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Når du sidder med dette blad i hånden, kan det være fordi, 
du er medlem eller på anden måde støtter LMS – og det 
skal du have en kæmpe tak for! Er du endnu ikke medlem, 
kan du stadig nå det.

Vi møder ind imellem folk, der siger: ”Gør det overhovedet 
en forskel, at jeg giver jer 250 kr.?” Svaret er nemt: Ja, det 
gør en kæmpe forskel.

Ud over det rent økonomiske, der gør det muligt for os at 
lave tilbud til dem, der kæmper med spiseforstyrrelser og 
selvskade, så giver det os en stærkere politisk stemme. Når 
vi med 2000 medlemmer og støtter i ryggen taler med 
politikerne, så lytter de meget mere, end hvis vi kun havde 
haft 200 bag os. Målet er, at vores stemme bliver meget 
stærkere, endnu højere.

Hvis vi skal have indført en national handlingsplan for 
selvskade, udvidede behandlingstilbud til mennesker med 
BED, eller en af vores andre politiske mærkesager, så har vi 
brug for din hjælp. 

Vi kan tale dobbelt så højt
Hvis alle vores medlemmer eller støtter skaffer bare ét 
ekstra medlem, så bliver vores stemme dobbelt så høj.

Derfor:
Hvis du også mener, at alle, der er ramt af spiseforstyrrelser 
og selvskade, skal kunne få behandling, så tal med din nabo. 
Hvis du mener, at vi skal have en national handlingsplan 
for selvskade, så spørg din mor – det kan være, hun er enig 
med dig.

Du kan altid henvise til lmsos.dk/stot, hvor man nemt kan 
støtte LMS, eller ringe til os på 3536 4913, så hjælper vi 
gerne.

Medlemmer er meget mere 
end bare økonomiIndblik 

Bliv medlem:
lmsos.dk/medlem

Fast støtte eller bidrag: 
lmsos.dk/stot

Mobilepay-donation:
70086

Fuldstændig fantastisk og 
fuldstændig utilstrækkeligt
Dette nummer af LMSNYT har BED-behandling som tema. I 2018 
fik LMS den glædelige nyhed, at der var blevet afsat puljemidler til 
behandling af BED i årene 2019-2021, altså 3 år. I LMS har vi fået 
mulighed for at tilbyde gruppebehandling til mennesker med BED 
de kommende 3 år – og det er fuldstændig fantastisk.

Samtidig er det fuldstændig utilstrækkeligt. Der er minimum 
40.000 mennesker med BED i Danmark, og hvis bare halvdelen har 
brug for hjælp, forslår de knap 1000 pladser, LMS og andre har fået 
penge til, som en isterning i helvede.

4% – FIRE PROCENT – af dem, der har brug for hjælp, vil få 
behandling i de kommende 3 år. Kunne man forestille sig, at kun 
4% med kræft fik hjælp? Nej, er det korte svar.

Det er svært både at være glad og vred på samme tid, men det er 
det, jeg er. Jeg er glad for, at nogle får behandling, og jeg er glad 
for, at der kommer fokus på BED – og jeg er glad for, at BED skal 
implementeres som diagnose.

Men jeg er også vred over og ked af, at der er så mange, der må 
gå forgæves. Vi har lukket ventelisterne. Der stod for mange på 
dem allerede, og det samme gælder for mange af de andre tilbud 
til mennesker med BED.

Nu gælder det om at få udvidet behandlingstilbuddene – og om 
at få lavet en ordentlig opsamling af den viden, der bliver skabt. 
Vi skal have et nationalt videnscenter for BED.

Så tilbage fra en velfortjent sommerferie er kursen sat og et nyt 
ministerhold på plads. Så kære Magnus Heunicke, Sundheds- og 
ældreminister, samt Nicolai Wammen, Finansminister, I hører 
fra os, for vi er igen klar til at gøre vores yderste for, at vi får ”et 
samfund, der lytter til og støtter alle berørte af spiseforstyrrelser 
og selvskade” – som vores vision er.

Louise Linde
Formand
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Af Therese Hansen, LMS, Louise, Mie og Katrine

Louise: ”Min spiseforstyrrelse var en slankekur, som tog 
overhånd. Jeg var 15 år og som sådan ikke overvægtig, 
men jeg ville gerne tabe mig nogle kilo, og derfor 
startede jeg hos Vægtvogterne. Det var et vægttab, som 
virkede – måske i virkeligheden lidt for godt, for da jeg 
startede på efterskole som 16-årig, tog det overhånd, 
og spiseforstyrrelsen fik for alvor magten. Jeg kom 
i behandling og færdiggjorde den, da jeg var 20 år. 
Behandlingen hjalp, men uden mine sociale relationer, 
venner og familie er jeg ikke sikker på, at jeg havde 
været, hvor jeg er i dag.

Jeg har altid været enormt social og tæt på mine venner 
og veninder, og de var der for mig 100 procent både 
under og efter spiseforstyrrelsen. Da jeg var syg, hjalp 
de mig med at opretholde en form for normalitet i 
hverdagen med besøg og opdateringer fra skolen, når 
jeg ikke selv kunne komme der. De gjorde det muligt for 
mig at blive ved med at være mig. For når man har en 
spiseforstyrrelse, så gemmer ens personlighed sig bag 
den, men gode relationer kan hjælpe med at få den frem. 

Det var en kæmpe hjælp for mig at have nogen, der  
lyttede, var nysgerrige og spurgte ind til spiseforstyrrelsen.  
Mange af de andre i behandlingsforløbet havde ikke 
så mange forstående venner, og spiseforstyrrelsen 
isolerede dem. Det ønskede jeg ikke skulle ske for 
mig, for skæmmescenariet var at stå helt alene. Ind 
imellem orkede jeg ikke at tale om spiseforstyrrelsen, 
men for det meste gav det mig faktisk luft at tale med 
veninderne, for jo mere tabu, et emne er, jo mere beskidt 
bliver det. Jo færre ord, jo mere mystisk og farlig bliver 
spiseforstyrrelsen, synes jeg.

I MINE SKO
En anden ting, som var rigtig godt for mig, var at mærke, 
at mine veninder stadig havde brug for mig, selvom jeg 
havde det svært. I et behandlingsforløb er det nemt at 
give op, fordi det er så fucking hårdt, men at mærke, 
at andre havde brug for mig gav mig håb og gejst. Det 
giver en følelse af at have lyst til at komme igennem 
spiseforstyrrelsen, når andre viser, at de har brug for en. 
For eksempel når Mie ringede og havde kærestesorger 
og havde brug for omsorg eller et råd. Veninderne gav 
mig lyst til at yde noget for at være almindelig og ikke 
kun spiseforstyrret.”

De vigtige veninder
Mie har været veninde med Louise siden børnehaven 
og Katrine siden 5. klasse, og de er begge rigtig gode 
eksempler på, hvor stor en rolle pårørende, venner og 
familie kan spille både under og efter en spiseforstyrrelse. 
For Louise, Mie og Katrine var det åbenhed, ærlighed og 
normalitet, som gjorde vejen lidt lettere for Louise.

Katrine: ”Det hele begyndte med, at Louise havde meget 
fokus på mad, men det var umiddelbart som led i et 
vægttab, så det var ikke noget, jeg tænkte så meget 
over. Derfor var det rigtig dejligt, at Louise selv tog hul på 
boblen, så vi kunne tale om hendes spiseforstyrrelse. 

Til at starte med tænkte jeg over, hvordan jeg skulle 
agere i forhold til spiseforstyrrelsen og kunne godt tænke 
”ej, kan vi nu ikke lige dele et stykke kage længere”, men 
vores venskab var præget af meget tillid og åbenhed, og 
det gjorde det nemmere at være i og forstå.

Man kan nemlig godt blive lidt uforstående, når man ikke 
selv har haft en spiseforstyrrelse inde på livet. Louise 
fortalte for eksempel, at hun sjippede meget derhjemme. 
Det var lidt underligt, men vi talte meget åbent om det.

Derudover havde vi en god dialog om, hvad Louise havde 
brug for, og der var plads til, at hun kunne sige, hvordan 
hun havde det. Det gjorde det også meget nemmere 
for eksempel at koordinere spisning og aktiviteter på en 
måde, så Louise kunne være med.”

Både Mie og Katrine er enige i, at det har givet dem færre 
bekymringer og mere overskud til at være der for Louise, 
fordi så mange stod bag hende, især hendes mor.

Mie: ”Det hjalp at tænke, at det ikke var vores rolle at få 
Louise ud af spiseforstyrrelsen, det stolede vi på, at der 
var professionelle voksne til.

Vores rolle var snarere at spørge ind til, hvordan Louise  
havde det, men vi blandede os ikke i at fikse spisefor-
styrrelsen eller kommentere den. Vi skulle bare lade 
Louise være Louise og ikke spiseforstyrrelsen. Derfor var 
det også vigtigt i vores relation, at der var plads til at 
kunne sige til hinanden, at ”nu er du lidt tosset”, eller ”hey, 
slap lige af”, præcis som i normale situationer.

Normaliteten blev nemlig opretholdt ved, at vi godt 
kunne konfrontere hinanden lidt. For eksempel når 
Louise sagde: ”øv, jeg har taget et kilo på!” så kunne jeg 
svare: ”ja, men du vejer altså stadig kun 43 kilo”. Det 
samme foregik den anden vej, når jeg ringede til Louise 
og var heartbroken over en fyr. Så kunne hun stadig 

minde mig om, at jeg vist også selv havde været lidt 
urimelig over for ham. Det krævede selvfølgelig gefühl og 
opmærksomhed på, hvornår jeg kunne skubbe lidt på og 
udfordre, og hvornår jeg skulle backe off.

Til sidst vil jeg sige, at jeg ved, det var rart for Louise at 
vide, at os veninder delte vores bekymringer i gruppen 
og støttede hinanden i at kunne støtte hende. Hvis én for 
eksempel havde brug for at trække sig lidt i en periode, 
blev hun stadig opdateret på, hvordan Louise havde 
det gennem gruppen. For man skal selv have styr på 
overskuddet og have sig selv med for at kunne hjælpe en 
med en spiseforstyrrelse.”

Gode råd til dig, der er ven eller veninde

Råd fra Louise, Mie og Katrine

• Lyt og vær rummelig

• Lad være med at styre og give råd

• Modvirk tabu igennem at lægge op til dialog

• Giv plads til, at man kan sige, når man har 
 det skidt

• Pas på med at tage for meget på dig og del det, 
 som er svært, med andre

• Bliv ved med at behandle den berørte, som du 
 gjorde før

• Lad den berørte være en ressource, ikke et offer

Artikelserien I mine sko tegner et personligt portræt af et menneske, der er/har været berørt 
af selvskade eller en spiseforstyrrelse, eller som er pårørende. I dette nummer kan du læse om 
Louise, som kæmpede med anoreksi, og hendes veninder, Mie og Katrine, der spillede en vigtig 
rolle i Louises hverdag og vej ud af spiseforstyrrelsen. De giver også deres bud på, hvordan du 
kan støtte en ven eller veninde, der har en spiseforstyrrelse.
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Vores protektor, H.K.H. Prinsesse 
Benedikte, fyldte 75 år tidligere på 
året. Men hvad giver man egentlig 
prinsessen, der har alt? Vi synes 
selv, vi har fundet en god løsning: 
en velgørenhedskoncert til fordel 
for LMS med Den Kongelige 
Livgardes Musikkorps.

Den 10. maj var vores formand, 
Louise Linde, og næstformand, 
Ditte Rosenkrands, inviteret 
til Prinsessens fødselsdag på 
Eremitageslottet i Dyrehaven ved 
København. Her overrakte de 
invitationen til Prinsessen, der 
sætter stor pris på Den Kongelige 
Livgardes Musikkorps, og som på 
aftenen kommer i selskab med 
solisterne Anna David og Bobo 
Moreno.

Koncerten bliver afholdt i 
Stærekassen i København onsdag 
den 4. september kl. 19.30 under 
overværelse af Prinsessen.

Vi synes ikke, at du skal snydes 
for denne fejring af Prinsessen. 
Du kan købe din billet på
lmsos.dk/koncert. Prisen er 
mellem 150 og 250 kr. afhængigt 
af placeringen, og indtægterne 
fra billetsalget går ubeskåret til 
LMS’ arbejde.

På den måde kan du støtte en god 
sag, komme til en spændende 
koncert og samtidig være med til 
at fejre vores protektor.

Hvad giver 
man 
prinsessen, 
der har alt? Den nye vision lyder:

”LMS – for et samfund, der lytter til og støtter alle berørte 
af spiseforstyrrelser og selvskade”.

Derudover er vores nye formål at støtte og styrke 
mennesker berørt af spiseforstyrrelser og selvskade ved 
at tilbyde dem støtte og tilbud og ved at udbrede viden 
af høj faglig kvalitet om spiseforstyrrelser og selvskade til 
relevante aktører på området.

Vi har også formuleret en ny mission, der blandt andet 
er at være kendt og anerkendt som førende patient- og 
pårørendeforening for spiseforstyrrelser og selvskade 
i Danmark. Desuden skal vi udvikle vidensbaseret 
støtte, forebyggelse, rådgivning og behandling af 
spiseforstyrrelser og selvskade og give berørte af 
spiseforstyrrelser og selvskade en stemme.

Ny strategi i LMS

Vores arbejde baserer sig på 4 nye kerneværdier, 
der skal sikre, at vi som forening er:

Professionel: Vi er en forening, der agerer 
professionelt i alle sammenhænge. Vores 
troværdighed er baseret på relevant viden og 
forskning samt vores store praksiserfaring på 
området.

Empatisk: Vi giver plads til og rummer brugere 
og frivilliges følelser og personlige erfaringer i 
anerkendelse af, at de berørte ofte befinder sig i 
en sårbar situation.

Nysgerrig: Vi afsøger løbende potentialet for 
at samarbejde med relevante aktører på tværs 
af organisationer og institutioner. Ny viden og 
perspektiver og samarbejde på tværs er med til at 
styrke vores arbejde og sikre relevante tilbud og 
aktiviteter af høj kvalitet.

Modig: Vi har tydelige holdninger til 
spiseforstyrrelser, selvskade og unges trivsel. Mod 
handler desuden om at overkomme udfordringer 
og barrierer og om at gå nye veje og tage 
nytænkende initiativer til gavn for de berørte.

Det seneste halve år har LMS´ medarbejdere og bestyrelse arbejdet på en ny strategi for 2019-2024.
I processen er vores vision blevet reformuleret, ligesom formål, mission og strategiske pejlemærker 
er blevet gentænkt.

Strategiske pejlemærker
I LMS løfter vi i flok, og vi arbejder efter 3 
strategiske pejlemærker, der er inspireret af 
foreningens navn.

L – LMS lytter til og støtter alle berørte
Det gør vi blandt andet ved at arbejde for:
At få BED implementeret som diagnose og sikre 
tilstrækkelige behandlingstilbud.
At få en national handlingsplan for selvskade.
At vi bliver et kendt og anerkendt behandlingssted, 
der arbejder systematisk med bruger- /pårørende-
inddragelse.

M – LMS arbejder for meningsfulde 
fællesskaber
Det gør vi blandt andet ved at arbejde for:
At øge antallet af medlemmer, støtter og frivillige 
betydeligt.
At udvikle nye muligheder for at engagere sig 
frivilligt i vores arbejde.
At udvide antallet af tværgående partnerskaber/
samarbejde.

S – LMS er seriøs og har gennemslagskraft
At blive udnævnt til nationalt videnscenter for 
spiseforstyrrelser og selvskade finansieret via 
en statslig grundfinansiering.
At styrke den eksterne vidensformidling og 
kommunikation om spiseforstyrrelser og 
selvskade som en strategisk del af foreningens 
interessevaretagelse.
At udvide og styrke samarbejdet med regionernes 
specialiserede behandlingssteder.

Du kan læse mere på lmsos.dk

FOTO: CHRISTINA HAUSCHILDT
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I perioden 2019-2021 har Sundheds- og Ældreministeriet 
afsat satspuljemidler til behandling af BED. 8 projekter 
har fået økonomisk støtte, så der nu er gratis behand- 
lingstilbud over hele landet. Det er positivt, men du skal 
være opmærksom på, at flere af behandlingstilbuddene 
– herunder vores eget – har lukket for ventelisterne på 
grund af et meget stort og udækket behov. Vi er rigtig 
kede af og frustrerede over ikke at kunne behandle jer 
alle, for vi ved, hvor stort behovet er, og hvor meget det 
betyder for den enkelte.

Hold dig opdateret med hensyn til tilgang og ventelister 
på behandlingsstedernes hjemmesider.

I LMS har vi heldigvis stadig DROP-in støttegrupper 
for BED-ramte i flere af vores rådgivninger. Her kan du 

BED-behandling – for nogle

Hvordan har spiseforstyrrelsen påvirket dit liv?
Spiseforstyrrelsen har påvirket mig meget – og gør det 
stadig, men i mindre grad. Jeg har ofte undgået sociale 
sammenkomster, fordi andre ikke skulle se mig spise. 
Det er gået ud over min livskvalitet, for en stor del af 
BED handler om meget dårligt selvværd. Derfor har jeg 
heller ikke helt turde følge mine karrieredrømme. Det 
har også påvirket kæresteforhold, for de måtte ikke se 
mig overspise – så var det nemmere at gå end at se 
skammen i øjnene.

Jeg tror ikke, at folk, som ikke har haft BED, kan 
forestille sig, hvor meget det påvirker ens liv. Jeg 
har ikke været ude at rejse i 5 år, fordi jeg frygter 
ydmygelsen i at skulle bestille to sæder i flyet. Jeg har 
konstant ondt i ryggen og har kæmpet meget med 
koncentrationssvigt på grund af svingende blodsukker, 
der skyldes mine overspisninger.

Hvad har du fået ud af at være i gruppen indtil 
videre?
Gruppen har allerede hjulpet mig meget. At møde 
forstående terapeuter, at det er et længere forløb, men 
mest af alt at møde de andre deltagere. Det at kunne 
spejle sig i andre hjælper mere, end man kan forestille 
sig. Det gør, at jeg endelig forstår, at der ikke er noget 
galt med mig; at jeg ikke mangler disciplin eller er tosset. 

Andre mærker det samme. Det hjælper mig så meget at 
fortælle min historie, men næsten mere at høre deres. 
Det er en trøst, som jeg tror, alle med BED søger.

Gruppen er et trygt sted for mig, hvor jeg ved, at jeg 
ikke bliver dømt, at der er plads til mig, og hvor jeg 
lærer at holde mere af mig selv.

Jeg slår ikke længere mig selv oven i hovedet hele 
tiden. Hvis jeg kommer til at overspise, prøver jeg at 
forholde mig refleksivt og nysgerrigt til det. Jeg er ved 
at lære mekanisk spisning, og det hjælper mig med at 
nedbringe antallet af overspisninger.

Hvad tænker du om fremtiden?
Jeg har været i meget terapi, men ingen af behandlerne 
havde erfaring med BED. Nu har jeg endelig fundet 
nogle knalddygtige eksperter, og for første gang tror 
jeg på, at jeg kan komme ud på den anden side. Jeg 
frygtede, at jeg ville spise mig ihjel, men nu ser jeg mine 
drømme gå i opfyldelse i en ikke så fjern fremtid. Mest af 
alt kan jeg mærke, at jeg bliver mere og mere afslappet. 
Jeg ser derfor fremtiden som et sted med mere 
overskud, latter og mildhed, hvilket jeg har trængt til i 
mange år. Gruppen har virkeligt ændret mit liv allerede.

Fie har været i BED-behandling i LMS, Odense,  
4 gange, da hun bliver interviewet.

møde andre i et støttende fællesskab, der kender dine 
udfordringer fra sig selv. Du behøver ikke tilmelde dig 
og kan benytte tilbuddet så ofte, du har brug for det. På 
hjælp.lmsos.dk kan du se, hvor i landet der er grupper.

Har du BED, men kan ikke få behandling?
Vi har i flere år arbejdet politisk på at skaffe midler til 
behandling. På grund af den meget store efterspørgsel, 
der slet ikke står mål med antallet af behandlingspladser, 
fortsætter vi nu med endnu større kraft. Vi vil derfor 
opfordre dig til at skrive din historie til os på info@lmsos.
dk. Fortæl, hvorfor du har brug for behandling – uanset, 
hvilket behandlingstilbud, du gerne ville have valgt. Så 
sender vi din historie videre til de relevante politikere eller 
bruger den på de sociale medier – naturligvis efter aftale 
med dig. På den måde hjælper du os med at hjælpe dig.

Af Birgitte Bøgh Normann Gade, projektleder i ViOSS/LMS, og Nille Kroun

Fie er 27 år og har haft forstyrret spisning, siden hun var 4-5 år gammel

Af Nille Kroun

Hvad betyder det for mennesker med BED at få 
behandling?
”Der er et stort opsparet behov for BED-behandling. 
Da vi lige inden jul sidste år lagde nyheden op på vores 
hjemmeside og derefter gik på ferie, var telefonsvaren lagt 
ned, da vi kom tilbage efter nytår. Det gav et stort håb for 
mange mennesker landet over. 

I LMS ser vi mange mennesker med BED, og de er først 
og fremmest skamfulde og forpinte og har et stort ønske 
om at få hjælp. De er ofte svært overvægtige, bliver 
kommenteret på gaden og er socialt isolerede. Det er 
derfor, at behandling i grupper er så forløsende. Mange 
oplever for første gang, at de ikke er alene i verden – at 
det ikke er deres egen skyld. Og det er frisættende.

Men ca. 40.000-50.000 mennesker i Danmark har BED, og 
de 8 tilbud landet over giver kun mulighed for at behandle 
ca. 700 af dem i løbet af projekternes løbetid. Det er et 
fantastisk tilbud, men samtidig fuldstændig utilstrækkeligt. 
Det mærker vi tydeligt her i LMS, hvor vi nu har været 
nødt til at lukke for ventelisterne. Vi har det bestemt 
ikke godt med at måtte afvise så mange mennesker, der 
har brug for hjælp, og vi mener, at det kræver politisk 
handling. Nu. Vi kan simpelthen ikke være det bekendt 
med tanke på, hvor dårligt de berørte har det – og typisk 
har haft det i mange år.”

Hvorfor er det problematisk, at 
behandlingstilbuddene er tidsbegrænsede?
”Det er grænsende til meningsløst at lave en tidsbegrænset 
bevilling til en sygdom. Man kan prøve at forestille sig, at 
det samme fx gjaldt kræftbehandling: I kan få behandling 
i de næste 3 år, bagefter kan I ikke. Det holder simpelthen 
ikke.”

Hvilken forskel vil det gøre, at BED bliver 
implementeret som selvstændig diagnose i 2022?
At diagnosen er blevet anerkendt betyder en anerkendelse 
af problemet og behovet for behandling. Men frygten 

er, at det alligevel ikke vil gøre en forskel. Derfor er det 
også en central del af LMS’ strategi at skabe politisk 
opmærksomhed om problemets størrelse, og at der er 
brug for varig – og tilstrækkelig – behandling i hele landet. 
Og det kan ikke vente, til de nuværende projekter udløber 
i 2021. Vi har kontakt til partiernes psykiatriordførere for at 
gøre dem opmærksomme på problemet.

Hvorfor skal vi have et nationalt videnscenter 
for BED?
Der er brug for en ensartet national opsamling på viden 
om BED og behandling, og der er brug for opsamling på 
international forskning og vidensudvikling, herunder viden 
om levevilkår, komorbiditet, dødelighed, tilknytning til 
arbejdsmarkedet, hvad vil det sige at være pårørende mm. 
Og det kræver en national samlende faktor, hvilket i øvrigt 
også gælder for andre spiseforstyrrelser. 

Desuden er der en udtalt mangel på viden om og fordomme  
over for overvægtige mennesker, og det kræver en særlig 
indsats at komme til livs. Men der skal være et grundlag 
at implementere det på. LMS’ videnscenter – ViOSS – har 
allerede opbygget ekspertviden og stor erfaring, som 
det vil være naturligt at bygge videre på. Videnscentre 
og patientforeninger er en helt almindelig kombination, 
som giver god mening, fordi den tætte kontakt med 
patienterne giver os et unikt indblik i deres særlige behov.

Hvad med børn og unge under 18 år, der har BED?
Det er meget alvorligt, at der ikke er målrettede tilbud 
til børn og unge med BED. Selvom den gennemsnitlige 
debutalder er 23 år, er mange langt yngre, når de 
begynder at vise tegn på tvangsoverspisning. Hvis vi 
sætter tidligt ind, kan vi spare mange år af et barne- og 
ungdomsliv, der ellers vil være præget af smerte over 
overvægt, mobning og ensomhed. Og det er vel at mærke 
år, hvor man udvikler grundlæggende sociale kompetencer 
– såfremt man har det godt og er i nogenlunde balance.

Det er ikke i orden, at der ikke bliver taget hånd om dem, 
og vi vil fremover også sætte fokus på deres helt særlige 
behov for støtte og behandling.

”Fantastisk – men 
fuldstændig utilstrækkeligt”

Puljemidler har gjort BED-behandling mulig landet over, og det er en milepæl. Men tilbuddene er 
både tidsbegrænsede og alt for få i forhold til behovet. Her fortæller LMS’ direktør, Laila Walther, 
hvorfor det er problematisk, og hvad LMS gør for at bane vejen for flere og blivende tilbud.
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Målgruppe: 
Voksne med mild til moderat BED

Hvor: 
Klinik for BED, Odense Universitetshospital

Varighed: 
12 gange á 3 timer. Først mødes man 4 gange om ugen, 
dernæst 4 gange hver 14. dag og til sidst 3 gange om 
måneden. Herefter vil der være opfølgning

Behandlere: 
Psykologer

Kontaktinfo og mere viden: 
Telefon: 2913 8045., mail: jakob.linnet@rsyd.dk, 
hjemmeside: ouh.dk

Om behandlingen: 
Behandlingen foregår i grupper med 8 deltagere. Der er 
fokus på ønsker og motivation for behandlingen samt 
tanker og følelser i relation til BED. Fx adfærdsmønstre 
og -tanker i forbindelse med risikosituationer som fx 
indkøbssituationer, konflikter og stress. Der er desuden 
fokus på følelser af fx selvbebrejdelse, angst eller 
depression og på forebyggelse af tilbagefald.

Målgruppe: 
Voksne med mild til moderat BED

Hvor: 
Behandlingen er digital og foregår via Telepsykiatrisk 
Center, Odense

Varighed: 
10 uger med skriftlig kontakt 1 gang om ugen

Behandlere: 
Psykologer

Kontaktinfo og mere viden: 
Telefon: 9944 9550, mail: bed@rsyd.dk, hjemmeside: 
psykiatrienisyddanmark.dk

Om behandlingen: 
Da behandlingen foregår digitalt, kan du selv vælge, 
hvornår du vil arbejde med din BED. 1 gang om ugen 
har du skriftlig kontakt med en psykolog, der følger dit 
forløb og støtter dig i at løse dine opgaver. Du får viden 
om BED, og du får målt dit humør, din spisning, trang til 
mad og kontrol over maden hver uge. Du får også hjælp 
til at undersøge dine spisemønstre og tanker og følelser i 
relation til spisning.

Du skal arbejde med at skabe ændringer, der kan reducere 
eller stoppe dine overspisninger. Du får støtte til at udvikle 
nye strategier til at håndtere pres, usikkerhed, angst og 
tristhed, lige som du får hjælp til at forebygge tilbagefald.

BED forventes at blive implementeret som diagnose 
i Danmark i 2022, hvor WHO’s opdaterede diagnosemanual 

ICD-11 træder i kraft. Her bliver BED anerkendt for første gang 
som en selvstændig diagnose. 

Region Syddanmark Region SyddanmarkRegion Hovedstaden Region Hovedstaden

Målgruppe: 
Voksne med mild til moderat BED

Hvor: 
LMS i København, Næstved, Aarhus, Odense, Aalborg og 
Sønderborg

Varighed: 
9 måneder. I de første 12 uger mødes man en gang om 
ugen, de efterfølgende 12 uger hver 14. dag og i de sidste 
12 uger 1 gang om måneden. Hver session varer 3 timer

Behandlere: 
Psykoterapeuter, psykologer og diætister

Kontaktinfo og mere viden: 
Telefon: 3536 4913, mail: bed@lmsos.dk, hjemmeside: 
lmsos.dk/behandling-for-bed

Om behandlingen: 
Behandlingen består af gruppeterapi med 7-8 deltagere i 
hver gruppe. Der er et nyt tema hver gang, som vil hjælpe 
dig med at ændre dine negative tanker om dig selv, din 
vægt og krop. Fx hvordan du kan håndtere svære følelser 
uden at overspise, hvem du er, med og uden BED, og 
hvem du gerne vil være. Der vil også være mindful eating, 
mindfulness og diætistvejledning.

Dine pårørende vil blive tilbudt at deltage undervejs i 
behandlingsforløbet, så de bliver bedre i stand til at støtte 
dig og hjælpe dig med at overvinde spiseforstyrrelsen.

BED findes som de andre spiseforstyrrelser i forskellige grader, der fastslås efter en 
klinisk vurdering af den enkeltes situation og problematik. Hvis du er interesseret i 
behandling, skal du derfor kontakte behandlingsstedet, som i dialog med dig afklarer 
graden af din spiseforstyrrelse. Graderne af BED er inddelt i kategorierne mild til 
moderat, moderat til svær og svær til ekstrem. På de følgende sider kan du læse om de 
forskellige tilbud og hvilken grad af BED, de henvender sig til.

Målgruppe: 
Voksne med mild til moderat BED

Hvor: 
Københavns Klinik for Spiseforstyrrelser, København K

Varighed: 
Typisk 3 måneder

Behandlere: 
Psykoterapeuter med sundhedsfaglig baggrund

Kontaktinfo og mere viden: 
Telefon: 2151 0311 / 2151 0343, mail: kklinikfs@outlook.dk, 
hjemmeside: kkfsportal.wordpress.com

Om behandlingen: 
Behandlingen består af pakkeforløb med individuelle 
samtaler og behandling i grupper på 6-7 deltagere. Et 
typisk forløb varer 3 måneder med 1 individuel samtale 
og 1 gruppesession ugentligt. Har du det meget dårligt, 
kan du få et intensivt forløb, der varer 8 uger med 2 
ugentlige behandlingsdage. Der kan tages individuelle 
hensyn og skrues op eller ned for indholdet, fx NADA-
akupunktur og mindfulness, alt efter hvad der virker for 
dig. Det er også muligt at inddrage dine pårørende, lige 
som pårørende selv kan få individuelle samtaler.

De individuelle samtaler varer 1 time og gruppesession-
erne 2 timer. I grupperne er der psyko-edukation og god 
mulighed for at spejle sig i hinanden. Emnerne skifter fra 
gang til gang og kan fx være at se på de roller og regler, 
du lever efter, i et nyt lys.

Vær opmærksom 
på, at flere af 

behandlingstilbuddene 
har lukket for tilgang på 

grund af stor efterspørgsel. 
Hold dig opdateret 

på behandlingsstedernes 
hjemmesider
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Målgruppe: 
Voksne med svær til ekstrem BED. Borgere, der bor i 
Odense, Kerteminde og Nordfyns Kommune, har første 
prioritet

Hvor: 
Psykiatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Varighed: 
Op til 1 år alt efter behov

Behandlere: 
Sygeplejersker, fysioterapeut, diætist og psykiater

Kontaktinfo og mere viden: 
Telefon: 9944 9400, hjemmeside: psykiatrienisyddanmark.dk

Om behandlingen: 
Tilbuddet sammensættes, så det passer til dine behov. 
Vi starter med et forsamtaleforløb, hvor du taler med 
behandlere, diætist og fysioterapeut. Herefter tages der 
i samarbejde med dig stilling til den videre behandling, 
som hovedsagligt er gruppeforløb, fx terapigruppe, 
kostdagbogsgruppe eller kropsgruppe. Der er mulighed 
for individuelle samtaler, inddragelse af pårørende og 
lægesamtale. I behandlingen skal du arbejde med dine 
tanker, følelser, oplevelser og relationer, så du bliver 
mere bevidst om sammenhængen mellem disse og 
dine reaktionsmønstre, herunder spisemønstre. Du skal 
arbejde med kostdagbog under hele forløbet.

Der vil i samarbejde med Telepsykiatrisk Center blive 
udviklet digital efterbehandling til deltagerne for at 
se, om det kan hjælpe med at fastholde effekten af 
behandlingen.

Målgruppe: 
Voksne med moderat til svær BED

Hvor: 
Team Herning, Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser

Varighed: 
Hver mandag i 20 uger kl. 8.45-12.30. Herefter er der 
mulighed for at få 4 opfølgende samtaler fordelt over 6 
måneder

Behandlere: 
Psykolog og klinisk diætist

Kontaktinfo og mere viden: 
Telefon: 7847 3306, mail via borger.dk, hjemmeside: 
psykiatrien.rm.dk

Om behandlingen: 
Behandlingen består af gruppeterapi med højst 8 
deltagere i hver gruppe. Du får viden om BED og 
spiseforstyrrelsens symptomer og skal afprøve metoder 
til at reducere symptomerne og til at udvikle et naturligt 
forhold til mad, krop og vægt, fx ved brug af kostdagbog 
og ved at spise 2 medbragte måltider. Du kommer til 
at udveksle erfaringer med de andre og lære at blive 
opmærksom på kroppens signaler, lige som du vil komme 
til at undersøge spiseforstyrrelsens betydning i dit liv og 
finde nye måder at løse problemer på.

I forbindelse med informationsaftener kan du vælge at 
inddrage dine pårørende.

Region Midtjylland Region Syddanmark

TEMA

Målgruppe: 
Voksne med moderat BED

Hvor: 
BEDklinikken, Søborg

Varighed: 
25 uger, 1 gang om ugen i 3 timer

Behandlere: 
Psykologer, kliniske diætister, fysioterapeut og 
speciallæge i psykiatri

Kontaktinfo og mere viden: 
Telefon: 9390 8383, mail: kontakt@bedklinikken.dk, 
hjemmeside: bedklinikken.dk

Om behandlingen: 
Behandlingen, der består af gruppeterapi med 
7 deltagere i hver gruppe, indeholder flere 
elementer: psykoterapi, kostvejledning og tilbud 
om kropsterapi. Til hver gruppegang skal du skrive 
kostdagbog. Kostdagbogen danner grundlag for både 
psykoterapi og kostvejledning og hjælper med at se 
sammenhængen mellem tanker, følelser eller oplevelser 
og fx overspisninger. Hver 5. gang i gruppen er der 
kostvejledning ved klinisk diætist, og du kan vælge 
kropsterapi i gruppe eller individuelt. Du vil også få en 
samtale med en speciallæge i psykiatri, lige som dine 
pårørende vil blive inddraget i behandlingen.

Målgruppe: 
Voksne med mild til moderat BED

Hvor: 
Askovhus, København N

Varighed: 
40 uger, 2 gange om ugen (4-6 timer om ugen) 

Behandlere: 
Psykolog, socialrådgiver og diætist

Kontaktinfo og mere viden: 
Telefon: 3530 1745, mail: info@askovhus.dk, hjemmeside: 
askovhus.dk

Om behandlingen: 
Behandlingen består af individuel terapi og 
færdighedstræning i grupper, begge 1 gang om ugen. 
I den individuelle terapi er der fx fokus på at klarlægge 
dine ønsker og mål for hverdagen, og hvordan du kan 
håndtere svære følelser. I færdighedstræningen får du 
fx redskaber til at undgå overspisning og støtte til at 
normalisere dine tanker om mad, krop og vægt. Der er 
desuden mulighed for socialrådgivning.

Sideløbende er der mulighed for gruppeforløb for 
eventuelle pårørende. Formålet er at klæde din pårørende 
på, så han eller hun bedre kan støtte dig i behandlingen, 
og så I får et fælles sprog i forhold til spiseforstyrrelsen. 
Der holdes fælles samtaler med dig og din pårørende 
efter behov.

LMS har taget initiativ til at oprette et netværk, 
hvor fagpersoner fra BED-projekterne kan udveksle viden og erfaringer 

om BED-behandling. Det sker ud fra et ønske om at styrke viden og samarbejde 
på området til gavn for de berørte. Det første netværksmøde blev afholdt 

med stor opbakning på tværs af projekterne.

Region HovedstadenRegion Hovedstaden
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TEMA

Af Kinga og Charlett

Sådan begyndte projekt ”Battle Scars”
Kinga: Jeg begyndte at tatovere gratis oven på 
selvskadear for ca. 1,5 år siden, fordi jeg blev inspireret 
af en pige i udlandet, der gjorde det. Jeg vil bare gerne 
hjælpe andre med det, jeg i forvejen laver til hverdag.

Charlett: Jeg syntes, det var et rigtig godt initiativ, så for 
godt 1 år siden hoppede jeg med på kampagnen, som 
Kinga havde døbt ”Battle Scars.”

Derfor gør vi det
Kinga: Det at hjælpe mennesker med at dække deres 
selvskadear giver mig indblik i, hvordan de har det, og 
mere forståelse for, hvad det vil sige at skade sig selv, og 
hvorfor man går den vej, når man ikke har det særlig godt.

Charlett: Jeg har selv en fortid som selvskadende og døjer 
stadig med lysten og destruktive tanker. Jeg er kommet 
rigtig langt, siden jeg som 12-årig var allerlængst nede 
(jeg er i dag 31 år). Så det giver mig rigtig meget at kunne 
hjælpe andre med at få det bedre. Det betyder, at min 
egen kamp ikke har været forgæves.

Jeg bliver stadig overrasket over, hvor meget det kan 
betyde for en, der har skadet sig selv, at få dækket sine ar. 
Det giver mig en følelse af, at jeg har værdi for andre, og 
at jeg kan hjælpe dem til at få det bedre. Det giver mening, 
når jeg har dårlige perioder og svært ved at se meningen 

’’ Battle Scars ’’
Tatovørerne Kinga og Charlett tatoverer gratis 
oven på selvskadear. Her fortæller de, hvorfor 
de hjælper mennesker med at dække deres 
”Battle Scars”.

med livet. Og så er det altid opløftende at kunne bringe et 
smil frem på en andens læber. Især når det er en person, 
der har svært ved at finde glæde.

En anderledes oplevelse at tatovere
Kinga: Oplevelsen ved at tatovere på Battle Scars er en 
del anderledes, fordi vi hører ret personlige historier. 
Derudover skal man være ekstra forsigtig med dækning af 
ar, da huden er mere sart i arvævet.

Charlett: Der er flere ting, der er anderledes ved Battle 
Scars. Kunden er ofte mere genert og usikker, så vi plejer 
at gøre os meget umage med, at de skal føle sig godt 
tilpas. Jeg gør ekstra meget ud af at forklare, hvad der skal 
ske, på en rolig måde. Jeg joker lidt med dem for at få dem 
til at slappe af og spørger ikke ind til, hvad der ligger til 
grund for arrene, men lytter gerne, hvis de selv vil fortælle. 
Jeg fortæller om min egen erfaring med selvskade, så de 
ved, at de snakker med en ligesindet.

Som Kinga nævner, så er selve tatoveringsdelen også lidt 
anderledes. Motivet skal dække arrene, og vi skal være 
mere forsigtige, når vi tatoverer på et ar.

Tatoveringerne er meget forskellige
Charlett: De motiver, som folk vælger, er meget forskellige. 
Kinga laver hovedsageligt mandalaer og dotwork, mens 
jeg laver en del farvetatoveringer, især watercolor. 
Blomster i forskellige afskygninger er som regel også 
meget populært. Jeg oplever dog, at mange er åbne 
over for valg af motiv, så længe deres Battle Scars bliver 
dækket.

Hvordan har spiseforstyrrelsen påvirket dit liv?
Siden jeg var 12 år, har jeg jævnligt været på 
slankekur, og min vægt, mit udseende og mine tanker 
om mad har altid fyldt alt for meget. Jeg har nærmest 
været besat af vægttab og mad, og det har på mange 
måder været styrende for mit liv. Jeg har generelt 
været utrolig hård ved mig selv, både fysisk og 
psykisk. Det har i den grad påvirket min livskvalitet.

I perioder med mange overspisninger har jeg fundet 
på undskyldninger og løgne for at slippe for sociale 
arrangementer. Jeg har skammet mig, indtil jeg for et 
par år tilbage begyndte at fortælle mine nærmeste, 
hvor galt det stod til. I dag blogger jeg åbent om det 
i håb om at nedbryde tabuet og hjælpe andre til mere 
åbenhed. Du kan finde mig på froekenberit.dk.

Hvad har du fået ud af at være i gruppen indtil 
videre?
Gruppen har stor betydning. Det er befriende at tale 
med andre i samme situation og at blive forstået. 
I gruppen favnes problemerne og bekæmpes i 
fællesskab med respekt og omsorg, og det er utroligt 
rart ikke at føle sig alene. Ydermere er det givende, at 
de to kompetente behandlere ved, hvad de taler om. 

Jeg har fået redskaber, der øger min bevidsthed om 
overspisningens mekanismer. Særligt den mekaniske 
spisning har hjulpet mig og gjort mig bevidst om, 
at overspisningerne primært har været fysiologisk 
betinget. Jeg har simpelthen underspist, hvilket har 
ledt mig direkte ud i overspisninger. Efter jeg er 
begyndt at spise mekanisk, har jeg ikke overspist, så 
lige nu ridder jeg på en bølge af lykke.

Arbejdet med at adskille mig selv fra spisefor-
styrrelsen har også hjulpet mig meget. Jeg er ikke  
min spiseforstyrrelse, og det er rart at kunne 
gennemskue, om det er spiseforstyrrelsen eller mig, 
der taler i en given situation.

Hvordan kommer forandringen til udtryk i din 
hverdag?
Jeg føler mig fri, glad og lettet – og stolt. I dag fylder 
tankerne om mad næsten ingenting, jeg oplever en 
indre ro og er ikke længere bange for at overspise. 
Det er befriende at spise 5-6 gange om dagen og ikke 
være sulten hele tiden. Mad er ’medicinen’, der virker 
mod min spiseforstyrrelse. Jeg er desuden begyndt at 
kunne have lækkerier i skabene, uden at jeg skænker 
det en tanke. Det havde jeg ikke troet var muligt for 
én uden rygrad. I dag ved jeg, at min rygrad er helt 
perfekt, og at min søde tand ikke er værre end alle 
andres. Jeg skulle bare lære at spise nok mad.

Hvad tænker du om fremtiden?
Jeg er optimistisk og tror på, at spiseforstyrrelsen 
forsvinder ud af mit liv – den er allerede godt på vej, og 
jeg er klar til at kæmpe resten af vejen. Jeg vil nok altid 
have den med mig i bagagen, men nu har jeg redskaber 
til at holde den fra døren. Jeg skal ALDRIG på slankekur 
igen, fordi jeg nu ved, at det er roden til alt ondt, og 
dermed tror jeg, at jeg har elimineret den største 
risikofaktor for tilbagefald. Jeg er bare glad og lettet, og 
jeg glæder mig til at komme helt ud på den anden side.

Berit har været i BED-behandling i LMS, København,  
6 gange, da hun bliver interviewet.

Berit er 32 år og har altid haft et problematisk forhold til mad. 
Hun oplevede for alvor, at spiseforstyrrelsen kom ind i hendes liv 

i 12-års alderen 

BED er kendetegnet ved hyppige overspisningsepisoder, der finder sted 
inden for et afgrænset tidsrum, og hvor den berørte oplever at miste 

kontrollen over, hvad eller hvor meget der spises. Det er forbundet med 
stort ubehag og negative følelser såsom skyld og væmmelse. 
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 Anoreksi blev en del af Laura Philippa
 Larsens (24) liv, da hun var 15 år. 
“Det var ikke maden, der var problemet. 
Jeg havde nogle problemer og fastlåste 
følelser, som jeg håndterede gennem den 
kontrollerede spisning. Jeg følte, at jeg 
stod i en masse, jeg ikke havde kontrol 
over. Jeg var usikker på mig selv, og 
anoreksien blev ubevidst min måde at 
skabe kontrol på," siger Laura. I starten 
ville hun ikke erkende, at hun havde en 
spiseforstyrrelse, fordi der er meget skam 
forbundet med sygdommen. Men med 
tiden har hun erfaret, at det hjælper at 
være åben. For hende har åbenhed og tid 
været de mest helende faktorer.

 “Du er så sej, Alina. Du kom hurtigt ud af din spiseforstyrrelse,”  
 siger Frederikke (tv). De to piger har kendt hinanden i tre år og 
er bedste venner på Engen, en institution for unge med anoreksi. 
Alina (16) og Frederikke (23) har tidligere været i så udsat en tilstand, 
at de kom på en skærmet afdeling. De bankede deres hoveder ind i 
institutionens hvide vægge, og når døren gik op, prøvede de at flygte 
ved at løbe gennem sygeplejerskens ben. De husker deres mentalitet 
som ekstremt selvdestruktiv. Begge har prøvet at blive spændt fast til 
en seng for at blive tvangsfodret med sonde, fordi de var i livsfare.

Alina var kun 7 år, da hun følte, at hun ikke fortjente at spise. Fra 
hun var 11-13 år, var hun stort set indlagt hele tiden. For tre år siden 
tænkte hun lige pludselig, at hun ville købe en Snickers. Hun spurgte 
Frederikke, om hun ville med i supermarkedet. Frederikke gik i chok 
over spørgsmålet. Men hun gik med, og Alina spiste sin Snickers. “Det 
var vildt. Jeg følte bare, jeg skulle gøre det,” siger Alina. Siden den dag 
vendte det for hende, og hun er i dag stort set fri af anoreksi og på vej 
til at flytte fra bostedet.

“Jeg er sikker på, at mit venskab med Frederikke har hjulpet mig ud af 
spiseforstyrrelsen. Mens vores venskab udviklede sig, begyndte jeg at 
føle, at jeg godt måtte være god ved mig selv,” siger Alina.

 “Jeg var altid glad udadtil,  
 men indeni var jeg ked af det og 
selvudslettende,” siger Louise (25). 
Hendes barndom var tryg med en 
nærværende familie og gode venner. 
Ingen drama. I skolen var hun hende 
den tynde. Hun følte, at hun blev 
anerkendt, når nogen sagde, at hun var 
tynd. Louise har altid været fascineret 
af modeller og tynde mennesker. "Jeg 
føler ikke, at andre mennesker ved, hvor 
meget man skal ofre for at holde sin 
vægt så langt nede. Hvis anoreksi ikke 
havde farlige konsekvenser, så havde 
jeg været hende den tynde hele mit liv,” 
siger Louise. Navnet er ændret.

 “Anoreksien har ikke givet mig tilladelse til 
 at komme tæt på andre fysisk. Ens sexlyst ryger 
helt i bund. Jeg har aldrig haft en kæreste, har ikke 
haft overskuddet til det. Det er muligt nu. Nu har  
jeg energien. Det er virkelig ikke værd at leve med 
anoreksi, og jeg tænker meget på kærlighed," 
siger Siri Lidbeck (27). I ti år har Siri kæmpet med 
spiseforstyrrelsen. “Lige nu er det tætteste, jeg har 
været på at bryde fri af sygdommen. Nogle dage er 
jeg totalt motiveret. Jeg har virkelig intet mere at få 
ud af eller lære om anoreksi." Siri studerer billedkunst 
i Malmø og laver selvbiografiske værker om sin 
spiseforstyrrelse.

 Lotte Mirsal (34)  
 med sin kæreste 
Jesper og datteren 
Lærke. Da Lotte 
var 12 år, gik hun til 
springgymnastik på et 
konkurrencehold, men 
blev ikke udtaget til 
det endelige hold, der 
skulle ud at konkurrere. 
Lotte begyndte at sulte 
sig selv, og året efter 
blev hun udtaget. Det 
gjorde ikke anoreksien 
mindre tillokkende. “Jeg 
har været i forskellige 
behandlinger, siden jeg 
var 12, men stoppede, da 
jeg var 31. Jeg fik spat af 
at snakke om mad. Jeg 
orkede det simpelthen 
ikke mere. Jeg ville 
kæmpe med det selv,” 
siger Lotte.

 “Spiseforstyrrelsen  
 virkede. Jeg fik et højt snit 
og kom ind på medicinstudiet. 
Jeg er en alt eller intet type 
og gør ting 100%. Jeg ved 
godt, at det lyder mærkeligt, 
men spiseforstyrrelsen gav ro 
og selvtillid på mit tredje år i 
gymnasiet. Men det er en syg 
måde at have kontrol med sig 
selv på,” siger Rebecca (24). 
Hun går i dag til behandling 
en gang om ugen. Navnet er 
ændret.

Tæt på anoreksi
Med afsæt i sin søsters anoreksi har fotojournalist 
Mikkel Hørlyck specialiseret sig i visuel formidling af 
svære følelser. Her kan du se nogle af hans billeder og 
læse uddrag af hans interviews med mennesker med 
anoreksi.

Af Mikkel Hørlyck, fotojournalist
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 Lotte (34) igen med sin familie. Når Lotte ikke spiser  
 nok, bliver hun deprimeret. Hun har været så ked af 
det, at hun to gange har forsøgt selvmord. Men hun har 
kæmpet sig tilbage hver gang. “Kærligheden til mine børn 
og Jesper er det største for mig. De motiverer mig til at 
arbejde mod sygdommen. Jeg vil være der for dem og 
være stærk,” siger Lotte. Hun underviser i yoga, pilates og 
mindfullnes, men kæmper stadig med anoreksi.

 ”I mit otte år lange forløb med anoreksi har  
 jeg kun mødt fem andre drenge med samme 
lidelse. Fælles for os er, at sygdommen udviklede 
sig, fordi styrketræningen tog overhånd,” siger 
Oscar Byrnum-Dodt (24). Da Oscar var 16, fik han 
diagnosen OCD, og hans tanker kredsede konstant 
om træning. Han skulle træne både før og efter et 
måltid.

”Man bliver træt af træningen og beslutter i stedet 
at sulte sig for at holde sig slank,” siger Oscar. Han 
har tidligere vejet 46 kilo, var tæt på at dø. Oscar 
har i dag har kæmpet sig ud af sygdommen. Hans 
six pack er som et ar for ham, for han bliver ked af 
det, når han kigger på den. Den minder ham om al 
træningen.

 “Mange tror, at anoreksi er en fiks idé for at se godt ud, 
 men det er et helvede. Det er en meget misforstået sygdom. 
Man prøver jo at udslette sig selv,” siger 29-årige sygeplejerske 
Signe Lindø. Signe er i behandling for sin spiseforstyrrelse og 
bor i Hillerød med sin kæreste Tobias og deres barn.

“Sygdommen lokker og lover kontrol. Når jeg går i fælden 
og skipper et måltid, kan jeg opleve et kick, fordi jeg selv 
bestemmer og sætter mig ud over kroppens behov. Men 
efterfølgende bliver jeg ked af det, fordi jeg går ned i vægt, og 
det går ud over min familie. Hvis jeg følger kostplanen, får jeg et 
angstanfald, og det gør mig også ked af det. I angsten bor der 
en smerte, en dyb ensomhed og ulykkelighed. Jeg begynder 
at græde, fordi jeg bliver overvældet af de følelser. Det er så 
kompliceret og djævelsk. Nogle gange mærker jeg, at jeg vokser, 
mens jeg spiser. Det er mærkeligt,” siger Signe. Den eneste 
måde, hun kan slippe væk fra alle sine tvangstanker, er, når hun 
går i teatret. Det er den bedste måde bare at være Signe på.

Anne Valentina Berthelsen er 24 år og nyvalgt 
medlem af Folketinget for SF. Hun voksede op i 
Sakskøbing og her fra stammer hendes sociale 
indignation og politiske engagement. Nu kæmper 
hun for at komme den støt stigende mistrivsel 
blandt børn og unge til livs. 

Af Nille Kroun

Jeg møder en smilende Anne på Christiansborg, hvor hun 
hjemmevant viser rundt. Efter en tur oppe på taget af den 
historiske bygning sætter vi os foran en enorm pejs, og Anne 
begynder at fortælle om sin barndom i Sakskøbing, hvor hun 
så mange udsatte børn og unge, som ikke havde de samme 
muligheder som hun selv, der kommer fra en velfungerende 
og politisk aktiv familie. Den store koncentration af udsatte 
i udkantsdanmark, og de mange ulykkelige skæbner har sat 
sig i hende, fortæller hun, og fortsætter:

”I teenageårene udviklede jeg atypisk anoreksi. Det var en 
kombination af mange ting. Jeg havde en kæreste, der var 
dårlig for mig, og som jeg brugte meget energi på. Det 
betød, at jeg begyndte at gå på kompromis med indsatsen 
på gymnasiet, som ellers var en stor del af min identitet. Så 

da karaktererne begyndte at falde, fik jeg en identitetskrise: 
Hvis jeg ikke er hende den dygtige, hvem er jeg så? Samtidig 
var jeg begyndt at arbejde som model, og det nærede 
spiseforstyrrelsen, at jeg på den måde blev et produkt.”

Da Anne for alvor blev politisk engageret som 19-årig, 
skiftede hendes fokus fra udseende til politik. ”Jeg var den 
eneste SF’er, der var super stylet og iført stiletter,” griner 
Anne, der i dag har et naturligt forhold til sit udseende.

Fokus på sårbare unge
”Jeg brænder for at hjælpe mennesker med spiseforstyrrelser 
og selvskade. SF har stort fokus på psykisk sårbare unge. Det 
er et kæmpe problem, at børn og unge i stigende grad lider 
af angst, stress, spiseforstyrrelser og selvskade. Vi kæmper 
for en styrket psykiatri, men vores fokus er ikke kun på 
symptombehandling. Vi vil have fat om roden af problemet, 
og derfor vil vi gøre op med samlebåndstankegangen, der 
betyder, at mennesker bliver sat lig med produktivitet og 
bundlinje. Og det begynder allerede, fra børnene er helt små 
og hele vejen op igennem uddannelsessystemet.

Der skal tages fat på mange fronter, fx tror mange 
unge i dag, at de skal være akademikere for at være 
levedygtige. Der er alt for meget stress og alt for mange 
barrierer i uddannelsessystemet. Det store pres i skoler og 
ungdomsuddannelser er en af nøglerne til den stigende 
mistrivsel. Derfor har SF lavet en Ro-på reform, der tager fat 
helt fra daginstitutionsalderen med minimumsnomeringer, 
afskafning af nationale tests i de små klasser og 
uddannelsesloftet på de videregående uddannelser.”

Mennesker er helheder
Anne understreger, at ingen får spiseforstyrrelser, 
udelukkende fordi de ser billeder af smukke mennesker 
på Instagram. Det er en del af problemet, men kun én af 
brikkerne, for der er meget mere i det:

”Vi skal tænke mennesker som helheder, se deres liv hele 
vejen rundt. Og så skal vi samle trådene til en samlet 
fortælling og ikke lave punktnedslag. Alt er symptomer 
på den samme problematik: Folk bliver syge. Og så skal vi 
forkerthedskulturen til livs. Alle prøver at være rigtige, men 
det er OK at være sårbar og ikke leve op til alle normerne.

En af styrkerne i den nye SF-folketingsgruppe er, at vi 
er mange unge, der har prøvet alle de her ting på egen 
krop. Det er vores opgave at trænge igennem til de ældre 
generationer herinde på Borgen og komme indstillingen ’Det 
skal gøre ondt, før det gør godt’ til livs. Og så skal vi lytte til 
eksperterne på de forskellige områder, fx patientforeninger 
og fagforeninger, der skal være talerør for deres medlemmer. 

Det er ikke børns og unges opgave at tilpasse sig et samfund, 
der gør dem syge. Det er vores opgave som politikere at 
indrette et samfund, hvor de trives. Derfor er vi nødt til at 
tænke de menneskelige konsekvenser ind i alle beslutninger,” 
slutter Anne.

Bestyrelsesmedlem i LMS 
og MF’er

Anne studerer Politik og admini- 
stration på RUC sideløbende 
med sit politiske arbejde.7
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4450 Jyderup. Telefon 70232929
www.dmo.dk · dmo@dmo.dk

VI TILBYDER
Opholdssteder

Botilbud Aflastningstilbud
Specialskole

Familiebehandling
Akut anbringelse

BEHANDLINGSSTEDET 

SØEGAARD

Behandlingsstedet Søegaard 
Vallekildevej 121, 4534 Hørve 
Telefon 20237065
www.soegaard.nu · info@soegaard.nu

Nærvær i trygge rammer, 
hvor de unges ressourcer
afklares og udvikles, 
så de kan lære at klare sig 
i det samfund, 
som de er en del af

”

”

GRO
Natur til 
    et godt liv

NATURTERAPEUTISK FORLØB 
      TIL MENNESKER MED SPISEFORSTYRRELSE
Askovhus tilbyder i samarbejde med Bikubenfonden et helt nyt 
terapiforløb til mennesker, der har en spiseforstyrrelse.  
Med naturen som afsæt skaber forløbet plads til ro og fordybelse, mens du arbejder med 
dine mål og får mere overskud i din hverdag.  

GRO ER FOR DIG, DER… er mellem 17 år og 30 år, og som har en spiseforstyrrelse af 
typen anoreksi, bulimi eller atypisk spiseforstyrrelse. Det kan være, du derudover har 
andre diagnoser, f.eks. en personlighedsforstyrrelse, depression eller angst.  

GRO består af individuelle samtaler og færdighedstræning i gruppe med naturen som 
ramme og tilbydes gratis i samarbejde med Bikubenfonden.  

Ved at deltage i GRO – Natur til et godt liv vil du blandt andet…:  

• Få tanker om mad, krop og vægt til at fylde mindre i din hverdag 
• Få større fokus på egne ressourcer og bevæge dig tættere på dine mål
• Blive bedre til at tackle udfordringer og konflikter og derigennem øge din livskvalitet
• Opleve en lidt anderledes og mere kreativ måde at modtage terapi på
• Få mere af det, du gerne vil skabe plads til i din hverdag

KONTAKT
Hvis du tror, forløbet kunne være noget for dig, så ring på tlf. 35 30 17 45
eller skriv til info@askovhus.dk. Læs mere på Askovhus.dk.
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Professionel hjælp 
ved spiseforstyrrelse
Stor erfaring i at skabe positiv foran-

dring og livsmod for unge og familien. 

Ring uforpligtende ml. 8-9 alle hverdage 

Tlf. 27 14 56 37

Familie- og psykoterapeut 
Gurli Thomassen, MPF

www.gurlithomassen.dk

9330 Dronninglund

Opholdstedet Hellebæk
Nordre Strandvej 95a · 3150 Hellebæk. Tel: 28142702
Mail: info@hellebaek.dk · www.opholdsstedet-hellebaek.dk 

Vi tilbyder specialiseret socialpædagogisk rehabilitering for mennesker 
med spiseforstyrrelser. Vi vægter højlivskvalitet og trygge rammer i en 
indsats baseret på indgående erfaring og fagekspertise. Opholdsstedet er 
knyttet til den Sociale Landsby i Hellebæk, hvor det er muligt at deltage 
i mangfoldige aktiviteter alt efter lyst og behov. Opholdstedet Hellebæk

Nordre Strandvej 95a 
3150 Hellebæk
Mail: info@hellebaek.dk 
Tel: 28142702
www.opholdsstedet-hellebaek.dk 

Vi tilbyder specialiseret socialpædagogisk 
rehabilitering for mennesker med 
spiseforstyrrelser. Vi vægter høj livskvalitet og 
trygge rammer i en indsats baseret på indgående 
erfaring og fagekspertise. Opholdsstedet er knyttet 
til den Sociale Landsby i Hellebæk, hvor det er 
muligt at deltage i mangfoldige aktiviteter alt 
efter lyst og behov. 

PSYKOLOGISK PRAKSIS

ANITA KRUSE

CAND. PSYCH., AUTORISERET 
KLINISK PSYKOLOG SPECIALIST 
I PSYKOTERAPI OG 
SUNDHEDSPSYKOLOGI

Vildtbaneparken 6 · dk-2635 Ishøj
Tlf. 43 73 47 11 · Fax 43 53 47 12

www.psykologiskpraksis.dk
anitakruse@psyklolgiskpraksis.dk

Dankbar Konsulenterne 
Akacielunden 15 · 4000 Roskilde · www.dankbar.dk 

Fokus på den primære 
opgave og skabe muligheder 

for at gå i gang med din 
egen udvikling 

På behandlingsstedet 
Egedal har vi lang erfaring 
med at hjælpe sårbare unge 
med udvikling.

Vi arbejder i et specialiseret 
miljøterapeutisk team, vi er 
engagerede, kreative og 
nærværende.

Vi insisterer på terapeutiske 
forløb for både de unge og 
deres forældre.

Vores dagtilbud tilbyder 
skole og mestringsforløb, 
vi driver bl.a. vores egen 
kaffe&juicebar.

4534 Hørve. Læs mere på 
www.egedal.nu og www.egedaldagtilbud.nu
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www.dmo.dk · dmo@dmo.dk

KONTAKT: 

Jane Agergaard Aut. Klinisk diætist
info@proaktivdiaetist.dk 
tlf: 2728 1886 / www.proaktivdiaetist.dk

MANGE ÅRS ERFARING

Altid personlig vejledning
- med udgangspunkt i DIG og DIN situation.

Vi hjælper i hele Danmark
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Idræts- og Uddannelsesakademiet

Vi tilbyder helt individualiserede forløb med fo-
kus på udvikling af de ressourcer, der også ligger 
i diagnosebillederne, afstigmatisering, recovery, 
uddannelse og personlig/social udvikling. 

Vores forskellige tilbud henvender sig også til 
unge med Autismespektrum-forstyrrelser og 

andre gennemgribende udviklingsforstyr-
relser. Vi har tilbud om både psykologisk 

og psykiatrisk behandling, bistand og 
udredning. 

•  Skoleafdeling med undervisning 
jf. folkeskoleloven. Vi modtager 

elever på mellemtrinnet og i 
overbygningen.
•  STU-uddannelse med en 
lang række valgfag, der også 
tilbydes vores folkeskoleele-
ver. Vi har en stor idrætslin-
je med alt inden for idræt: 
fitness, yoga, parkour, bold-
spil, dans, ridning, crossfit 
og meget andet. Studielinjer 
med HF-fag, 10 klassescen-

ter, 11. & 12. skoleår m.m. 
Frisør- og kosmetologilinje, 

vagt- og sikkerhedslinje, kreativlinje med billed-
kunst og smykkedesign. Esportlinje, rideterapi, 
iværksætterlinje, samt håndværk & design.

• Fritidstilbud med musik, kreative og sociale 
tilbud. Praktisk støtte til hverdagen m.m.

• Støttekontaktordninger og mentorstøtte (kør-
sels- og henteordninger). 

• Ressourceforløb, jobtræning, aktivering og 
afklaring. 

• Psykiatrisk/psykologisk behandling, udredning 
og bistand. 

Vi lægger stor vægt på samarbejde, dokumenta-
tion, fleksibilitet og har mulighed for at tilrette-
lægge helt særlige og fleksible forløb. Vi arbejder 
opsøgende, fastholdende, ressourcefokuseret og 
vægter ejerskab, empowerment og afstigmatise-
ring betydeligt. 

Vores undervisningsmiljø er præget af en 
ikke-klientgørende tilgang, er meget roligt, forud-
sigeligt og ikke-konfliktfyldt. 

Se mere på idraetsakademiet.dk eller kontakt os 
på 44 44 03 04. Kom gerne til en rundvisning, 
forbesøg, praktikforløb eller kontakt os for en 
afklarende samtale.

VESTERLUNDVEJ 20,1. / HERLEV HOVEDGADE 201 C • 2730 HERLEV • TLF. 44 44 03 04 • IDRAETSAKADEMIET.DK

Vi er et højtspecialiseret tilbud til børn, unge og yngre voksne 
med psykiatriske problematikker og psykiske sårbarheder. 

Protac Kugledynen™

– beroligende og sansestimulerende

Både privat og på flere behandlingssteder for spiseforstyrrelser anvendes Protac 

Kugledynen™ og andre af vores produkter til at mindske angst, uro, tvangstanker 

og søvnproblemer. De sansestimulerende kugler i produkterne giver dybe tryk og 

tyngde, som giver en bedre kropsfornemmelse – det skaber psykisk ro og tryghed.

n  Få gratis rådgivning af vores terapeuter   

n  Se mere på protac.dk eller ring på 8619 4103

”Kugledynen bruges til at søge tryghed og ro,
men også til at mærke, hvor meget kroppen
fylder hos den unge kvinde. Hun bliver
afgrænset og mere bevidst om, at
kroppen ikke er stor og udflydende”

Plejer til kvindelig anoreksipatient

Protac Kugledynen™ Calm

Protac MyFit®
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PSYKOLOG BENTE KIRKETERP 
Med 25 års erfaring 

i behandling af spiseforstyrrelser 

8000 Aarhus C. Telefon 42514175 
Psykologbentekirketerp.dk 

Kontakt@psykologbentekirketerp.dk 

”Spiseforstyrrelsen stjæler dit liv, 
lad os sammen få dit liv tilbage”

PSYKOTERAPEUT 
Birgitte Thuesen Mpf

Slotsvej 10 b
2920 Charlottelund
www.CphKarma.dk
kontakt tlf. 30511050

Specialister i effektiv metakognitiv 
terapi mod spiseforstyrrelser 
og selvskade

www.cektos.dk
Tlf. 55734849 · København, Næstved & Hellerup

Psykolog Mie Pedersen 
psykologmiepedersen@outlook.dk 
9000 Aalborg. Tlf. 30267081
www.psykologerneijensbangsstenhus.dk/
mie-pedersen.html

Jeg har bred erfaring  
med psykoterapi her- 
under spiseforstyrrelser. 
Jeg tager udgangspunkt 
i dig og dine behov, der 
kan hjælpe netop dig.

ANNONCER

Trivsel til dig og 
din familie

Nabgyden 10, 5600 Faaborg
Tlf. 6262 1800 · holbrogaard@holbrogaard.dk

BEHANDLINGSSTEDET Holbrogaard

Psykolog og 
klinisk diætist

KLINIK I RY OG AARHUS

Psykologhuset, Brunhøjvej 8, st., 8680 Ry
Ryesgade 9, 2. th., 8000 Aarhus C

madogpsykologi@email.dk · www.ingevinding.dk
Mobil: 26 74 93 81

Psykolog og klinisk diætist
Mange års erfaring med individuel 
behandling af overspisning og for-
styrret forhold til mad, krop og vægt.

Mejlgade 44E, 1. tv., 8000 Aarhus C.
Psykologhuset, Brunhøjvej 8 st., 8680 Ry.

madogpsykologi@email.dk  ·  www.ingevinding.dk
Tlf. 26 74 93 81 

Medlem af Dansk Psykologforening 

Mad&Psykologi
v/Inge Vinding

Find mig på Facebook: 
mad og psykologi

Jeg har bred erfaring med 
psykoterapi i forhold til mange 
forskellige problemstillinger, 
herunder også spiseforstyrrelser. 
Jeg tager udgangspunkt i dig 
og dine behov, så vi sammen 
kan finde de mål og tera-
peutiske metoder, der kan 
hjælpe netop dig. 

Psykolog Mie Pedersen 
E-mail: psykologmie@outlook.dk

Tlf: 30267081
www.psykologerneijensbangsstenhus.dk/mie-pedersen.html
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Vores nye sekretariat og rådgivning ligger i 
gåafstand fra Valby station, tilbagetrukket 
fra Toftegårds Plads. 

Ud over vores landsdækkende rådgivningstilbud, som for eksempel personlige samtaler, har de 
enkelte rådgivninger også lokale tilbud. Se den aktuelle oversigt her og læs mere på hjælp.lmsos.dk.

København
DROP-in støttegruppe (BED)

Coaching (pårørende)

Personlig coaching (for alle ramte)

DROP-in yoga (BED)

Næstved
Personlig coaching (for alle ramte)

DROP-in støttegruppe (BED) 

NADA øreakupunktur (for alle ramte)

Aarhus
DROP-in støttegruppe (BED)

DROP-in støttegruppe (anoreksi/bulimi) 

DROP-in støttegruppe (selvskade)

DROP-in støttegruppe (pårørende)

Massage (for alle ramte)

Psykomotorisk massage (for alle ramte)

Personlig coaching (for alle ramte)

5Rythms (for alle ramte)

Sønderborg
Fast støttegruppe (BED)

Yoga (BED)  

Zoneterapi (for alle ramte)

Odense
DROP-in støttegruppe (BED) 

Coaching (pårørende)

NADA øreakupunktur (for alle ramte)

Tønder
Fast støttegruppe (BED) 

Zoneterapi (for alle ramte)

Aalborg
DROP-in støttegruppe (selvskade)

DROP-in støttegruppe (anoreksi/bulimi) 

DROP-in støttegruppe (pårørende)

Personlig coaching (for alle ramte)

LOKALE TILBUD I LMS

LMS i København flytter til Valby

Vi glæder os til at tage imod 
både frivillige og brugere i 

de nye lokaler fra 
mandag den 21. oktober

Selve flytningen kommer til at foregå 
i uge 42, hvor sekretariatet og 
rådgivningen i København er lukket.

Vi har i de seneste 10 år haft til huse i Dronningens 
Tværgade 46-48, København K, men da vores udlejer 
ønsker at benytte lokalerne til andre formål, får vi fra 
mandag den 21. oktober ny adresse, nemlig Krumtappen 2, 
2500 Valby.

Vores nye, flotte lokaler bliver indrettet specifikt til os, 
med fokus på plads og funktionalitet – især i rådgivningen. 
Vi kommer til at bo på 5. sal med elevator og gode 
parkeringsforhold, noget vi ofte har savnet i København K.

De lyse lokaler bliver indrettet med ekstra grupperum til 
blandt andet vores behandlingsprojekter og personlige 
samtaler i rådgivningen, lige som telefonrådgivningen får 
mere benplads. 

Vores foredrag i København vil fortsat finde sted i egne 
lokaler, da vi som i Dronningens Tværgade får et lokale 
med plads til større grupper.
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STØTTEGRUPPER OG DROP-IN GRUPPER
Vi har forskellige former for støttegrupper til mennesker, 
der skader sig selv eller har en spiseforstyrrelse, og for  
pårørende. Grupperne er ikke behandling, men et skridt 
på vej videre og et godt sted at dele følelser og tanker 
med andre i samme situation. Alle grupper har en 
uddannet gruppeleder.

I DROP-in støttegrupperne er der fokus på de pro-
blematikker, tanker og følelser, som alle med en spise-
forstyrrelse eller selvskade kan opleve. Deltagerne skifter 
fra gang til gang, og du behøver ikke at tilmelde dig.

STØTTE-/KONTAKTPERSONER
Vores støtte-/kontaktpersoner har personlige erfaringer 
med spiseforstyrrelser eller selvskade. De fungerer som 
støtte for andre, der er ved at være ude af deres sygdom, 
men stadig kan bruge en at tale med. Kontakten består 
af en ugentlig telefonsamtale og løber over en længere 
periode.

PÅRØRENDE LIVLINE
Er du pårørende til en, der kæmper med selvskade eller 
en spiseforstyrrelse? Og føler du dig ofte magtesløs 
og i tvivl om, hvad du skal gøre? Så kan du få glæde af 
en Pårørende Livline, der selv er pårørende til en, der 
tidligere har skadet sig selv eller haft en spiseforstyrrelse. 
Du kan kontakte din Pårørende Livline, når du har brug 
for et par lyttende ører.

26	 	 LMSNYT

PERSONLIG RÅDGIVNING    
I alle vores rådgivninger kan du komme til en uforpligt-
ende, personlig samtale. Du bliver mødt af en rådgiver, 
der lytter og støtter dig i, hvad der skal ske her fra. Det 
er en god idé at bestille tid på forhånd, men det er ikke 
nødvendigt.

VIDEORÅDGIVNING    
Har du det bedst med at tale med en rådgiver ”face-to-
face”, men bor du ikke i nærheden af en af vores råd-
givninger? Så er det oplagt at bruge videorådgivningen, 
hvor du via kameraet i din computer kan tale med en 
rådgiver. 

TELEFONRÅDGIVNING 
I telefonrådgivningen sidder vores rådgivere klar til at 
lytte og støtte dig i det, du har brug for.

CHATRÅDGIVNING
Du har mulighed for at chatte med en rådgiver via vores 
hjemmeside.

SMS-RÅDGIVNING 
Vores rådgivere er klar til at sms’e med dig, hvis du synes, 
det er lettere end at ringe.

MAILRÅDGIVNING
Mailrådgivningen kan være god at bruge, hvis du har 
lettere ved at formulere dig skriftligt. Skriv en mail med 
dine spørgsmål om spiseforstyrrelser eller selvskade, så 
svarer vi dig hurtigst muligt.  

WEBFORUM
På vores webforum kan du udveksle erfaringer med 
andre og stille spørgsmål. Alle indlæg bliver læst af en 
administrator.

TELEFONRÅDGIVNING FOR FAGPERSONER 
Hvis du arbejder professionelt med mennesker og har 
brug for råd og vejledning, kan du stille spørgsmål til 
vores faglige rådgivning.

Vi har mange forskellige tilbud til dig, der er 
berørt af selvskade eller en spiseforstyrrelse, 
samt pårørende og fagpersoner. Brug os på 
den måde, der passer dig bedst og i forhold 
til dit behov. Alle rådgivere er frivillige og 
uddannede i LMS.

Her bliver du 
godt hjulpet

''  Alt var godt, og det er

bestemt ikke sidste gang, jeg søger 

hjælp her  ''Bruger af chatrådgivningen

''  Det var en helt fantastisk 
rådgivning. Jeg blev mødt af 

forståelse, empati og et oprigtigt 
ønske om at hjælpe mig  ''Bruger af personlig rådgivning

PERSONLIG RÅDGIVNING
Aalborg:  tirsdag og torsdag  kl.  17 - 20
Aarhus:  tirsdag-torsdag  kl.  16 - 19
København:  mandag-torsdag  kl.  16 - 19
Næstved:  onsdag kl.  16 - 19
Odense:  tirsdag og torsdag  kl.  16 - 19
Tønder:  onsdag i lige uger kl.  15 - 18
Sønderborg:  mandag og torsdag  kl.  15 - 18

TIDSBESTILLING TIL PERSONLIG 
RÅDGIVNING OG AKTIVITETER
Mandag-torsdag kl. 11-12 på 7010 1818
Du kan også bestille tid til en personlig samtale via 
online bookingsystemet på hjælp.lmsos.dk

TELEFONRÅDGIVNING
Mandag-torsdag kl. 16-19 på 7010 1818

VIDEORÅDGIVNING
Åben efter aftale tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-16
Bestil tid og log på via hjælp.lmsos.dk

SMS-RÅDGIVNING
Mandag-torsdag kl. 16-19 på 890 1818

MAILRÅDGIVNING 
raadgivning@lmsos.dk

CHATRÅDGIVNING
Mandag-torsdag kl. 16-19 
Log på via hjælp.lmsos.dk

WEBFORUM
Deltag i debatten på forum.lmsos.dk 

TELEFONRÅDGIVNING FOR 
FAGPERSONER
Mandag-fredag kl. 10-15 på 7879 3529 

LÆS OM NYE TILTAG PÅ HJEMMESIDEN
På hjælp.lmsos.dk kan du læse mere om vores tilbud 
og blive opdateret, når vi introducerer nye tiltag

TAVSHEDSPLIGT
Alle former for rådgivnings- og støttetilbud i LMS er 
omfattet af tavshedspligt

Praktisk 
information

/spiseforstyrrelserogselvskade
#LMSforedrag og #LMSrådgivning

/lmsnyt

Fra oktober er 
den landsdækkende 

chat-, sms- og 
telefonrådgivning åben 
hver mandag kl. 9-19. 
Det gælder også den 

personlige rådgivning i 
København
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Esbjerg
Dato:  Onsdag den 28. august
Tid:  Kl. 18.00-20.00
Foredrag:  2 fortællinger om spiseforstyrrelser 
 og selvskade
Adresse:  Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19

København
Dato:  Torsdag den 29. august
Tid:  Kl. 18.00-20.30
Foredrag:  3 fortællinger om spiseforstyrrelser 
 og selvskade
Adresse:  LMS, Dronningens Tværgade 48 st.

Odense
Dato:  Tirsdag den 10. september
Tid:  Kl. 18.00-20.30
Foredrag:  3 fortællinger om spiseforstyrrelser 
 og selvskade
Adresse:  Frivilligcenter Odense, Østre Stationsvej 15

Næstved
Dato:  Mandag den 23. september
Tid:  Kl. 18.00-20.30
Foredrag:  3 fortællinger om spiseforstyrrelser 
 og selvskade
Adresse:  Farimagsvej 40, 1. sal

Aarhus
Dato:  Mandag den 30. september
Tid:  Kl. 18.00-20.30
Foredrag: 3 fortællinger om spiseforstyrrelser 
 og selvskade
Adresse:  Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 80

Tønder
Dato:  Onsdag den 2. oktober
Tid:  Kl. 18.00-20.30
Foredrag:  3 fortællinger om spiseforstyrrelser 
 og selvskade
Adresse:  Nørregade 31, 1. sal (Husets Sproglokaler)

København
Dato:  Mandag den 7. oktober
Tid:  Kl. 18.00-20.00
Foredrag:  2 fortællinger om BED
Adresse:  LMS, Dronningens Tværgade 48 st.

Nørresundby
Dato:  Tirsdag den 5. november
Tid:  Kl. 18.00-20.30
Foredrag:  3 fortællinger om spiseforstyrrelser 
 og selvskade
Adresse:  Studievej 14

Sønderborg 
Dato:  Mandag den 11. november
Tid:  Kl. 18.00-20.30
Foredrag:  3 fortællinger om spiseforstyrrelser 
 og selvskade
Adresse:  Frivillighedens Hus, Perlegade 50

Aarhus 
Dato:  Mandag den 18. november
Tid:  Kl. 18.00-20.30
Foredrag:  3 fortællinger om spiseforstyrrelser 
 og selvskade
Adresse:  Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 80

Valby
Dato:  Tirsdag den 26. november
Tid:  Kl. 18.00-20.30
Foredrag:  Jul og spiseforstyrrelser
Adresse:  LMS, Krumtappen 2, 5. sal

FOREDRAG 
Læs mere om foredragene og tilmeld dig på hjælp.lmsos.dk


