstyrrelse. Kanskje kan deres felles diagnose ha påvirket resultatet og svekket 

generaliserbarheten for andre typer av spiseforstyrrelser. Samtidig hadde flere av deltakerne 

også bulimisymptomer, noe som bidro til økt heterogenitet.   

Utvalgets heterogenitet i alder og varighet av innleggelse kan sies å begrense den statistiske 

generaliserbarheten av studien. Samtidig ble det i utgangspunktet lagt opp til en slik variasjon 
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gjennom fravær av spesifikke inklusjons- og eksklusjonskriterier. Dette for å kunne få frem 

nyanser og de naturlige og uunngåelige forskjellene som er i en pasientgruppe.  

Den teoretiske generaliserbarheten av dette studiet kan forøvrig sies å være ivaretatt. 

 

Studiens utvalg kan ha blitt påvirket av rekrutteringsprosedyren. Pasientene på avdelingen ble 

spurt av miljøpersonalet om hvorvidt de ville delta i studien, og personalets synspunkter på 

hvem de anså egnet for studiens formål kan ha påvirket hvem som ble forespurt. Det at 

deltakerne var innlagt på intervjutidspunktet kan i utgangspunktet anses som en styrke. 

Samtidig kan det hende at noen av dem følte en form for lojalitet til personalet som kan ha 

påvirket svarene deres.  

 

4.2   Implikasjoner 
Kvalitativ forskning søker å generere kunnskap gjennom å belyse fenomener. Med 

utgangspunkt i funnene kan praktiske og teoretiske implikasjoner for behandling og videre 

forskning utledes. Formålet med denne studien har vært å gi innsikt i anoreksipasienters 

opplevelse av å være i en situasjon der de må spise. Deltakernes beretninger har så blitt brukt 

som utgangspunkt for å se på endringsarbeid i måltidsituasjonen. Hva man i behandling anser 

som problemet blir avgjørende for hvilke intervensjoner som benyttes, og funnene fra denne 

studien understøtter tankegangen om at mat ikke er tilstrekkelig for bedring av anoreksi. 

Intervensjoner rettet mot opplevelse av mestring hos pasientene og dermed økt tiltro til seg 

selv ser ut til å være viktige også i måltidsituasjonen. Samtidig er mat en nødvendig del 

behandling av spiseforstyrrelser og denne oppgaven har drøftet alternative tilnærmingsmåter i 

måltidsituasjonen. Tidligere forskning understøtter en kobling mellom anoreksi og 

angstlidelser Sett i sammenheng med resultater fra denne studien som belyser hvordan 

anoreksipasienter kan ty til mental unnvikelse under måltider, ville det være interessant å 

utforske hvorvidt ERP-behandling kunne hatt effekt også på denne pasientgruppen. Kan 

hende vil en slik behandlingsform kunne føre til andreordensforandring i måltidsituasjonen.  

 

Funnene fra denne studien har belyst pasientenes individuelle behov i en måltidsituasjon som 

i utgangspunktet er utformet likt for alle. Dette understøtter tankegangen om å tilpasse 

intervensjoner etter hvilken fase pasientene befinner seg i, som beskrevet i den transteoretiske 

modellen. Økt bevissthet rundt dette kan være hensiktsmessig å ha med seg i utformingen av 

fremtidige behandlingsintervensjoner.  
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Dilemmaet mellom ansvar og kontroll som har blitt diskutert i denne oppgaven kan sies å 

utgjøre en behandlingsmessig utfordring. Det er ikke gitt hvordan dette dilemmaet skal kunne 

løses på en god måte, så kanskje kunne denne problemstillingen være egnet for videre 

forskning. Det kunne være interessant å utforske anoreksipasienters tanker rundt behov for 

ansvar og kontroll. Fordi kontroll, autonomi og ansvar kan forstås som deler av det spillet 

uten ende som pasientene er fanget i, kan det hende at det ville være nyttig å utforme en 

retrospektiv studie for dette formålet.  

 

Helsepersonell kan tidvis oppleve det utfordrende å arbeide med pasienter med 

spiseforstyrrelser, og kan ha vansker med å forstå den ambivalensen og motstanden mot 

endring som kan ses hos mange i denne pasientgruppen. Deltakernes beskrivelser av den 

vanskelige kampen de kjemper mot spiseforstyrrelsen ved hvert måltid og det sterke ubehaget 

de opplever kan bidra til å forklare en slik ambivalent holdning. Økt forståelse av pasientenes 

opplevelser kan føre til at det blir enklere å opprettholde en empatisk holdning i arbeid med 

pasienter med anoreksi. 

	    



	   52	  

4.3   Konklusjon 
En kvalitativ analyse av hvordan seks pasienter som er innlagt med anoreksi opplever 

måltidsituasjonen på avdelingen har tydeliggjort sentrale problemstillinger knyttet til 

spisesituasjonen som behandlingskontekst. Studien kan fungere som et viktig bidrag i videre 

vurdering og utforming av behandlingstilbud for pasienter med anoreksi. Deltakerne i studien 

beskriver hvordan måltidet fremstår som en indre kamp der motstanderen er den sterke 

spiseforstyrrelsen. Det å endre atferd og dermed trosse spiseforstyrrelsen innebærer sterkt 

ubehag i form av ambivalens og vonde følelser. Når de nå mottar døgnbehandling blir de 

stående i en dragkamp mellom presset fra spiseforstyrrelsen på den ene siden og 

behandlingsopplegget på den andre siden. De skal gi slipp på de gamle strategiene som 

tilhører sykdommen, og finne nye og mer hensiktsmessige måter å håndtere vansker og 

utfordringer på. Deltakerne forteller videre om hvordan bedring innebærer mer enn mat, og 

trekker frem viktigheten av mestring, støtte og fokus på normalitet i behandlingen.  

 

Funnene fra denne studien har belyst både likheter og forskjeller i deltakernes beretninger, og 

forteller slik om betydningen av å se på bedring som en prosess med ulike faser. Det kan 

derfor være hensiktsmessig å tilpasse behandlingsintervensjoner etter hvilken fase pasientene 

befinner seg og utforske hva slags motivasjon som styrer pasientene. Også hvordan man 

formulerer hva problemet handler om blir viktig for endringsprosessen med tanke på hvor 

fokuset for behandlingen rettes mot. Videre peker resultatene på den behandlingsmessige 

utfordringen som ligger i dilemmaet mellom ansvar og kontroll, samt hvordan pasientenes 

mentale unnvikelse i måltidet kan komme i veien for endringsarbeidet. Spisesituasjonen kan 

sies å ha et behandlingsmessig potensiale i det at spiseforstyrrelsen kommer tydelig til syne i 

pasientenes møte med mat. Men dersom pasientene ikke forholder seg til de reaksjonene som 

vekkes i dem, kan det føre til at dette potensialet ikke blir fullstendig utnyttet.  
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Vedlegg 1 
Informasjonsskriv med samtykkeskjema 

 

 
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

	  
	  ”Måltidsituasjonen	  for	  pasienter	  som	  er	  innlagt	  med	  

spiseforstyrrelser”	  

Bakgrunn	  og	  hensikt	  
Dette	  er	  et	  spørsmål	  til	  deg	  om	  å	  delta	  i	  en	  forskningsstudie	  som	  skal	  undersøke	  hvilke	  
tanker	  og	  oppfatninger	  pasienter	  som	  er	  innlagt	  for	  spiseforstyrrelser	  har	  rundt	  
måltidsituasjonen	  i	  avdelingen	  der	  de	  er	  innlagt.	  Formålet	  med	  studien	  er	  å	  få	  mer	  
informasjon	  om	  hvordan	  pasientene	  selv	  opplever	  måltidene,	  og	  slik	  kunne	  fungere	  som	  
et	  innspill	  i	  utformingen	  av	  fremtidige	  behandlingsintervensjoner.	  	  
Du	  blir	  spurt	  om	  å	  delta	  i	  prosjektet	  fordi	  du	  for	  tiden	  er	  innlagt	  ved	  en	  
døgnbehandlingsenhet	  ved	  [navn	  på	  spesialisert	  behandlingssted].	  	  
Dette	  prosjektet	  inngår	  som	  en	  del	  av	  en	  hovedoppgave	  ved	  psykologisk	  institutt	  ved	  
Universitetet	  i	  Oslo.	  

Hva	  innebærer	  studien?	  
Dersom du er villig til å delta i studien vil du bli intervjuet i inntil 1 time. Intervjuet vil være 
individuelt og foregå på avdelingen. Det tas lydopptak av intervjuet, og dette opptaket vil bli 
anonymisert. Informasjonen som kommer frem i intervjuet er taushetsbelagt, og vil ikke 
kunne knyttes til deg i etterkant. Intervjuet kommer til å ta utgangspunkt i det forrige 
middagsmåltidet du spiste på avdelingen, men vi vil også snakke om andre måltidserfaringer 
du har hatt, samt hva du opplever som særlig utfordrende og hva som oppleves støttende.  
 
Prosjektets kontakt på [enheten] er [navn] og hun vil være tilgjengelig for spørsmål underveis 
i prosjektet.  
	  
	  
Mulige	  fordeler	  og	  ulemper	  
Intervjusamtalen	  kommer	  til	  å	  handle	  om	  temaer	  knyttet	  til	  måltider	  og	  
spiseforstyrrelsen.	  Måltidsituasjonen	  på	  en	  spiseforstyrrelsesavdeling	  er	  preget	  av	  
tydelige	  og	  fastsatte	  rammer,	  og	  som	  pasient	  har	  man	  gjerne	  liten	  mulighet	  til	  å	  påvirke	  
disse.	  Gjennom	  dette	  intervjuet	  vil	  du	  få	  mulighet	  til	  å	  gi	  uttrykk	  for	  dine	  meninger	  til	  en	  
utenforstående	  og	  være	  med	  på	  å	  gi	  økt	  innsikt	  i	  hvordan	  denne	  situasjonen	  oppleves	  
for	  pasientene.	  Dette	  kan	  for	  mange	  oppleves	  meningsfullt.	  
Det	  er	  samtidig	  slik	  at	  måltidsituasjonen	  på	  avdelingen	  ofte	  oppleves	  vanskelig	  og	  
utfordrende,	  og	  for	  noen	  kan	  det	  komme	  til	  å	  føles	  ubehagelig	  å	  skulle	  gå	  i	  dybden	  om	  
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dette	  i	  en	  intervjusamtale.	  Det	  er	  også	  individuelt	  hvor	  komfortabel	  man	  er	  med	  å	  dele	  
personlig	  informasjon	  med	  andre,	  så	  det	  kan	  være	  lurt	  å	  tenke	  gjennom	  hvordan	  det	  
ville	  føles	  for	  deg.	  	  
	  
	  
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Informasjonen	  som	  registreres	  om	  deg	  skal	  kun	  brukes	  slik	  som	  beskrevet	  i	  hensikten	  
med	  studien.	  Alle	  opplysningene	  vil	  bli	  behandlet	  uten	  navn	  og	  fødselsnummer	  eller	  
andre	  direkte	  gjenkjennende	  opplysninger.	  En	  kode	  knytter	  deg	  til	  dine	  opplysninger	  
gjennom	  en	  navneliste.	  	  
Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som 
kan finne tilbake til deg. Lydopptaket av intervjuet transkriberes og avidentifiseres, og 
lydfilen slettes når prosjektet er ferdig, i løpet av våren 2016. 
Det	  vil	  ikke	  være	  mulig	  å	  identifisere	  deg	  i	  resultatene	  av	  studien	  når	  disse	  publiseres.	  	  
	  
	  
Frivillig	  deltakelse	  
Det	  er	  frivillig	  å	  delta	  i	  studien.	  Du	  kan	  når	  som	  helst	  og	  uten	  å	  oppgi	  noen	  grunn	  trekke	  
ditt	  samtykke	  til	  å	  delta	  i	  studien.	  Dette	  vil	  ikke	  få	  konsekvenser	  for	  din	  videre	  
behandling.	  Dersom	  du	  ønsker	  å	  delta,	  undertegner	  du	  samtykkeerklæringen	  på	  siste	  
side.	  Om	  du	  nå	  sier	  ja	  til	  å	  delta,	  kan	  du	  senere	  trekke	  tilbake	  ditt	  samtykke	  uten	  at	  det	  
påvirker	  din	  øvrige	  behandling.	  Dersom	  du	  senere	  ønsker	  å	  trekke	  deg	  eller	  har	  
spørsmål	  til	  studien,	  kan	  du	  kontakte	  Sunniva	  Grimstad	  på	  telefonnummer	  [...].	  
	  
Ytterligere	  informasjon	  om	  studien	  finnes	  i	  kapittel	  A	  –	  utdypende	  forklaring	  av	  hva	  
studien	  innebærer.	  
Ytterligere	  informasjon	  om	  biobank,	  personvern	  og	  forsikring	  finnes	  i	  kapittel	  B	  –	  
Personvern,	  biobank,	  økonomi	  og	  forsikring.	  	  
	  
Samtykkeerklæring	  følger	  etter	  kapittel	  B	  
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Kapittel A- utdypende forklaring av hva studien innebærer 
	  
Kriterier	  for	  deltakelse	  
Det	  er	  ingen	  særskilte	  kriterier	  for	  deltakelse	  i	  studien	  utover	  at	  du	  er	  innlagt	  ved	  
døgnbehandlingsenheten	  for	  voksne	  på	  [enhet]	  når	  innsamling	  av	  informasjon	  pågår.	  
	  
	  
Bakgrunnsinformasjon	  om	  studien	  	  
Spiseforstyrrelser	  er	  blant	  de	  alvorligste	  psykiske	  lidelsene,	  og	  ved	  alvorlige	  tilfeller,	  
særlig	  ved	  kraftig	  vektnedgang,	  kan	  det	  være	  nødvendig	  med	  sykehusinnleggelse.	  
Måltidene	  er	  en	  sentral	  del	  av	  behandlingen	  av	  spiseforstyrrelser,	  både	  for	  å	  sikre	  
nødvendig	  vektoppgang	  og	  for	  å	  arbeide	  mot	  et	  normalisert	  forhold	  til	  mat.	  
Måltidsituasjonen	  på	  en	  spiseforstyrrelsesavdeling	  er	  preget	  av	  tydelige	  rammer	  og	  
regler	  som	  pasientene	  gjerne	  i	  liten	  grad	  har	  mulighet	  til	  å	  påvirke.	  Informasjon	  om	  
hvordan	  du	  som	  pasient	  opplever	  situasjonen	  rundt	  måltidene	  kan	  bidra	  til	  å	  gi	  ny	  og	  
viktig	  innsikt,	  og	  kan	  være	  med	  på	  å	  påvirke	  hvordan	  måltidsituasjonen	  legges	  opp	  i	  
fremtiden.	  	  	  
	  
	  
Tidsskjema	  –	  hva	  skjer	  og	  når	  skjer	  det?	  
Intervjuene	  er	  planlagt	  å	  finne	  sted	  i	  løpet	  av	  sommeren	  og	  høsten	  2015	  
	  
	  
	  
Kapittel	  B	  -‐‑	  Personvern,	  biobank,	  økonomi	  og	  forsikring	  
	  
Personvern	  
Det	  registreres	  ingen	  opplysninger	  om	  deg	  utover	  den	  informasjonen	  du	  kommer	  med	  i	  
intervjuet.	  Det	  vil	  ikke	  bli	  lagret	  noen	  opplysninger	  knyttet	  til	  navn	  eller	  annen	  
bakgrunnsinformasjon.	  Det	  er	  kun	  prosjektets	  medarbeidere	  som	  vil	  ha	  tilgang	  til	  
datamaterialet.	  
	  
Rett	  til	  innsyn	  og	  sletting	  av	  opplysninger	  om	  deg	  
Hvis	  du	  sier	  ja	  til	  å	  delta	  i	  studien,	  har	  du	  rett	  til	  å	  få	  innsyn	  i	  hvilke	  opplysninger	  som	  er	  
registrert	  om	  deg.	  Du	  har	  videre	  rett	  til	  å	  få	  korrigert	  eventuelle	  feil	  i	  de	  opplysningene	  
vi	  har	  registrert.	  Dersom	  du	  trekker	  deg	  fra	  studien,	  kan	  du	  kreve	  å	  få	  slettet	  
innsamlede	  opplysninger,	  med	  mindre	  opplysningene	  allerede	  er	  inngått	  i	  analyser	  eller	  
brukt	  i	  vitenskapelige	  publikasjoner.	  	  
	  
Forsikring	  
Pasientene	  som	  deltar	  i	  studien	  omfattes	  av	  den	  ordinære	  forsikringen	  ved	  innleggelse	  
til	  behandling.	  	  

Informasjon	  om	  utfallet	  av	  studien	  
Deltakerne	  i	  studien	  vil	  bli	  informert	  om	  resultatene	  slik	  de	  vil	  bli	  publisert	  i	  
hovedoppgaven.	  Funnene	  vil	  være	  fritt	  tilgjengelige.	  
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Samtykke	  til	  deltakelse	  i	  studien	  
	  
Jeg	  er	  villig	  til	  å	  delta	  i	  studien	  	  
	  
	  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑	  
(Signert	  av	  prosjektdeltaker,	  dato)	  
	  
	  
	  
Jeg	  bekrefter	  å	  ha	  gitt	  informasjon	  om	  studien	  
	  
	  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑	  
(Signert,	  rolle	  i	  studien,	  dato)	  



	  65	  

Vedlegg 2 
Intervjuguide 

 
 
 

Intervjuguide 
 
Innhold i innledende presentasjon: 
Jeg kan begynne med å fortelle litt om meg selv. Jeg går profesjonsstudiet i psykologi her i 
Oslo, og er ferdigutdannet psykolog til sommeren. Som en del av studiet dette siste året 
skriver jeg en avsluttende hovedoppgave, og det er derfor jeg intervjuer deg i dag.  
Var du på informasjonsmøtet som ble holdt her før sommeren? (Uansett svar, repeter 
informasjonen som ble gitt da, med utgangspunkt i informasjonsskrivet).  
 
Intervjuet blir som sagt anonymisert, og det vil ikke være mulig å spore noe av det du sier 
tilbake til deg. Du har når som helst mulighet til å trekke deg, også etter intervjuet, uten at du 
behøver å oppgi noen grunn. Er det noe du lurer på?  
 
Formalia: 

•   Hvor gammel er du? 
•   Hvilken spiseforstyrrelsesdiagnose har du? 
•   Hvor lenge har du vært innlagt her? 

 
Det forrige middagsmåltidet i avdelingen: 

•   Kan du beskrive det forrige middagsmåltidet du spiste i avdelingen? (Detaljert, fra 
start til slutt. Også tiden i forkant og etterkant) 

•   Var det noe som gjorde dette måltidet ekstra vanskelig?  
•   Var det noe som gjorde dette måltidet enklere å gjennomføre enn ellers? 

 
Sammenligning av det forrige middagsmåltidet: 

-‐‑   Hvis du tenker tilbake på tiden før du kom hit - hvordan var det å spise middag 
hjemme før du ble innlagt? 

-‐‑   Hvordan var det å spise middag her begynnelsen av innleggelsen? 
-‐‑   Hvordan er det å spise middag på permisjon hjemme nå for tiden?  

 
Utforsking av middagsmåltidet generelt: 

•   Hvordan synes du middagsmåltidet er sammenlignet med andre måltider her? 
(frokost, lunsj, kveldsmat) 

•   Hva har type mat du får servert å si for måltidsopplevelsen? 
•   Er det en av middagsopplevelsene her som du vil si har vært verre enn de andre? Hva 

skjedde? 
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•   Er det en av middagsopplevelsene her som du vil si har vært bedre enn de andre? Hva 
skjedde? 

•   Er det noe du tenker kan bidra til å gjøre middagssituasjonen enklere eller bedre for 
deg? (noe ved deg selv, personalet, den praktiske gjennomføringen av måltidet etc). 

 
 
Er det noe du har lyst til å si eller noe du tenker er viktig å få frem som vi ikke har snakket 
om ennå?  
 
Da er intervjuet ferdig. Tusen takk for at du deltok.  
 

 


