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Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
Prosjektet undersøkte henholdsvis hjerneaktivitet og hjernestruktur hos personer som tidligere har hatt
anoreksi. Formålet var å undersøke hvorvidt hjerneaktivitet eller hjernestruktur hos disse personene
var ulik en kontrollgruppe, for å undersøke hjernemessige årsaker til og konsekvenser av anoreksi.
Prosjektet resulterte i fire vitenskapelige publikasjoner, med to hovedkonklusjoner:
1. Vi fant at personer som har hatt anoreksi har normal hjernestruktur. Tidligere studier har vist at
syke pasienter med anoreksi har endret hjernestruktur, bl.a. mindre hjerne. Våre funn tyder på at disse
endringene er forårsaket av undervekt, og normaliseres etter pasientene har gått opp i vekt og blitt
friske fra anoreksi. Disse funnene er viktige, fordi de antyder at anoreksi med påfølgende
undervekt ikke fører til permanente skader på hjernen.
2. Vi fant at hjernen til personer som tidligere har hatt anoreksi arbeider
annerledes under følelsesrelaterte oppgaver. Mer spesifikt, personer som har hatt anoreksi viser endret
nerveaktivitet i hjerneområder som spiller en rolle i regulering av følelser. Disse funnene tyder på at
slike endringer i hjerneaktivitet er relatert til sårbarheten for å utvikle anoreksi. Slik kunnskap er av
stor nytteverdi for videre studier, og vår forståelse av hjernemessige årsaker til og konsekvenser av
anoreksi.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Prosjektet startet opp 01.01.2013, og ble avsluttet innen 01.07.2017. Gjennomføringen av prosjektet
ble gjort i tråd med opprinnelig REK søknad. Ved prosjektslutt hadde vi inkludert 22 friske kvinner
som tidligere har hatt anoreksi, og 22 kvinner som aldri har hatt anoreksi. Prosjektet resulterte i 4
vitenskapelige publikasjoner. All data anonymiseres i henhold til opprinnelig
søknad. Koblingsnøkkelen destrueres, og alle personsensitive opplysninger anonymiseres.
MR-bildene er å anse som personsensitive opplysninger da disse kan brukes til å gjenskape ansiktene
til deltakerne. Derfor har vi fjernet ansiktet på alle MR-bildene, slik at denne muligheten forsvinner
og alle MR-bilder er totalt anonyme.
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