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Varför all denna fascination och upp-
tagenhet kring anorexi i massmedierna?
Jag ser bara rädda, ledsna och ibland lite
»taggiga» unga kvinnor med stora pro-
blem som på intet sätt gläds åt andras fa-
scination över deras öde.

Visst är vården otillräcklig och vård-
kedjor saknas på många håll, men det
tycks sällan vara huvudsyftet i debatten
att lyfta fram de problemen. Snarare fö-
refaller man vilja visa upp mycket mag-
ra unga flickor i syfte att dramatisera
och få folk att förfasa sig – inte över
vården utan över magerheten hos flick-
orna. Bulimi är trots allt tre gånger så
vanlig men skrivs mycket lite om.

En och annan ung kvinna, som haft
sin anorexi länge, ofta med en besvärlig
bakgrund, går ut i massmedierna och
berättar om sitt öde. Det kan även vara
någon i familjen, ibland uppmuntrad av
andra i sin omgivning, som går ut och
kritiserar sjukvården. Man har upplevt
att man inte fått någon vård alls eller
inte rätt vård.

Var och ens upplevelse är subjektiv,
och har patienten inte blivit bra har ju
inte heller sjukvården lyckats. Å andra
sidan har massmedierna och de perso-

ner som finns omkring flickan med ano-
rexi ett stort ansvar för att se till att fort-
satt vård blir möjlig.

Nyckfullt intresse
Har patienten låg självkänsla och

aldrig har upplevt att hon blivit sedd ti-
digare är det oerhört frestande för hen-
ne att nu få en roll där andra fascineras
av hennes öde och ståndaktighet ifråga
om att avstå från föda. Men– vad hon
inte vet är att massmediernas intresse är
kortvarigt och nyckfullt, och när TVs
belysning släckts står man där lika en-
sam som förut.

Patienten har klagat på alla sina be-
handlare, och vägen tillbaka till be-
handling kan ha blivit omöjlig. En del
behandlare blir rädda och arga och vill
inte ta sig an dessa flickor igen. Tänk
om det leder till anmälan eller uthäng-
ning i pressen?

Många  inom sjukvården och psyki-
atrin i synnerhet hyser stark motvilja
mot att ta sig an denna patientgrupp
över huvud taget, därför att de utifrån
sin rädsla styr och ställer och klagar
samt är otillgängliga under vissa faser
av sjukdomen. En hel avdelning kan
vändas upp och ner, och en del säger att
en anorexipatient är som minst fem
andra psykiatriska patienter.

Det är därför av stor vikt att de som
är intresserade och har skaffat sig kun-
skap och faktiskt gärna tar sig an denna
patientgrupp får göra det med stöd från
såväl överordnade som sjukvårdspoliti-
ker. Stöd från massmedierna kan man
givetvis inte räkna med på samma sätt,
men mekanismerna bakom patienters
utsagor och följderna av dessa borde i
större utsträckning beaktas.

Drömsituation
för journalisten
Sekretessen är ensidig. Vad som

helst kan sägas om behandling och be-
handlare, medan vederbörande behand-
lare inte kan bemöta det sagda – en
drömsituation för journalister och ett
kortvarigt nöje för den anorektiska pati-
enten eller de anhöriga.

Just när patienten är i kris och för-

Anorexi – högprioriterad 
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Vården av anorektiker för-
svåras inte sällan av okunniga
massmediers agerande, men
även av kolleger utan special-
kunskap om behandlingsprinci-
perna. Om inte anorexipatien-
ternas manipulerande beteende
genomskådas och beaktas av
omgivningen kan en redan svår
behandlingssituation helt rase-
ras. 

’’
Om detta hade
varit en somatisk
sjukdom med 10

procents mortalitetsrisk kan
jag knappt tänka mig att jag
som barn- och ungdomspsy-
kiater fått behandla patien-
ten efter mitt huvud utan att
bli starkt ifrågasatt av mina
kolleger.
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bittrad över att inte kunna erbjudas ex-
akt det behandlingsalternativ man krä-
ver vill hon gärna att ens oförstående
behandlare ska straffas. Senare när
flickan ser att det inte var så enkelt – när
hon inte är i fokus mer och oron och
ångesten griper tag i henne– när nack-
delarna överväger fördelarna med sjuk-
domen, då är det hon som önskar att
massmedierna skulle känt ett större an-
svar.

Att t ex visa upp flickor i tonåren i
TV och press iförd endast BH och tro-
sor är direkt oetiskt och mycket obe-
tänksamt. Ingen frisk tonåring skulle
välja att visa upp sig så! Efteråt brukar
följa en djup ånger när flickan hör tjej-
kompisarnas och killarnas kommenta-
rer– när hon känner hur hennes integri-
tet blivit kränkt. Behandlaren får sedan
ägna mycket tid åt att försöka prata om
hur den unga kvinnan ska återupprätta
sin »heder».

Florerande myter
Anorexi är fortfarande en sjukdom

som man inte vet alla orsakerna till, men
de flesta är eniga om ett multifaktoriellt
synsätt. Det synes vara en sjukdom där
många människor och även kolleger har
skiftande teorier om såväl orsak som
behandling. Myter florerar, och ofta
finns brist på tilltro till den kunskap som
ändock finns.

Ofta träffar jag och vårt team någon
som berättar hur han/hon (oftast han)
behandlar dessa patienter. Ibland är det
somatiska läkare som inte har special-
kunskap. Många gånger har jag stött på
kolleger som har svårt att följa de råd
och rekommendationer som de fått vid
telefonförfrågningar tex.

Om detta hade varit en somatisk
sjukdom med 10 procents mortalitets-
risk kan jag knappt tänka mig att jag
som barn- och ungdomspsykiater fått
behandla patienten efter mitt huvud
utan att bli starkt ifrågasatt av mina kol-
leger.  

Konfliktfyllda situa tioner
Det är för många somatiska läkare

oerhört svårt att gå emot en anorektisk

patient som inte vill bli inlagd eller få
psykiatrisk vård vid specialenhet trots
att hon kan ha BMI-värden på 14 och
under. Många läkare hamnar i oändliga
resonemang.

Ofta är det en flicka som har en stor
skolambition och vädjar till läkaren att
slippa bli inlagd. Läkaren som vanligt-
vis har förståelse för intellektuell ambi-
tion tror att det vore katastrof för flick-
an att vara borta från skolan ett tag.

Få läkare har lärt sig att hantera dyli -
ka konfliktfyllda situationer. De blir
förvirrade när den först behagligt vänli-
ga flickan plötsligt svalnar av och ilsket
uttalar sitt missnöje med ett inlägg-
ningsförslag.

Som hand i handske
Är nu läkaren tveksam ifråga om

samtalsbehandling, så passar hans
skepsis och flickans rädsla för samtals-
behandling som hand i handske. Även
föräldrar kan bli tveksamma när dok-
torn låter skeptisk.

Patienten är egentligen bara rädd för
att någon ska få henne att gå upp i vikt
oavsett behandling. Hon förstår att om
doktorn blir skeptisk och använder tid
till att leta alternativ behandling får hon
ytterligare respit, och tar tacksamt emot
detta. Hon slipper därmed arbeta med
sin viktfobi.

Många av våra patienter har berättat
hur de hållit sig till den läkare, dietist el-
ler annan som krävt minst av dem i frå-
ga om mat och vikt men hur ilskan och
föraktet också kommit krypande. »Var-
för avslöjar han mig inte?» och »Varför
fattar ingen att jag luras?»

Enighet om principerna
Det har kommit fram en hel del

forskning om anorexi på senare år, och
enigheten bland behandlare vid special-
enheter är förvånansvärt stor. Det råder
stor enighet kring principerna mat –
viktuppgång– kognitiv terapi – själv-
förtroendeträning– familjestöd.

Vart vårt team än åker på konferen-
ser såväl utomlands som i Sverige är be-
handlingsprinciperna mycket lika. En
del annorlunda principer finns, men fö-

reträdare för dessa syns sällan till på
några konferenser vare sig utomlands
eller i Sverige.

Vad jag och många behandlare efter-
lyser är respekt för de patienter och an-
höriga som i kris vänder sig till mass-
medierna. Utnyttja inte deras kris eller
psykiska ohälsa till dramatiska reporta-
ge i TV eller press!

Även vi behandlare vill ha en viss re-
spekt av såväl medierna som andra pro-
fessionella i vården för den kunskap
som faktiskt finns om ätstörningar. Det
är en svår uppgift att arbeta med moti-
vation av dessa patienter. Den bräckliga
behandlingssituationen stjälps så lätt av
en välmenande men okunnig omgiv-
ning. •
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