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Autisme og spiseforstyrrelser

• Atypiske spisemønstre/udfordringer med spisning ses hos 

helt op til 90% af autistiske mennesker (f.eks Sharp et al., 2013 og Kodak & Piazza, 

2008) 

• Studier viser, at blandt mennesker med anoreksi har ml. 

20-35 % autisme (Brede et al., 2020, for review se: Westwood & Tchanturia, 2017)



Spiseforstyrrelse

Da vi mødtes første gang

Autisme
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Afdækning af Louises autisme



Forklaring på Louises adfærd



Louises sanser



Husk motivationen



Brev til Louise

• Hvilke fordele er der ved din spiseforstyrrelse? (Giver den dig 

noget godt? Hvad?)

• Hvilke ulemper er der ved din spiseforstyrrelse?

• Hvad udløste spiseforstyrrelsen? (Var der særlige 

omstændigheder i dit liv?)

• Fordele ved at komme ud af spiseforstyrrelsen?

• Ulemper ved at komme ud af spiseforstyrrelsen?

• Er der andet, du har lyst til at fortælle om, hvordan du forstår din 

spiseforstyrrelse?

• Har du konkrete eksempler på situationer, hvor du er i tvivl, om 

det er spiseforstyrrelsen eller Aspergers, der er “i spil”?



Autisme Spiseforstyrrelse

Spiseforstyrrelse og autisme



Forholdet til mad
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Forandringscirklen

Kilde: Tenna Vagner

Så kan det også være lige meget. 

Tilbage til udgangspunktet!

Jeg har det fint, som jeg har det, tak!

Kunne der være noget om det?

Hvordan kommer jeg i gang?

Hvad gør jeg hvis...?

Jeg bruger, hvad jeg har 

lært i ”forberedelse” og 

forsætter, indtil det nye er 

blevet som mit ”plejer”

Forandringen er 

lykkes

WOHOO

Beslutning



Forandringsproces

Autisme

”Indtil nu har den været en god undskyldning for, hvorfor jeg ikke er lige 

som andre på min alder og ikke er i stand til det samme, men nu da jeg og 

mine omgivelser har lært om Aspergers, føler jeg ikke det samme behov 

for at bruge den som undskyldning mere.”  Citat Louise

Spiseforstyrrelse

Autisme
Spiseforstyrrelse



Hvad fik Louises forældre ud af 

forløbet?
• Gik fra ikke at tro på diagnosen til at forstå, at Louise ikke bare var stille, 

genert og et ordensmenneske, men havde Aspergers, hvilket jo kræver 

struktur

• Det hele giver mere mening, da Louise har haft en anden oplevelse af 

verden end neurotypiske mennesker

• Troede det hele bare bundende i spiseforstyrrelsen, men viste sig at det 

var Aspergers (f.eks. klumper i yoghurt, sammenkogt ret osv.)

• Har bebrejdet os selv, at vi var skyld i spiseforstyrrelsen, men er blevet 

klar over, at det ikke hænger sådan sammen. Da Louise jo indtil 

puberteten blot har kopiret andre, og pludselig ikke har kunnet gøre dette 

mere, og derved har mistet kontrol

• Lettet mere i hverdagen, færre misforståelser/konflikter, da vi har lært at 

stoppe op og se det fra Louises perspektiv 

• Lært at acceptere at Louise er, som hun er



Hvad har vi som fagpersoner lært?

• At der kan foregå meget arbejde på tankeniveau uden, at 

det kan ses udefra og det skal anerkendes

• At det giver mening at arbejde - også når BMI er meget 

lavt

• At baggrunden for en spiseforstyrrelse kan være meget 

andet end frygten for at være for tyk 

• Vigtigheden af at der må arbejdes på ”begge spor”: 

Selvforståelse og indhold i livet & Fysisk tilstand – med 

henblik på at skabe forandring

• At vi skal turde fastholde at bære ”det vikarierende håb”



Louises råd til fagfolk

• LYT til det jeg siger, ikke det I gerne vil høre

• Gå på opdagelse i autismen

• ”Smid mange Asperger-kort” - hør det som forklaringer, 

ikke som undskyldninger



Hvad så nu.....?

• Hvor er Louise nu....

• Hvad er der sket siden maj 2019, hvor vi afsluttede 

sagen....



Spørgsmål


