Ätstörning.
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Symptomen är alltid individuella
De diagnostiska kriterierna för olika ätstörningar är trånga. I dem
ryms endast en bråkdel av alla som har en ätstörning. Din sjukdom
behöver inte fylla alla kriterier för en viss diagnos för att anses
finnas eller vara allvarlig. Det väsentliga är att fokusera på vilken
effekt symptomen har på ditt välmående och på din förmåga att
fungera i vardagen.
Istället för diagnostiska kriterier kan vi tala om symptombilder.
På basen av dem kan ätstörningarna delas in i tre olika huvudtyper.
Kraftig begränsning av ätandet
Kraftig begränsning av ätandet + förlorad kontroll +
kompensationsbeteende (t.ex. självförvållat kräkande,
ytterligare ökad begränsning av ätandet, ökad motion)
Okontrollerat ätande eller okontrollerade attacker av frosseri
som väcker stor ångest.

Ätstörningen är ingens fel
Ingen eller inget specifikt gör
att du insjuknar i en ätstörning.
Ingen väljer att bli sjuk, det är
inte med flit eller av illvilja du
har en ätstörning. I bakgrunden
verkar många faktorer (gener,
miljö, livshändelser). Det går
ändå ofta att identifiera
någon specifik händelse
som utlöser sjukdomen
(t.ex. osaklig kommentar om din vikt eller
skadligt prat om
bantning).

”Undrar om hen har något problem?”
Ätstörningen är en sjukdom som inte vill bli upptäckt. Den driver
dig till att hemlighålla och ljuga för omvärlden. Ätstörningen gör
allt för att symptomen inte ska upptäckas. Ätstörningen får dig att
känna att du inte är värd något och inte heller tillräckligt sjuk för att förtjäna vård. Allt det här
bidrar till att många som insjuknat i en
ätstörning blir för länge ensamma
med sin sjukdom.
”Undrar om hen har något
problem?” Troligen! Kon
frontera hen genast när
du känner oro. Du är
den bästa personen
att göra det.

Våga söka hjälp
En ätstörning är en riktig sjuk-
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Vi finns till för att
allt fler som insjuknat
i en ätstörning ska våga
utmana sjukdomen och söka
hjälp. Bli inte ensam.

Du kan bli helt frisk från din ätstörning
med rätt slags hjälp och stöd
Det är alltid möjligt att bli helt
frisk. Det finns inga hopplösa
fall. Du är oftast ändå inte
helt frisk även om kroppen har
återhämtat sig och de synliga
symptomen är borta. Det kan
ta lång tid för psyket att återhämta sig, till och med flera år.
Du kan bli fullständigt frisk. Det
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Ätstörningsförbundet i Finland rf
Kunskap, stöd och verksamhet
Vi accepterar och bemöter dig, som
insjuknat i en ätstörning eller som
kämpar med ditt förhållande till mat.
Vi stöder dig, som är närstående till
någon som insjuknat i en ätstörning,
samt dig, som stöter på någon form av
ätstörning i vardagen.

www.syomishairioliitto.fi
www.facebook.fi/syomishairioliitto
@syomishairioliitto
@syomishairio
Funderar du ännu på något?
info@syomishairioliitto.fi,
040 558 5265
Tack till Stiftelsen 7:de Mars Fonden för understöd som möjliggjorde
framställningen av materialet.

