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Disposition  

• Repetition af december oplægget 
   Kort gennemgang af udleverede artikel af 

Lise Østergaard 
   Test og diagnostik 
   Test – deres begrænsning og styrke  
   Integration-disintegration   
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Repetition 

• Eneste specifikke arbejdsopgave for psykologer 
• Risikoen for at arbejdsopgaven forsvinder  
   i almenpsykiatrien – tendens er der allerede! 
Imødegåelse af denne udvikling: 
• Effektivisering (mindre arbejdstid),  
• bedre rapporter 
• Skarpere til at målrette test og rapport til 

diagnostikken    
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ICD-10 (1994) og DSM-III (1980) 

• Borderline – diagnosen                          
    differentieres i  

 
• Emotionelt ustabil 

personlighedsforstyrrelse  
     og  
• Skizotypi  
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Projektive hypotese  
          Rapaport  

• når vi præsenteres for et ustruktureret 
materiale vil vi spontant strukturere det 

• måden det gøres på, afspejler de                     
indre strukturende principper 

• jo bedre jeg-struktur, jo mere nuanceret 
og realistisk struktureres materialet 

• jo dårligere jeg-struktur, jo svagere og 
mere afvigende strukturering 
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Hvorfor test ? 

Komplementerer interviewet, 
hvor spørgsmål er rettet mod pt.s oplevelser 

og den usikkerhed, dette medfører i 
forhold til validiteten af pt.’s svar.  

Jv. udspørgen om psykotiske symptomer: 
hallucinationer, vrangforestillinger    

eksemplificeret ved Breivik. 
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Hvorfor test ? 

• Formål med de projektive test er oftest 
uigennemskueligt for pt.  

• Og dermed kan pt. ikke ”styre” sine svar          
på samme måde som i interviewet.  
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Hvorfor test?  

• Vigtig del af diagnostiske proces 
• Standardisering a la eksperimentet med  
• ens stimulering - og normer for de 

”normale” ”common sense” svar/reaktioner  
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Formal structures in                      
abnormal thinking 

 
• Lise Østergaard 
• Formal structures in abnormal thinking 
• Acta Scandinavica Psychiatrica  
• 1963;39:197-202.  

 
• Lise Østergaard 
• En psykologisk analyse af de formelle           

schizofrene tankeforstyrrelser  
• Munksgaard 1962 
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Teorien  

• Enkel  
 

• Facevaliditet  
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Kort gennemgang af artiklen  

• Lise Østergaards teori om formelle 
tankeforstyrrelser er et vigtigt bidrag  
 

• Berører mange af de vigtige temaer i debatten  
• med de mangler, der er, 
• i forhold til, at artiklen er fra 1963 

 
• Både teorien og temaerne vil være rød tråd i mit 

oplæg 
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Forståelse af skizofrenes tankeforstyrrelser  
30’-40’-50’erne 

 
 

• To modsatrettede teorier  
• om formelle tankeforstyrrelser 
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To teorier om skizofrenes tænkning 

• Goldstein  
•mistet evnen til abstrakt tænkning              
derfor konkret (ligesom børn og hjerneskadede)  

•”Overkonkret” 
 

•Bleuler/Cameron 
•”Overabstrakt” ”Overgenerel”  
• ”Symbolsk” 

Birgitte Bechgaard Led. psykolog 
Psyk.Center Hvidovre 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Går igen i litt i dag se s. 111 i :. 2001-2002 Harvey PD formal thought disorder in schizophrenia: characteristics and cognitive underpinnings ” kap. 6 i bog om cognition in schizohrenia Oxford  af Sharma T &Harvey  
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Formal structures in                            
abnormal thinking LØ.1963 

 

 
 

•Konkret tænkning (bundet til objektet)  
 
 
•Abstrakt tænkning  (se bort fra noget)   
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Formal structures in                      

abnormal thinking LØ.1963 
 

 
•Overkonkret 
 Er der noget, der tynger dig? – ”ja, jern er tungt” 
 

•Overabstrakt  
•Beder om  

– ”husholdningsgenstand” i stedet for skovl  
 
(anvender generelle begreber, hvor specifikke havde været relevant) 
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Eksempler fra børn 

 
• For stor en mundfuld (passe børn) 
• ”Jamen, hun skal da ikke spise mig” 

 
 

• ”Vov vov” om alle firbenede dyr  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
bbb
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Lise Østergaards bidrag 

• To-niveau-teori kan ikke bruges overfor 
svært regressive (skizofrene) patienter 
 

• Inspireret af udviklingspsykologien: 
 

• Et 3’ niveau indføres  
• Vag-konkret-abstrakt 
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Trinhøjere organisationsnivauer  
                                      (Kognitiv teori) 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
KORN SOM EKSEMPEL –PÅ NORMAL ILLUSTRER OGSÅ DET FORSTYRREDE HERUDFRA OG TÆNK PÅ EGEN UDVIKLING, NÅR MAN LÆRER NOGET NYT
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Psykologisk test  
objekt-sortering-test 

 
• Cykelklokke lægges foran patienten:  

 
• Instruktion:  
• Tag alle de ting fra kassen, du synes kan 

høre sammen med cykelklokken  
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Abstrakt ------ Konkret/genstandsbunden  

 
• Cykelklokke: Cykellås:  
• Ab:  ”runde”  
• K:     ”hører begge til en cykel”  

 
• Cykelklokke: Cykellås + skruetrækker:  
• Ab:    ”metal” 
• K:     ”til at skrue cykelklokken på med” 

Birgitte Bechgaard Led. psykolog 
Psyk.Center Hvidovre 
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Genstandsbunden  
i ekstrem grad = bogstaveligt begreb 

• Cykelklokke: ? 
• ”hvor er cyklen”  

 
• Pt. efterlyser den fysiske cykel 

 
• Ordet ”cykel”, der repræsenterer den 

fysiske cykel, kan ikke bruges af pt.  
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Vaghed/pars pro toto/ 

 
 • Cykelklokke: Cykellås:  

• ”beskyttelsesforanstaltning - i trafikken og mod indbrud” 

• Cykelklokke: Cykellås:  
• Begge to bevægelige dele, mekanisk funktion 

 
 

• pars pro toto begreber: et aspekt af det 
vage niveau 
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Temaer hos LØ 
der afspejler og foregriber temaer i litteraturen 

 
• Teoretisk model  

 
• Udviklingspsykologisk model ? 

 
• Begrebsudviklings-model ?    
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Temaer hos LØ 
der afspejler og foregriber temaer i litteraturen 

 
• Er der et 4’ niveau: ”det produktive” ? 
• Det kreative, det legende, det humoristiske 
    
• Normal tænkning er ikke kun  lig 3’ niveau  
Jv LØ’s reference til Duncker  

 
• Regression i ego’ets tjeneste (Kris-1952) 

Birgitte Bechgaard Led. psykolog 
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Temaer hos LØ 
der afspejler og foregriber temaer i litteraturen    

 
• Kontinuum mellem  
• Forstyrret - normal - kreativ tænkning 

 
• Vekslende funktionsniveau  
• Uden for kontrol  
• Under kontrol  
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TEST OG DIAGNOSTIK  
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Skizotypi  
• Inadækvate eller indsnævrede følelser, følelseskulde  
• Excentrisk, sært eller aparte udseende eller adfærd  
• Nedsat evne til kontakt og tendens til at isolere sig  
• Sære ideer eller magisk tænkning som påvirker ens adfærd og som 

man ikke deler med andre i en subkultur  
• Mistroiskhed eller paranoide ideer  
• Obsessive ruminationer uden indre modstand, ofte med 

dysmorfofobisk, seksuelt eller aggressivt indhold. 
• Usædvanlige sanseoplevelser, depersonalisation, derealisation. 

somatosensoriske forestillinger, dvs. følesansninger, hvor man 
mærker ting, der ikke er der   

• Vag, omstændelig, metaforisk, kunstig eller stereotyp 
tankegang og måde at tale på  

• Mikropsykotiske episoder, hvor man har intense illusioner, 
hallucinationer eller vrangforestillinger.  
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Emotionelt ustabil 
personlighedsstruktur, og borderline 

type  
• For den impulsive type gælder det, at tre eller flere af følgende symptomer skal 

være tilstede, heraf altid nr. 2: 
• Tendens til at handle impulsivt og uoverlagt  
• Stridbarhed, især når personen møder modstand  
• Hurtige følelsesmæssige svingninger, voldsomme følelsesudbrud  
• Manglende udholdenhed  
• Ustabilt og lunefuldt humør  

 
• Derudover skal mindst to af følgende symptomer være til stede for borderline-

typen: 
• Forstyrret og usikker identitetsfølelse  
• Tendens til intense og ustabile forhold til andre  
• Udtalt tendens til at undgå at blive ladt alene  
• Tendens til selvdestruktivitet  
• Kronisk tomhedsfølelse  
• Borderline-typen skal altså opfylde begge typer kriterier.  
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Men  
kan vi bruge vores testresultater diagnostisk?  
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Gruppe-drøftelse   
 
 

 
• Kan man stille ICD/DSM diagnoser ud fra 

psykologiske test? 
• Neuropsykologiske test   
• Projektive test  
• Ratingskalaer  
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Diagnostik og psykologiske test 
begrænsning  

 
 

• Kan man stille ICD-10 diagnoser ud fra 
psykologiske test? 
 

• + De kognitive (neuropsykologiske) test   
• + Ratingskemaer 
• ÷ Projektive personlighedstest 
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Personlighedstest og diagnostik 

 
 

• + ICD-8 / DSM II 
 

• ÷ICD-10 (1994) / DSM III (1980)                                                     
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ICD-8/9 og ICD 10 

 
 

• Prototypisk  
 
 

• Polytetisk  
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Diagnosesystemer  
• Prototypisk (ICD-8) 
• Typiske case-fremstillinger  
• med kriterier på alle niveauer (deskriptiv, proces, 

ætiologisk) og testpsykologisk 
• Mesterlære  

 
• Polytetisk  (ICD 10 og DSM III og IV) 
• Et antal symptomer af et større antal skal være 

opfyldt 
• Manual 
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Prototypisk diagnostik 
 

• ”Kun ved at betragte sygdomsbilledet i 
dets helhed, dets aktuelle 
sammensætning, forhistorie og udvikling 
kan man opnå et adækvat grundlag for 
klassifikation.            Dertil kræves .. …at 
symptomatologi og totalpersonlighed 
sammenholdes”.  

• Vanggaard T ’s kapitler om psykotiske grænsetilfælde  
• i Welner J m.fl. ”Psykiatri –en tekstbog”FADL (1980) 
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Personlighedstest og diagnostik  

• Prototypisk diagnosesystem  
• Udvikling af personlighedstest  

 
• Polytetisk diagnosesystem  
• Udvikling af ratingskemaer 
• DSM-III fra 1980 
• ICD-10   fra 1994 
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Diagnostik og psykologiske test 
begrænsning  

 
 

• Kan man stille ICD-10 diagnoser ud fra 
psykologiske test? 
 

• + De kognitive (neuropsykologiske) test   
• + Ratingskemaer 
• ÷ Projektive personlighedstest 
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Diagnostik og psykologiske test 

• Kan man slutte fra ”realitetsforstyrrelser” i 
de projektive test  

 
• til realitetsforstyrrelser i klinikken?  

– hallucinationer  
– vrangforestillinger   
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Diagnostik og psykologiske test 

• Kan man slutte fra tankeforstyrrelser i de 
projektive test  

• til tankeforstyrrelser i klinikken?  
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Diagnostik  
projektive test 

 
 

• De ”uigennemskuelige” test  
• ”Sætter personen i en krisetilstand” 
• (Killingmo) 

• Udfordrer den indre struktur  
• aktiverer tanke- og realitetsforstyrrelser 
• og derfor forskellig fra ICD-10 

symptomniveau 
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Konklusion  

• ICD-10 er et operationelt diagnosesystem  
mens ICD-8 er et prototypisk system             
 

• Testadfærd og resultater er på et andet 
niveau end adfærdskriterierne i ICD-10 
 

• Derfor kan man ikke stille ICD-10 
diagnoser ud fra testresultaterne  
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Personlighedstest og diagnostik 
• Hvorfor fortsætte med de projektive test? 

 
• Fordi ICD 10 kun er deskriptivt 
• Og som sådan mangelfuld  
• Og specielt ifht. at identificere lidelser inden for 

det skizofrene spektrum 
• Psykologiske test er udviklet til at identificere 

psykiske processer, der er karakteristiske for 
skizofrenispektrets lidelser  
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Pause  

 



44 Birgitte Bechgaard Ledende psykolog 
Psyk.Center Hvidovre 

Diagnostik og projektive test 
deres styrke 
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NIVEAUER OG 
TESTDIAGNOSTIK  
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Diagnostik og projektive test  

 
• Det diagnostiske bidrag består i at placere 

patienten på  
• integrations – disintegration dimensionen  

 
• Hvor godt eller dårligt er patienten  
   integreret / struktureret / organiseret  



47 Birgitte Bechgaard Ledende psykolog 
Psyk.Center Hvidovre 

 Psykens opbygning  

 
• Struktureret-------------------- ustruktureret  

 
• Organiseret---------------------disorganiseret 

 
• Integreret -----------------------disintegreret 
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•      ”Et orkester uden dirigent” 
 (Kraepelin)  

Disintegreret  
Disorganiseret/Ustruktureret 
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Disintegrativ-term 
 indgår i testrapporter  

 
• Dårligt integreret person 

 
• Disintegrative træk i tilstanden ---------> 

 
• Disintegrativ tilstand 
• Psykotiske tilstand  
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Disintegration  

• svage jeg-funktioner ses i 
– forsvar   
– realitetstestning  
– tænkning   
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Diagnostik på forskellige 
niveauer 

 
 

•  
 

• ICD-10’s symptom niveau over for 
projektive test’ strukturelle - proces niveau   
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Skiftet mellem niveauerne  

• Symptomerne  
 

• Processerne bag/patogenese  
 

• Årsagen til processerne  
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Skiftet mellem niveauerne  

• Symptomerne (rød, øm hals, næsen løber) 
 

• Processerne bag (betændelsesproces) 
 

• Årsagen til processerne (virus) 
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psykiske     symptomer 

Processer/
strukturer 

        neurologiske  

Årsager     neurologiske/ 

                                       genetiske 
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psykiske     symptomer 

Processer/
strukturer 

       psykiske    

Årsager  psykiske 
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psykiske     symptomer 

Processer/
strukturer 

       psykiske   neurologiske 

årsager psykiske/sociale                   neurologiske/ 
       genetiske  
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Der kan være flere processer bag - og 
flere årsager til samme symptombillede  
• Symptomerne  

 
• Processerne bag/patogenese  

 
• Årsagen til processerne  
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Diagnostik og projektive test  

 
• Det diagnostiske bidrag består i at placere 

patienten på integrations - dimensionen  
 

• Hvor godt eller dårligt er patienten  
   integreret / struktureret / organiseret  
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Principper for testrapport 
• De fleste henvisninger vil være formuleret med en 

diagnostisk problemstilling 
   dvs. inden for ICD-10 systemet   
• Rapporten skal rette sig ind efter denne problemstilling – 

både overordnet og i forhold til den konkrete 
problemstilling 

• Men formuleres i testterminologi 
• Og kan aldrig konkludere i ICD-10 diagnostik  
• Men kan pege på/være forenelig med …  
• Rapporten skal være enkel og forståelig 
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Diagnostik og projektive test 

 
 

• De projektive test bør fortrinsvis anvendes 
til at beskrive  

• 1.formelle tankeforstyrrelser og                      
2.realitetstestforstyrrelser 
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Skizotypi  
• Inadækvate eller indsnævrede følelser, følelseskulde  
• Excentrisk, sært eller aparte udseende eller adfærd  
• Nedsat evne til kontakt og tendens til at isolere sig  
• Sære ideer eller magisk tænkning som påvirker ens adfærd og som 

man ikke deler med andre i en subkultur  
• Mistroiskhed eller paranoide ideer  
• Obsessive ruminationer uden indre modstand, ofte med 

dysmorfofobisk, seksuelt eller aggressivt indhold. 
• Usædvanlige sanseoplevelser, depersonalisation, derealisation. 

somatosensoriske forestillinger, dvs. følesansninger, hvor man 
mærker ting, der ikke er der   

• Vag, omstændelig, metaforisk, kunstig eller stereotyp 
tankegang og måde at tale på  

• Mikropsykotiske episoder, hvor man har intense illusioner, 
hallucinationer eller vrangforestillinger.  
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Emotionelt ustabil 
personlighedsstruktur, og borderline 

type  
• For den impulsive type gælder det, at tre eller flere af følgende symptomer skal 

være tilstede, heraf altid nr. 2: 
• Tendens til at handle impulsivt og uoverlagt  
• Stridbarhed, især når personen møder modstand  
• Hurtige følelsesmæssige svingninger, voldsomme følelsesudbrud  
• Manglende udholdenhed  
• Ustabilt og lunefuldt humør  

 
• Derudover skal mindst to af følgende symptomer være til stede for borderline-

typen: 
• Forstyrret og usikker identitetsfølelse  
• Tendens til intense og ustabile forhold til andre  
• Udtalt tendens til at undgå at blive ladt alene  
• Tendens til selvdestruktivitet  
• Kronisk tomhedsfølelse  
• Borderline-typen skal altså opfylde begge typer kriterier.  
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Formelle tankeforstyrrelser  
 

• ER ET CENTRALT SYMPTOM/TRÆK VED 
SKIZOFRENI OG DE SKIZOFRENE 
SPEKTRUMTILSTANDE  
 
 

• PSYKOLOGISKE TEST ER ET VIGTIGT REDSKAB TIL 
AT VURDERE FOREKOMSTEN AF FORMELLE  
TANKEFORSTYRRELSER – IKKE MINDST I DE 
TIDLIGE FASER   
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