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Spiseforstyrrelser inklusive anoreksi, bulimi og uspecificerede spiseforstyrrelser er 
karakteriseret ved en patologisk spiseadfærd og har alvorlig negativ indflydelse på fysisk og 
mentalt helbred, livskvalitet og forventet levealder. Studier har vist, at genetiske faktorer 
bidrager til variationen i incidensen af spiseforstyrrelser, men der er indtil videre kun 
redegjort for meget lidt af denne variation, hvilket lægger op til at studere andre mulige 
ætiologiske faktorer, som potentielt kan udløse en spiseforstyrrelse.  
 
I et ny nyt ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet, Health, undersøges genetiske og tidlige 
risikofaktorer for spiseforstyrrelser, og specifikt undersøges sammenhængen mellem en 
række tidlige livsbegivenheder, forskellige graviditetslidelser hos moren, 
fødselskomplikationer og perinatale lidelser hos barnet, og inflammatoriske tarmsygdomme 
og senere udvikling af spiseforstyrrelser. Projektet er gennemført af Janne Tidselbak Larsen, 
der forsvarer det d. 9/9/2020. 
 
Spiseforstyrrelser er komplekse sygdomme, som påvirkes af både genetisk sårbarhed og 
miljømæssige faktorer. Resultaterne indikerer, at barn- og ungdom er sårbare perioder, 
hvor miljømæssige eksponeringer påvirker mental sundhed og kan udløse spiseforstyrrelser 
hos sårbare individer.  Vores resultater, i kombination med nylige fund fra andre studier, 
indikerer alternative mekanismer i ætiologien af anoreksi sammenlignet med andre 
spiseforstyrrelser og andre psykiatriske lidelser. 
 
Forsvaret af ph.d.-projektet er offentligt og finder sted den 9/9/2020 kl. 13:00 i Eduard 
Biermann auditoriet (1252-204), Søauditorierne, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 3, 
Aarhus og via Zoom. Link med adgang til forsvaret kan fremsendes ved henvendelse til 
Janne Tidselbak Larsen på jtl@econ.au.dk senest d. 8/9/2020. Titlen på projektet er 
”Genetic and early life environmental risk factors for eating disorders”. Yderligere 
oplysninger: Ph.d.-studerende Janne Tidselbak Larsen, e-mail: jtl@econ.au.dk, tlf. 8716 
6062. 
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