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Pæne piger? Spiseproblemer og deres behandling Birgit Petersson Hent PDF Hvad er årsagen til at flere og
flere unge udvikler en spiseforstyrrelse? Det moderne kropsideal af den trænede og sygeligt tynde krop bærer
en del af skylden, men selvom mange er utilfredse og kede af den måde, de ser ud på, er det dog kun 5 ud af
100, der udvikler en decideret spiseforstyrrelse. Speciallæge i psykiatri Birgit Petersson fortæller om unges
fysiske og psykiske udvikling, og hvor det går galt for nogen, så spiseforstyrrelse kan udvikle sig. Med

udgangspunkt i ti pigers livshistorie og oplevelser med anoreksi og bulimi giver hun os et indblik i en af de
farligste psykiatriske lidelser. Birgit Petersson er speciallæge i psykiatri og lektor i medicinsk

kvindeforskning ved Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet. Hun har i en mange år besvaret
spørgsmål om kvinders sundhed i ALT for damerne og har desuden udgivet en lang række bøger om emnet.
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