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Ann Lögde säger att hon 

lätt kan avgöra vem av 

två lika smala personer 

som har anorexi.

– Det handlar inte om vikten 

i första hand, utan mer om det 

samlade intrycket av att något inte 

är som det ska, säger hon.

Ann Lögde, som är narkossjuk-

sköterska, vet vad hon talar om. 

När hon var 16 gick hon in i en 

sjukdom som kom att vara i nästan 

fem år. Nu har hon utkommit med 

romanen Diktator Anorexia Ner-
vosa.

– Syftet är att visa att sjukdomen 

går att behandla framgångsrikt.

Ann Lögde berättar att ätstör-

ningen mer och mer kom att styra 

hennes liv. Hon tackade nej till bio 

för att hon inte ville äta sötsaker 

och hon kom på undanfl ykter när 

hon bjöds på middagar.

– Det som jag först trodde var ett 

val blev ett fängelse, säger hon.

DET VAR INSIKTEN om att hon 

behövde gå upp i vikt för att klara 

av det hon ville göra som till slut 

fi ck henne att börja äta igen. Hon 

förstod att hon behövde mat för att 

åter kunna springa 60 meter under 

tio sekunder och för att kunna 

umgås med vänner som tidigare.

Ett vanligt misstag tror hon är 

att personer i omgivningen förmed-

lar att de blir glada om den drab-

bade äter, men det är en strategi 

som hon inte tror på.

– Det är den som har anorexi 

som måste inse att antingen lever 

man i det här ingenmanslandet 

och är ständigt hungrig och frusen, 

eller så kan allt bara bli bättre.

ANN LÖGDE VILLE undersöka 

varför behandlingen ibland lyckas 

och ibland inte. Förtroende, kon-

tinuitet och kunskap är nycklarna 

till framgång, betonar hon. 

– Den som vårdar någon med 

anorexi måste förstå att patienten 

först inte vill bli frisk. Hon har ju 

äntligen hittat något hon lyckas 

med och kan kontrollera, säger Ann 

Lögde, som hoppas att både allmän-

het och vårdpersonal ska läsa boken.

Till personal som inte arbe-

tar med psykiatri är budskapet 

att bemöta alla lika. Kommer en 

patient med anorexi in med brutet 

ben ska hon eller han inte behand-
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las annorlunda. Vill patienten tala 

om sjukdomen ska hon få göra det, 

men inte pressas till det.

På frågan om hon är orolig för 

återfall skakar Ann Lögde bestämt 

på huvudet och säger att bra 

behandling ger insikt. I dag arbetar 

hon på thoraxintensiven vid Akade-

miska sjukhuset i Uppsala.

– Det jag framför allt har med 

mig från mina egna erfarenheter är 

respekt för individen. När anhö-

riga blir arga kan jag förstå att den 

ilskan inte är riktad mot mig och 

behöver en anhörig extra tid försö-

ker jag ta mig den tiden. 

Hon är också handledare och 

anser att hennes egna erfarenheter 

givit särskild förståelse för studen-

ter som har svårt att lyckas.

Samuel Lagercrantz 08-566 241 31
samuel.lagercrantz@dagensmedicin.se
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