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Vad är en ätstörning?
Ätstörningar kännetecknas av en allvarlig störning av hur en person äter eller
hur han eller hon försöker kontrollera sin
vikt. Denna störning kan sägas försämra
både den fysiska och den psykiska hälsan samt hur personen fungerar socialt.
Det finns dock ingen vedertagen definition bland forskare av vad som utgör
en ”ätstörning” i sig. Istället finns det etablerade definitioner och diagnoser av
skärskilda sorters ätstörningar. Bekanta
exempel är anorexia nervosa och bulimia nervosa.
Medicinsk praxis skiljer man mellan tre
sorters ätstörningar: anorexia nervosa
(AN), bulimia nervosa (BN) samt vad som
kallas ”ätstörning utan närmare specifikation” (som ofta förkortas till UNS). UNS
ätstörningar har också kallats för ”atypiska ätstörningar”.
Anorexia nervosa präglas av självsvält
medan bulimia nervosa präglas av
hetsätning och försök att bli av med
(kompensera för) maten som personen
har hetsätit. När hon eller han har många
men inte alla kännetecken för anorexia
nervosa eller bulimia nervosa kan diagnosen ätstörning UNS ställas. Till exempel kan någon visa tydliga tecken på
undervikt men har inte förlorat mensen,
eller så hetsäter någon stora mängder
mat men bara periodvis.
På senare år har en särskild form av ätstörning UNS fått ökad uppmärksamhet,
den som kallas för ”hetsätningsstörning”.
Hetsätningsstörning liknar bulimia nervosa eftersom den präglas av konsumtion av mycket stora mängder mat under kort tid, men det saknas försök att
göra sig av med maten efteråt genom
att exempelvis kräkas. Många som lider
av hetsätningsstörning är överviktiga.

Andra former av stört ätande som egentligen är olika former av ätstörning UNS
har fått ökad uppmärksamhet i massmedia. Ortorexi liknar anorexia nervosa
och är en tvångsmässig strävan efter att
vara hälsosam som blir så överdriven att
den i stället leder till ohälsa. I stället för
att drivas av en stark strävan att bli smal,
drivs personen av att få kontroll över
kroppen och uppnå en viss livsstil. Så
kallad idrottsanorexi är en annan variant
på anorexia nervosa. Den kan drabba
idrottare som tappar mycket i vikt i sina
försök att uppnå högre prestationer.
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Mycket kraftig övervikt, eller fetma som
det ofta kallas, betraktas enligt medicinsk praxis som ett medicinskt problem
och inte som en ätstörning. Men det
finns många överlappningar. Fetma är
till exempel förknippat med ett starkt
psykiskt lidande och många med dessa
problem kan samtidigt lida av en hetsätningsstörning.

Om KÄTS

Idag betonar allt fler forskare och kliniker likheterna som finns mellan olika ätstörningar. Gemensamt för många med
ätstörningar är en stark rädsla för att gå
upp i vikt, strävan efter att gå ner i vikt
och den centrala betydelsen av vikt och
kroppsform för hur en person värderar
sig själv. Betydelsen av dessa gemensamma nämnare får ökad betoning vad
gäller både diagnostik och behandling.
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KÄTS är en övergripande verksamhet
inom Stockholmsläns landsting som stimulerar kunskapsutveckling kring vård
och prevention av ätstörningar. Vi bedriver forskning och kvalitetssäkring av ätstörningsvård och arbetar med att sammanställa och sprida information som kan
vara till nytta för behandlare, patienter och
anhöriga.

KÄTS informationsblad försöker ge svar på
några av de vanligaste frågorna som rör
ätstörningar. I våra svar har vi försökt att
sammanfatta det rådande kunskapsläget
på ett så lätt begripligt sätt som möjligt.
För att fördjupa sig och nyansera ämnen
som vi behandlar vill vi gärna uppmuntra
våra läsare att använda sig av de litteratur
och internet tips har till varje ämne.
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