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Samtidsdiagnostikk

Psykopolitisk utenfor de terapeutiske 
rommene. Kulturkritikk og 

samfunnsetikk. Verdiene våre.



  



Sigmund Freud, 1933

Sykelighet har alltid gjort
oss tjenesten å gjøre
merkbart gjennom
isolering og overdrivelse
tilstander som er skjult i
det normale.



Ulykkelig i verdens lykkeligste 
samfunn

Triste jenter, ensomme gutter – og 
mange «slitne»



Luksusproblem?

Hva med mening?



Fra fast til flytende

Uro. Det ustabile er stabilt



Kulturen
Oppbruddssamfunnet
• Fra det indrestyrte til det 

ytrestyrte mennesket 
(Riesmann, 1950)
– Fra ”indre gyroskop” til 

”utvendig radar”
• Identitet

– Biografisk og vertikal
– Sosial og horisontal

• Nye krav
– Fra lydig og gudfryktig til 

sosialt kompetent og 
selvstendig



Prestasjonene

De flinke klarer alt – og det alt de 
klarer



Nede for telling

Det teller mest det som kan telles
«The tyranny of metrics» ( Muller 2018)





Sliten



Konformiteten 

Hvor er de sosiale og psykologiske 
rommene for forskjell og avvik?



Det perfektible mennesket

Myten om selvoptimalisering. Den 
nye jobbetida. Eriksons moratorium.



 



Fra subjekt til objekt til prosjekt

Å være sin egen produsent. Mer 
skam



Jeg vil bli meg selv, ved å 
bli akkurat som deg

  



Skrått opp

Likingens psykologi. 
Sammenligningenes og kopieringens 

makt. 



Fra flytende til fast igjen

Jakten på det konkrete



Kroppen er den nye sjelen

Medium for å regulere følelser og for 
å regulere relasjoner



 



”Men han sa til dem: Dersom jeg 
ikke får se naglemerket i hans 
hender og stikke min finger i 

naglegapet og legge min hånd i hans 
side, vil jeg ikke tro!”

Johannes 20: 25



  



Om følelser

Når man har vansker med å føle seg selv 
”innenfra”, kan man være tvunget til å erfare seg 

selv ”utenfra” (Skårderud & Fonagy 2012)



Den nye kroppen
- Mindre blod og stål
- Mindre kroppsarbeid
- Medisin har endelig begynt å 

virke
- Økt levealder
- Mer frihet
- Mer lyst
- Mer marked
- Ny seksualitet
- Nye kontaktformer
- Nye reproduksjonsformer
- Nye praksiser , fitness
- Nye profesjoner, PT
- Nye idretter, eSport



• ”Etter guder, etter revolusjoner, etter 
finansmarkeder, er kroppen blitt vår sannhet. 
… Det er til kroppen vi retter våre håp, fra den 
søker vi den virkeligheten som ellers lekker ut. 
… Den er objektet for forventningene, også de 
om evig liv. Vi er disse underlige, hittil ukjente 
menneskene: kroppens folk.” 

 



”Men det fulgte ikke med noen 
bruksanvisning”



  



Ortoreksi



”Fitoreksi”



Christian Lemmerz: Anabolic Christ





Diett for ufødte

• Magre mager 
• og premature barn



Kroppen er lite egnet til å formidle 
komplekse følelser

Det forføreriske og forræderske ved 
det konkrete



Skrift i hud

Selvskaden er en skade 
av selvet



Spiseforstyrrelser som case



Hvem er kroppen min?

• Overopptatt av den 
ideelle kroppen

• Lite kontakt med den 
levde kroppen

• Forstyrret







 



Hva er nervosa?

• Overopptatthet av utseende, vekt og form
• Psykiske plager
• Mye mer enn å skulle likne skjønnhetsidealer
• Vansker med å takle følelser; sultes eller spises 

vekk 
• Kroppen er et instrument for mestring/men 

kroppen tåler ikke



• Nekteren

– Nekteren lukker munnen.  Ofte benekter hun at 
hun spiser lite.  Hun kan ha en opplevelse av at 
hun faktisk spiser nok, slik hun kan ha en 
opplevelse av å være stor.  Hun blir engstelig ved å 
ha mat i magen, ved å gå over et minstemål 
av ”tillatt” mat, og ved å få seg i seg ”forbudte”
matvarer.



• Overspiseren

– Overspiseren mister kontrollen over inntaket.  Han 
kan planlegge sine overspisinger, som et ritual 
med faste regler, klær, stearinlys etc.  Eller de kan 
være svært impulspregete, som å spise rett fra 
dypfryseren.  Han fyller seg til randen og vel så 
det.  I kjølvannet av slike episoder følger ofte skam 
og selvforakt.



• Renseren

– Renseren er svært ofte en oppkaster.  Hun kan 
sette på høy musikk umiddelbart etter måltidet.  
Eller hun setter på dusjen eller springen.  Og så 
tømmer hun ut det hun har fått i seg, stort sett 
ved å føre fingeren ned i halsen.  Men renseren 
kan også være en som faster.  Eller hun overtrener.  
Eller hun renser seg gjennom massiv bruk av 
avføringsmidler.



Spiseforstyrrelser

• Slik det viser seg

– Selvregulering og følelsesregulering
• Følelsesbevissthet
• Følelsestoleranse
• Språk

– Symptomene som ”nyttige”

– Konkretisere følelser



 



Kontakt med egne følelser
(følelsesfrykt)

Kontakt med egen kropp
(spør fysioterapeuten)

Språk
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Mangler gode 
ord for følelser





BEHANDLING NYTTER

• Mange blir helt friske.
• Mest effektivt er samtalebehandling.
• Forskjellige former for samtaleterapi er stort 

sett like effektivt.
• Men for barn under 18 er det funn som viser 

at familiearbeid/terapi er noe mer effektivt.



SAMTALEBEHANDLING

• Integrert samtalebehandling

• Å endre kostvaner.
• Pedagogikk.  Undervise om ernæring og spiseforstyrrelser.
• Tanker (kognisjon). Å utfordre sentrale tankemønstre.
• Følelser.  Knytte mat og kropp til følelser - ”å oversette tilbake”.
• Relasjoner. Forholdet til andre.



Hva bør vi være… ?



38 personer med anoreksi 
svarer

Gulliksen, K., Espeset, E.M.S., Nordbø, R., 
Geller., J, Skårderud, F. & Holte, A. (2012). 

Preferred therapist characteristics in treatment 
of anorexia nervosa. The patient’s perspective. 

International Journal of Eating Disorders.
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Acceptance
(generosity, respect, patience)

Vitality
(active interest, humour)

Challenge
(focus on resources, support)

Expertise
(knowledge, authoritativeness)
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Behandling som MØTEKUNST



Nysgjerrighet by proxy
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