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Center for Spiseforstyrrelser

Psykolog Camilla Jacobi



Program

 Spiseforstyrrelsesdiagnoser, symptomer 

og kernetemaer.

 Udredning og behandling.

 Cases.

 Håndtering i praksis.
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Anorexia Nervosa

 Forstyrret kropsopfattelse med følelse af at 

være for tyk og frygt for fedme

 Vægttab pga. undgåelse af fedende føde

 Vægttab på over 15% af normalvægten til 

BMI < 17,5 for voksne

 Hormonelle forstyrrelser med ophør af 

menstruation



Bulimia Nervosa

 Forstyrret kropsbillede og frygt for fedme

 Spiseanfald

• Episoder med overspisning: 2 x ugen

 Forsøg på vægtreduktion ved en eller 

flere:

• Opkastninger

• Laksantia, slankepiller

• Faste

• Overmotionering



Andre spiseforstyrrelser

 Mangler nogle af kernesymptomerne

 Symptomerne lette til moderate



Fællesnævner ved 

spiseforstyrrelser

 Overoptagethed af mad, krop, spisning 

og vægt

• Udtalt angst for fedme

• Intenst ønske om at tabe sig

• Problemer med at regulere fødeindtag: 

spisevægring / overspisning

 Selvfølelse afhænger af vægt, figur og 

spisning

 Manglende sygdomsindsigt



Kernetemaer ved 

spiseforstyrrelser

 Lav selvfølelse

 Oplevelse af manglende kontrol og/eller 

frygt for kontroltab

 Indre kaos og forvirring

 Perfektionisme



En spiseforstyrrelse opstår

Disponerende faktorer

Familiære

Sociokulturelle

Individuelle
Psykologiske

Biologiske

Udløsende 

faktorer

Usunde 

holdninger til 

krop og selv

Spiseforstyrrelse

Fastholdende 

faktorer



Individuelle disponerende faktorer:

 Vanskeligheder med  autonomi / separation / identitet 

 Affektive/angst lidelser, spiseforstyrrelser 

eller fedme I familien

 Vægtforstyrrelser som barn eller ung

 Perceptuelle vanskeligheder

 Forstyrrelser i kognitiv indhold og proces

 Risiko-adfærd (dans, model, elitesport)

 Seksuelle overgreb

 Somatisk sygdom 

 Tidlig pubertet



Sociokulturelle disponerende faktorer:

• Forherligelse af den slanke 

krop og ungdom

• Fordomme mod fedme

• Øgede krav til fleksibilitet, 

selvkontrol, kommunikation 

og præstationer 

• Øget kompleksitet i 

kvinderollen

• Fokus på spiseforstyrrelser i 

det offentlige rum   



Familiære disponerende faktorer:

•Fokus på slankekure og 

perfektionisme 

•Kritiske kommentarer, 

høje forventninger eller 

underinvolvering

•Psykisk sygdom, 

misbrug, overgreb i 

familien 



Udløsende faktorer:

 Følelsesmæssigt pres, præstationskrav, usikkerhed

 Forandringer i forhold til roller og forventninger :

Pubertet, flytning, tab (dødsfald, tab af 

veninde/kæreste), skilsmisse

Stort vægttab, fysisk sygdom, alvorlig sygdom



Vedligeholdende faktorer:

 Fysiologiske :

Ændret sult-mæthedsfornemmelse

Nedsat stofskifte

Kognitiv påvirkning

 Psykologiske :

Mestringsstrategi, kontrol, ambivalens

Uløste intrapsykiske konflikter 

Familiære forhold (konflikter, overbeskyttelse…)



Kognitive symptomer

 Nedsat koncentrationsevne

 Nedsat hukommelse

 Nedsat evne til at fastholde informationer

 Nedsat evne til at tænke abstrakt

 Nedsat evne til at overskue kompleksitet

 Overoptagethed  af mad, spisning, vægt og figur

 Tvangstanker/-handlinger bundet op på spiseforstyrrelsen



Følelsesliv (emotionelle symptomer)

 Humørsvingninger

 Mangel på ord for følelser

 Skam og skyldfølelse

 Nedsat libido – angst for nærhed

 Perfektionisme og ønske om kontrol



Relationelle symptomer

 Social tilbagetrukkethed

 Afvisning af andre og oplever sig afvist

 Forholdet til jævnaldrene påvirkes

 Forholdet til forældrene påvirkes

• ”Buffer” mellem forældrene

• Koalision med en forælder mod en anden

 Interessetab



Den onde cirkel - psykologi:

utilstrækkelige 

coping strategier 

Indre kaosLavt selvværd

Fokus på et afgrænset og

let målbart livselement 

Andre elementer 

skubbes væk
Hurtigt mål for 

succes/fiasko

Indre ro 

og 

succes

Fiasko og 

Social

isolation

Fiasko og 

Social

isolation

Regulering af

følelser



Den onde cirkel - fysiologi:

Overoptagethed af

vægt og spisning

Nedsat energiindtag
Øget 

aktivitetsniveau

Vægttab

Kvalme og nedsat 

sultfornemmelse

Nedsat 

stofskifte
Frigivelse af 

sulthormoner
Uro 

”søgen efter mad”

Overspisninger Opkastninger
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Udredning og behandling

 En diagnose stilles på baggrund af

• En eller flere udredende samtaler

• En fysisk undersøgelse  

• Blodprøvescreening

• Elektrokardiografi (EKG)
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Udredende samtale

 Spiseforstyrrelsens start og udvikling

 Højde og vægt mhp. udregning af BMI

 Restriktioner i forhold til kost og spisning

 Kompensation i form af 
• Over-/tvangsmotionering

• Opkastninger

• Misbrug af afføringsmidler, 

vanddrivende midler eller 

slankeprodukter
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Udredende samtale - fortsat

 Overspisninger

 Psykiske symptomer i form af

• Vægtangst

• Fedmefølelse

• Koncentrationsbesvær pga. af tanker om mad 

og spisning eller vægt og figur 
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Udredende samtale

 Personens opvækst herunder generelle 

fysiske og psykiske udvikling

 Evt. tidligere vanskeligheder, forhold til 

familie, venner skolegang mv.

 Den aktuelle sociale situation, herunder 

uddannelse, arbejde, familiestatus m.m. 
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Omfattende fysisk undersøgelse 

herunder

 Blodprøve mhp. at vurdere i hvilken 

grad kroppens organer er påvirket af 

spiseforstyrrelsen

 Elektrokardiografi (EKG) for at vurdere, 

om hjertet er påvirket 
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Behandling

 På baggrund af vores viden om de risici 

der er forbundet med 

• Undervægt

• Uhensigtsmæssig spiseadfærd

• Overmotionering

• Misbrug af afføringsmidler, slankeprodukter 

m.m.

• Opkastninger
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Opstart på behandlingen

Det er nødvendigt- undertiden

livsnødvendigt- at have fokus på 

 Vægtøgning

 Normalisering af spiseadfærd

 Undladelse af overmotionering

 Undladelse af opkastninger

 Undladelse af misbrug af afføringsmidler, 

slankeprodukter mm.
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Og hvordan gør vi så det?

 Behandlingen kan opdeles i flere faser:

 Fase 1 - re-ernæringsfasen

 Fase 2 - stabiliseringsfasen og ”på vej ud af spiseforstyrrelsen”

 I alle faser er der fokus på normalisering af spisning, psyko-
edukation om kroppens behov, fysiske, psykiske og 
adfærdsmæssige symptomer ved spiseforstyrrelsen, 
bagvedliggende og fastholdende faktorer.

 Vægtningen af disse fokusområder er under vedvarende 
forandring i behandlingsforløbet , således at der i begyndelsen 
er mest fokus på de førstnævnte aspekter senere i forløbet 
mere fokus på det terapeutiske arbejde 
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Grundpillerne i behandlingen

• Kostvejledning

• Spisestøtte i gruppe og ved hjemmebesøg

• Psykoedukation med fokus på 

• Kroppens behov og måde at fungere på

• Motionens positive og negative aspekter

• Risici ved undervægt og kompensatorisk adfærd

• Psykoterapi individuelt, familiebaseret og i gruppe med henblik på 
at 

• Motivere og støtte patienten til at spise normalt

• Øge vægt

• Undlade vægtreducerende metoder

• Støtte patienten i at arbejde med bagvedliggende og 
fastholdende faktorer

• Rådgive og støtte pårørende i den vanskelige proces det er at 
være empatiske og samtidig stille krav og holde fast i indgåede 
aftaler
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Behandlingstilbud for patienter 

indenfor anoreksispektret

Behandlingstilbud (de første tre 3 måneder)

• Ambulant samtaleforløb v. behandler hver 14. dag 

• Mestringsgruppe ved diætist og distrikts-sygeplejerske 

hver 14. dag. 

• Kostvejledning ved diætist. Hyppighed aftales med 

diætist.

• Familiebaseret behandling (FBT) med ugentlig 

behandlersamtale

• Konkret støtte til spisning ved distriktssygeplejerske

• Brug af spisedagbog / Recovery Record

• Vejning ved hvert besøg. Vægtkurve 

• Månedlige arrangementer for pårørende og patienter. 
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Behandlingsmål

for første 3 måneder

Behandlingsmål:

•Normalisering af spisemønster

•Vægtøgning mindst ½ kg. pr. uge

•Undgåelse af kompensatorisk adfærd

•Tvangsmotionering

•Selvfremkaldte opkastninger

•Brug af afføringsmidler

•Andet
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3 måneders status

Statussamtale afholdes som oftest med:

 Primær behandler samt behandler fra 

mestringsgruppe

 Relevante pårørende opfordres til at deltage i 

statussamtale med voksne patienter
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Indhold i statussamtalen

 Evaluering af det hidtidige forløb mhp.
vurdering af, om behandlingen er 

• - meningsfuld?

• - tilstrækkelig?

• - utilstrækkelig?
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Hvad kan der behandlingsmæssigt 

tilbydes efter statussamtalen?

 Hvis behandlingen har vist sig meningsfuld 
fortsættes behandlingsforløbet som hidtil til 
patienten når op i normalvægtsområdet 
(patientens naturlige vægtområde)

 Herefter skal der arbejdes 

med at stabilisere vægten.

 Stabiliseringsperioden ca. 6 uger



Intensivt behandlingstilbud for 

børn og unge

 Tværfagligt Udgående Team (TUT):

• Hjemmebesøg

• Kommunal indsats

• Skolekontakt

• Spiseværksted

• 14 dages indlæggelse
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Intensivt behandlingstilbud for 

voksne patienter

 Hvis behandlingstilbuddet ikke er 

tilstrækkeligt støttende, og patienten 

fortsat er motiveret for behandling, kan 

et mere omfattende behandlingstilbud 

komme på tale

 Patienten kan tilbydes forløb i 

Daghospitalet 

 Patienten kan tilbydes indlæggelse
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Daghospitalet

 Kapacitet: 6 patienter med 
spiseforstyrrelser indenfor anoreksi-
bulimi-spektret. (Det kan betyde 
ventetid.)

 Omfang: Typisk 16 uger med tre dages 
behandling pr. uge.

 Herefter evt. forlængelse med 8-16 uger.
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Overgang til egen læge

 Hvis behandlingen ikke er meningsfuld

 Hvis patienten ikke er motiveret

- kan patienten overgå til egen læge mhp. 

at blive fulgt med vejning, blodprøver og 

evt. samtale 
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Ved komorbiditet

 CfS samarbejder med andre afsnit indenfor 

psykiatrien. 

 Det betyder, at vi herfra kan viderevisitere 

patienter til andre afsnit og andre former for 

behandling, hvis en anden diagnose end 

spisefortyrrelsesdiagnosen er den primære 

diagnose eller, hvis en anden diagnose også 

er behandlingskrævende
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Eksempel på vægtkurve for en 

patient med diagnosen anoreksi

Fase 1

Vægtøgningsfasen

Fase 2

Stabiliseringsfasen
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Eksempel på vægtkurve for en 

patient med diagnosen bulimi

På vej mod afslutning?

På vej til gruppeforløb?
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Behandlingstilbud til patienter 

”På vej ud af spiseforstyrrelsen”

 Gruppebehandling 

 Rammer: 

 ca. 8 patienter.

 En gang ugentligt, 

1½ time.

 Varighed 1 år.
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Efterbehandling

 Nogle patienter er så raske, at de ikke har 
behov for at komme i stabiliserende 
gruppeforløb.

 Nogle patienter oplever, at de efter 
gruppeforløbet er parate til at klare sig uden 
behandling.

 Andre vil fortsat have behov for at få støtte, 
og vi vejleder hver enkelt i, hvilke 
behandlingsmuligheder eller 
støtteforanstaltninger, der kan være 
meningsfulde for vedkommende.
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Bulimi
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Behandlingstilbud

Motivationsafklarende og

gruppeforberedende samtaler frem til

start i gruppe
• Kostvejledning ved diætist. Antal samtaler aftales med 

diætisten

Brug af spisedagbog/Recovery Record

• Vejning ved hvert besøg. Vægtkurve 

• Månedlige arrangementer for pårørende og patienter. 
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Gruppebehandling

PEB-gruppe*

 Omfang

•En gang ugenligt i 11uger

 Indhold

•1½ times fysioterapi

•½ times frokostpause

•1½ times psykoterapi
Psykoedukativ behandling i gruppe

for patienter med bulimi (PEB-gruppe)
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Efterfølgende behandling

 1 måneds pause for behandling

 Opfølgende samtale med behandler

 Yderligere behandling?

• Nyt PEB forløb

• Stabiliserende gruppeforløb

 Overgang til egen læge
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Ligheder i behandlingen

 Ligheder i behandlingen

• Konkret (spise sammen, sætte konkrete mål, 

følge kostplanen)

• Psykoedukative tiltag (vidensformidling)

• Støttende og konfronterende terapi

• Fokus på mange forskellige faktorer herunder 

fastholdende faktorer

• Gruppebehandling (gruppers helende kræfter)

• Inddragelse af pårørende 
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Forskellige terapeutiske 

tilgange 

 Afhængig af, hvem patienten er
• barn, ung, voksen

• anden psykiatrisk diagnose

• anden lidelse

 Afhængig af hvilken fase patienten er i
• I første fase (vægtøgningsfasen) er der primært 

fokus på at motivere patienten til at vægtøge

• Når patienten er i stand til at arbejde med 
psykologiske problemstillinger, vil der i stigende 
grad være fokus på bagvedliggende og 
fastholdende psykologiske problemstillinger 
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Vægtøgning er nødvendig- men 

hvordan?

 Kostplan udarbejdes mhp. ½ kg.´s 
vægtøgning

 Kostplanen skal følges

 Spisedagbog skal udfyldes af patienten 

 Ved ambulante samtaler er der bl.a. 
fokus på, hvordan patienten har spist
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Vægtøgning er nødvendig-

men hvordan?

 I mestringsgruppen øver patienterne sig 
i at spise et måltid efter kostplanen 
sammen med andre patienter

 Pårørende deltager hver anden gang

 Særlig støtte tilbydes ved et eller flere 
måltider ved distriktssygeplejerske
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Mestringsgruppe 

 Øvelse i at spise efter kostplanen 

 Spise sammen med andre

 Samtale i gruppen om, hvilke 

vanskeligheder den enkelte oplever ved at 
skulle følge behandlingsplanen

 Formulering af delmål for den følgende 
periode

 Pårørende deltager

hver 4. uge
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Kostvejledning 

og udarbejdelse af 

individuel kostplan

 Mange patienter, der lider af en 
spiseforstyrrelse, har stor viden om kost, 
kulhydrater mv.

 Desværre er der som oftest tale om en selektiv 
og utilstrækkelig viden

 Det er ofte en viden, der ikke tager 
udgangspunkt i, hvilke næringsstoffer kroppen 
har behov for, og hvor stort et energi indtag, 
der er nødvendigt, for at krop og psyke kan 
fungere optimalt
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Kostvejledning

 Grundig information om kroppens behov

 Vejledning om kostens bestanddele

 Information til patient

og pårørende
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Udarbejdelse

af individuel kostplan

 Ved afklarende samtale udleveres en 

kostplan til patienter med anoreksi og en 

anden til patienter med bulimi.

 De individuelle kostplanerne udarbejdes 

under hensyntagen til  

• sundhedsstyrelsens anbefalinger 

• patientens aktuelle tilstand

• aktivitetsniveau

• o.m.m.
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Ambulante samtaler

Det konkrete niveau
 Fokus på udfordringerne i forhold til at 

spise efter kostplanen

 Hvilke måltider blev klaret uden store 

problemer?

 Hvilke måltider gav vanskeligheder, og 

af hvilken art er disse vanskeligheder?
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Ambulante samtaler

Det følelsesmæssige niveau

Hvilken funktion har spiseforstyrrelsen?

 Hvad mon grunden var til at bestemte måltider 
blev vanskelige?

 Var det bare tilfældigt?

 Eller blev patienten følelsesmæssigt påvirket?

 Blev reaktionerne på nogle psykiske 
vanskeligheder at undlade at spise, motionere, 
overspise eller andet? 
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Hvad handler psykoterapi om?

 Fremme opmærksomheden på egne 

kropslige og følelsesmæssige signaler

 Udvikle evne til at verbalisere sig om 

disse områder

 Fremme evne til at handle 

hensigtsmæssigt (mere autentisk) ud 

fra den person, patienten er
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mad

fritid
tanker/
følelser

sundhed

arbejde/
skolevenner

familie mad

fritid
tanker/
følelser

sundhed

arbejde/
skolevenner

familie mad

fritid
tanker/
følelser

sundhed

arbejde/
skolevenner

familie
mad

slankning

udsultning
spisning
opkastning
træning
vejning

Spiseforstyrrelsen er som en snylter –
den æder sig ind på alle livets områder

Udfordringen bliver, at patienten 

genvinder kontrollen over 

spiseforstyrrelsen
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Ambivalensen kan være næsten 

ubærlig
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Alliance med de sunde sider

 Anerkendelse af at spiseforstyrrelsen er 

en voldsom destruktiv kraft

 Empati med de mange indre kampe

 Samtidig en fastholdelse i, hvad der på 

sigt er nødvendigt for at blive

rask
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Spiseforstyrrelsers psykologi

 Ved spiseforstyrrelser ses ofte

• Problemer med at mærke og identificere følelser

• Problemer med affektregulering

• Vanskeligheder med at udtrykke følelser
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Behandling

 Vigtigt at give sig tid til at undersøge, hvad 

det er, patienten oplever, mærker, føler mv.

 På baggrund heraf er det vigtigt at kunne 

forestille sig, hvordan patienten oplever sine 

vanskeligheder

 Men det er nødvendigt ikke at 

overidentificere sig med patientens lidelser 

 Man skal kunne trække sig tilbage til sig selv 

og på den måde repræsentere en anden 

mulighed end lidelsen 
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To alvorlige udfordringer

 Ikke at overidentificere sig med de lidelser 

patienten har – og dermed bidrage til at 

patienten fastholdes i sygdommen

 Ikke at afvise de lidelser som patienten har 

ved eks. ikke at ville tale om sygdommen, ikke 

ville benævne sygdommens navn, ikke at 

deltage i behandlingen, forlade patienten, hvis 

der ses tegn på spiseforstyrrelsesadfærd  
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Vigtigt ikke at fortolke, men 

spørge  

 Hvad mon der plager dig?

 Hvad tanker gør du dig?

 Er der noget du vil tale om?

 Hvis patienten ikke ved, hvad der er galt 

kan det være hjælpsomt at foreslå noget. 

Er du glad? Er du ked af det?

 Det kan de fleste godt svare på 
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Sort-hvid tænkning

 Mange patienter oplever og handler på en 

unuanceret måde.

 Bl.a. grundet undervægten er de ofte 

tilbøjelige til at tænke meget enkelt:

 Enten – eller
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Sort-hvid tænkning

 Hvis patienten ikke klarer en opgave

helt fantastisk 

– så er det hele lige meget
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Sort-hvid tænkning

 Hvis en af forældrene ikke med det 

samme forstår, hvad patienten mener -

så ”fatter” vedkommende overhovedet 

ingenting
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Det terapeutiske arbejde

 I det terapeutiske arbejde støttes patienten i 
at få mere fornemmelse for forskellige 
følelser 

 Dermed åbnes mulighed for at de mærker 
deres følelser, udtrykker dem og handler på 
dem - dog i erkendelse af at indgå i 
forpligtende fællesskaber med andre 
mennesker
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Det terapeutiske arbejde

 Der arbejdes også på at differentiere

mellem forskellige følelser.

Er jeg egl. vred eller måske misundelig?

 Der arbejdes også på at nuancere følelserne.

• Jeg kan godt mærke at jeg bliver ked af det, men 
alt er ikke sort. 

Og selv om jeg er lidt trist nu , så behøver resten 
af dagen ikke at blive en ”møg-dag”

 I terapien er opgaven bl.a at kunne tale om sine 
følelser – men formålet er ikke, at man skal gå ud i 
verden og udleve alle sine følelser uden hensyn til 
andre mennesker



Forandringsmønster

Fysiske og 

adfærdsmæssige 

symptomer

Psykologiske symptomer



BMI



Spiseforstyrrelser i praksis  -

advarselstegn

 Optagethed af mad og vægt

 Påstande om at ”være fed” trods normal/lav vægt 

 Ændret spisemønster

 Øget fysisk aktivitet

 Vægttab uden fysisk sygdom

 Humørsvingninger, depression

 Klager over træthed, hovedpine, mavebesvær, 

koncentrationsbesvær,belastningsskader

 Blødningsforstyrrelser



Spiseforstyrrelser i praksis  

-anamnese

 Grundig spiseanamnese
• Faste,sulten sig,overspisninger

 Kompensatorisk adfærd
• Motion,opkastninger,laksantia diuretika,slankepiller

 Forstyrret kropsbillede?

 Vægtttab?
• Hvor stort og over hvor lang tid

 Menstruationsforhold/p-piller?

 Øvrige symptomer
• Depressive/psykotiske/OCD sympt.

 Misbrug 



Spiseforstyrrelser i praksis -

objektiv undersøgelse

 Somatisk .

• Vægt, højde, BMI

• BT, puls, temp.

• Lanugobehåring, cyanose

• Dehydrering, ødemer

• St.c et p

 Psykisk :

• Kontaktevne,stemningsleje

• Psykotiske symptomer

• Suicidalitet

• Sygdomsindsigt og behandlingsmotivation



Spiseforstyrrelser i praksis  -

parakliniske us.

 Hgb,leukocytter,trombocytter

 Na,Ka,Ca,albumin,creatinin

 Levertal

 Phosfat (magnesium)

 CO2

 Thyroideaparametre

 Glucose

 EKG



Spiseforstyrrelser i 

praksis  -vurdering

 God anamnese

• Forhold til mad, spisemønster, kompenserende adfærd

• Motivation?

• Afdækning af vedligeholdende faktorer

 Sociale situation

• Afdækning af netværk og beskyttende faktorer

• Afdækning af motiverende faktorer

 Somatisk og diff.diagnostik

 Viderehenvise ?

• Alder, sværhedsgrad, komorbiditet



Spiseforstyrrelser i praksis 

-håndtering i praksis

 Find en fælles forståelse

• Psykoedukation

• Start der hvor der er enighed

 Aftaler

• Symptomregistrering/evaluering

• Vejninger (i undertøj og vægten kan ikke være ”hemmelig”!)

• Spisedagbøger

• Arbejdsfokus

 ”Samtale”

• Spiseforstyrrelsens funktion

• Hvad taler imod!



Spiseforstyrrelser i praksis 

-behandling i hjemmet

 Ingen vejning hjemme!

 Spisning
• Start med det måltid der er lettest at øge/tilføje

• Så vidt muligt skal han/hun UD af køkkenet !

• Ingen toiletbesøg 1 time efter hvert måltid

• Lav konkrete aftaler fra gang til gang – start med noget realistisk!

• Hjælp med at etablere støtte til spisning og efter måltidet (pårørende)

 Dagbøger
• Vejledning i brugen af dagbøger

 Pårørende
• Den/de pårørende skal selv have en ventil

• Kunsten at være et spejl

• Repræsentant for sund fornuft

• Hjælp til hvilken hjælp der er nødvendig og hvilken der er valgfri

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.artcanvasmodern.com/Paintings/Munch_Paintings/TheSickChild-by-EdvardMunch-FourthVersion.jpg&imgrefurl=http://www.artcanvasmodern.com/Videos_Articles/Edward_Munch.html&usg=__yIK22sUMUpB1I9Wm_l7ugCbzNvM=&h=398&w=397&sz=73&hl=da&start=8&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=mH61T4naRoTjbM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q%3Dedward%2Bmunch%26um%3D1%26hl%3Dda%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:en-US%26tbs%3Disch:1


Farmakologisk behandling –

faldgruber

 Forstoppelse : Laxantia??

 Ødemer: Diuretica??

 Amenorré: P- piller??

 Depressive symptomer: 

Antidepressiva??

 OCD symptomer: Antidepressiva??

 Vrangforestillinger: Antipsykotika??


