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FYRIR HVERJA ER ÁTRÖSKUNARTEYMI LANDSPÍTALA?

Fyrir þá sem eru 18 ára eða eldri og eru að takast á við 
átröskun.

Fyrir aðstandendur og vini.

Fyrir þá sem vilja upplýsingar og ráðgjöf.

Hvernig kemst ég í samband við Átröskunarteymi 
Landspítala?

Einfaldast er að senda okkur tölvupóst á netfangið 
atroskun@landspitali.is. Þú sendir okkur símanúmer 
og við hringjum í þig til baka og veitum þér ráðleggingar. 
Ef þú vilt koma í meðferð þá skráum við þig á biðlistann 
okkar og þú færð upplýsingar um biðtíma.

Læknir eða aðrir fagaðilar geta einnig sent okkur tilvísun 
og við höfum svo samband við þig.

Átröskunarteymi Landspítalans 
fyrir 18 ára og eldri

Geðdeild Landspítala

Staðsetning:   
Hvítabandið, Skólavörðustíg 37,  
101 Reykjavík

Þjónustutími:  
kl. 8.30 - 16:00 virka daga

Sími:  
543 4600

Netfang:  
atroskun@landspitali.is

ÁTRÖSKUN
hvert get ég leitað?                                                                                       

Átröskunarteymi Landspítala

Fáðu frelsi frá átröskun  
og vertu þinn besti vinur



ÞÚ ERT EKKI EIN/EINN

Átraskanir eru algengar og geta verið alvarlegar.  
Það sést ekki endilega utan á fólki hvort það glímir 
við átröskun.

Einkennin eru þrálátar hugsanir um mat, líkamsþyngd 
og stjórnun.  Margir upplifa stöðuga hræðslu við að 
þyngjast og sjálfsmyndin stjórnast af útlitinu.

Algengt er að fólk með átröskun geri miklar kröfur til sín 
og refsi sér fyrir að standast þær ekki.

Sektarkennd, skömm og samviskubit eru algengar 
tilfinningar sem fylgja átröskunum.

Aðstandendur og vinir geta upplifað mikla örvæntingu 
og hjálparleysi þegar þeir sjá ástvin léttast hratt eða 
missa stjórn á mataræðinu.

Þegar fólk fær loks kjarkinn til að leita sér aðstoðar er 
mikilvægt að fá góðar móttökur hjá einhverjum sem 
hefur skilning og þekkingu á vandanum. Það er 
nauðsynlegt að fá hjálp hjá fagfólki sem hlustar og hefur 
reynslu. 

Mikilvægt er að muna að þú sem manneskja ert svo 
miklu meira en „einstaklingur með átröskun”.

HVAÐ ER ÁTRÖSKUNARTEYMI LANDSPÍTALA?

Átröskunarteymið er hluti af göngudeild geðsviðs 
Landspítala og hefur sérhæft sig í meðferð fullorðinna 
einstaklinga með átraskanir, hvort sem það er lystarstol 
(anorexia nervosa), lotugræðgi (bulimia nervosa), 
lotuofát (binge eating disorder), eða aðrar átraskanir af 
blönduðum toga.

Við erum stöðugt að þróa meðferðarúrræðin okkar og 
leitumst við að veita bestu mögulegu meðferð. Við 
byggjum á samvinnu við fjölskyldur og umhverfi þess 
sem glímir við átröskun.

GILDIN OKKAR ERU:

HVAÐ ER Í BOÐI HJÁ ÁTRÖSKUNARTEYMI 
LANDSPÍTALANS

Við hlustum á þarfir skjólstæðings og leggjum upp 
meðferðaráætlun í samvinnu við hann.

Við veitum þjónustu á göngudeild og dagdeild  
og hefjum meðferð eftir greiningarviðtal.  

Meðferð er einstaklingsmiðuð og boðið er upp á: 

• Einstaklingsmeðferð hjá sálfræðingi eða 
listmeðferðarfræðingi

• Viðtöl hjá lækni til að ræða lyfjameðferð og almennt 
heilsufar, blóðprufur o.fl.

• Viðtöl hjá næringarfræðingi/næringarmeðferð

• Hópnámskeið - hugræn atferlismeðferð við 
átröskunum

• Listmeðferð

• Para- og fjölskylduviðtöl

• Aðstandendanámskeið

• Jóga, núvitund, hugleiðsla, líkamsímynd, 
fræðsluhópur o.fl.

Hverjir vinna í Átröskunarteyminu?

Átröskunarteymið er þverfaglegt teymi og þar starfa 
sálfræð ingar, listmeðferðar fræðingur, félags ráð gjafi/
fjölskyldu  þerapisti, læknir, næringar fræðingur, hjúkrun ar-
fræðingur og stuðnings fulltrúar.
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