Spiseforstyrrelser

Kunstterapi i behandling
av spiseforstyrrelser
Rollespill og andre kreative øvelser bidrar til å åpne kommunikasjonen
mellom unge voksne med spiseforstyrrelser og deres familier.

E

n god metafor på spiseforstyrrelser er «Den uinviterte gjesten».
Den kommer snikende inn. Først
tar den gradvis kontrollen over livet
til den som har en spiseforstyrrelse.
Deretter invaderer den familien, som
etter hvert begynner å gå «på tå hev»
av frykt for å si eller gjøre noe galt som
forverrer situasjonen. Etter hvert blir
hele familiens liv som en «runddans»
rundt spiseforstyrrelsen.
Fortvilelse skaper avstand

Når vi forteller om dette i våre multifamilegrupper kjenner familiene seg
igjen. Å leve i en slik presset situasjon gjør noe med kommunikasjonen
og samhandlingen i familien. I en
tilstand av fortvilelse er ikke alt som
blir sagt like hensiktsmessig. I stedet
for å åpne opp for og prøve å forstå
hverandre, lukker kommunikasjonen
seg, og avstanden blir større. Utsagn

misforstått. De kan gi opp forsøket på
å forklare seg til omverdenen, trekker
seg unna, og kan tenke at «det nytter
ikke allikevel». Kommunikasjonen
«låser seg».
Kreativitet åpner opp

Ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser ved Nordlandssykehuset i Bodø,
jobber vi kreativt med grupper bestående av flere familier som alle har et
medlem med spiseforstyrrelse. Der den
vante kommunikasjonen har kjørt seg
fast, ser vi at rollespill og kunstuttrykk
gir familiemedlemmene nye innsikter
og måter å se hverandre på.
Konstant indre ambivalens

I tillegg til kommunikasjonen med de
rundt seg, lever en person med spiseforstyrrelse vanligvis i en tilstand av
konstant indre ambivalens. En dialog
mellom den rasjonelle og den spisefor-

«Jentene har blitt mer selvstendige,
flyttet hjemmefra, tatt opp studier
eller begynt i jobb igjen.»
som er ment som støtte og oppmuntring, blir ofte mistolket. «Du som har
slik en sterk vilje, det er da vel bare å
bestemme seg for å spise». En slik uttalelse fra en nær person kan medføre
at de blir sint eller lei seg og føler seg
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styrrede siden er stort sett hele tiden
til stede.
For å hjelpe familiene til å forstå hva
som skjer i en person som har en spiseforstyrrelse, setter vi opp en situasjon
fra et måltid ved hjelp av et rollespill.

Å forstå den andre – et rollespill

En stol settes i midten. Der sitter den
som er i rollen som den som har en spiseforstyrrelse. På hver side av denne litt bak skuldrene - settes stoler som
representerer den «friske stemmen» på
den ene siden, og «den spiseforstyrrede
stemmen» på den andre. Rett foran
plasseres en stol som representerer
den som prøver å oppmuntre til spising.
Terapeutene går inn i de ulike rollene og «fyrer løs» med replikker som
de tror er riktige. Dette vekker vanligvis
et gryende engasjement hos jentene (de
fleste av de vi følger opp med spiseforstyrrelser er jenter). Enkelte kan våge
seg frampå og be om å få supplere de
ulike stemmene, da terapeutene ikke
har fått med alt. Behovet for å få frem at
det kan være ulikt fra person til person
er viktig for dem.
Rollespillets virkning

Deretter oppfordres familiemedlemmer
til å komme og sitte i stolen i midten
for å oppleve å være i rollen som spiseforstyrret. Familiemedlemmer som tør
å prøve seg i denne rollen gir uttrykk
for at de opplever det forferdelig å bli
bombardert av slike kraftfulle og ulike
budskap samtidig. Det hendte en gang
at en far reiste seg brått og løp ut av
situasjonen.
De i utgangspunktet skeptiske og
vegrende jentene kan plutselig endre
innstilling, og bli engasjert og delakPSYKISK HELSE OG RUS
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COLLAGE: Ved hjelp av

ukeblader, saks, lim og fargestifter gir personer med
spiseforstyrrelser uttrykk
for hvordan de opplever
livet med spiseforstyrrelse,
og hvordan de forestiller
seg livet uten. Foto: Roald
Lund Fleiner/NAPHA.

tige. Øyner de et håp om å bli
forstått?
det opplevdes slik». Men også optimisme i forhold til at det kan ligge mye
håp for fremtiden i collagene.

Lager
kunstutstilling

For å jobbe videre med å skape en forståelse for hverandres situasjon settes
foreldre, søsken og jentene sammen i
ulike grupper. Gruppene ledes av to
terapeuter. Familiemedlemmene skal
snakke om hvordan det oppleves for
dem å leve i en familie hvor et medlem
har en spiseforstyrrelse.
Jentene får i oppgave å lage et kunstnerisk uttrykk for hvordan de opplever
livet med spiseforstyrrelse, og hvordan
de forestiller seg livet uten. Ved hjelp av
ukeblader, saks, lim og fargestifter lager
de en collage. Formålet med oppgaven
er å uttrykke seg uten å bruke ord.
Oppgaven munner ut i en «kunstutstilling», hvor det de har laget legges
frem på et bord i et stort rom der alle
familiene samles. Bildene vises frem
anonymt. Oppgaven er frivillig, og det
er lov å reservere seg fra å legge fram.
De fleste blir med når vi formidler at
det ikke spiller noen rolle hvordan det
ser ut, og at det viktige er at den enkeltes uttrykk får komme fram.
På utstillingen legges et blankt ark
på sidene av hvert bilde. Familiemedlemmene får i oppgave å skrive ned
tanker som dette vekker i dem.
Uttalelser som kommer kan være:
«Dette var sterk kost. Jeg ante ikke at
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Ny start

Arbeidet med kreativ tilnærming er ett
av flere verktøy vi bruker i multifamiliegruppene. Den kreative tilnærmingen
består også av en rekke andre øvelser,
deriblant en «bli kjent øvelse» hvor to
og to reflekterer over sine egne navn.
Målet er å åpne for humor, nye innfallsvinkler og en ny måte å kommunisere
på der man har kjørt seg fast i et uheldig
mønster.
Vi erfarer at den gjensidige forståelsen mellom familiemedlemmene og den
som har en spiseforstyrrelse øker, og at
de får et nytt og felles utgangspunkt for
å snakke med hverandre.
Hvordan deltakerne påvirkes

Alle familiemedlemmene fyller ut evalueringsskjema til slutt. Mødrene skårer
høyest på spørsmålet om hvor fornøyd
de generelt er. De rapporterer at de har
blitt roligere, mer «tilbakelente» og
har ikke så stort behov for kontroll. De
begynner å gjenoppta hobbyer og blir
mer sosiale. Fedrene sier at de forstår
mer, er mer delaktig i det som skjer i
familien i stedet for å trekke seg unna.
De har akseptert at ting tar tid. Søsken
begynner å leve sine egne liv igjen, tar

ikke så mye hensyn og får tilbake plassen sin i familien.
Flere av jentene har blitt mer selvstendige, flyttet hjemmefra, tatt opp
studier eller begynt i jobb igjen.
Andre får tilbakefall og må gå flere
runder. Alle deltakerne med spiseforstyrrelse mottar annen behandling samtidig,
enten ved at de er innlagt i sengepost
eller at de går til polikliniske samtaler.
Slipper til det lekne

Det er ikke godt å si hva som hjelper,
men felles for alle er at de gir uttrykk
for å ha fått en ny forståelse av seg selv
og samhandlingen i familien. De har
også fått et redskap for å takle opp- og
nedturer i livet. I tillegg tør de bruke
mer humor. Spontanitet og kreativitet
henger nøye sammen, og kanskje disse
kreative tilnærmingene løser opp og
slipper til det lekne i deltakerne.
Artikkelen er skrevet i samarbeid med
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk
helsearbeid (NAPHA).

Tekst Siri Lyngmo, psykiatrisk sykepleier/
klinisk spesialist, familie- og gruppeterapeut ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Nordlandssykehuset Bodø.
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