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Nyhedsbrev nr. 38, oktober 2019 

 
Kære alle medlemmer af vores selskab. 

Først det formelle: 

Kontingent for 2019 opkræves nu 
 

Kontingentet udgør kr. 100,00 og kan indbetales på konto reg.nr. 0400 kontonr. 4012612244 i 

lån og spar bank. 

 

De, der har meldt sig ind i 2019, skal selvfølgelig ikke betale igen og kan se bort fra dette i år. Du 

vil fortsat være medlem, det har vi styr på. 

 

Ønsker du mod forventning ikke længere at være medlem af selskabet, bedes du sende en mail til 

mig på psykologisk-psykiatri@hotmail.com, så vi kan få din udmelding registreret og du kan blive 

slettet af vores mailliste.  

 

Hilsen fra Kassereren 

Susanne Bærentzen 

 

Dernæst: 

Annonce 
 

Selskabet for Psykologisk Psykiatri afholder 
Kursus om Internet-baseret terapi og Virtual reality-baseret terapi  

 
I - Hovedvægten på kurset vil blive lagt på den internetbaserede terapi  
ved 2 psykologer fra Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark.                                                      
Ved Telepsykiatri forstås brugen af informations- og kommunikationsteknologi til at yde 
psykiatrisk behandling på afstand. Det kan bl.a. være ved brug af apps, videokonsultationer og 
digital behandling. Der præsenteres fire forskellige digitale behandlingsprogrammer til 
patienter med let til moderat depression og/eller angst (enkelfobi, agorafobi/panikangst og 
socialfobi). Behandlingsforløbet fra forsamtale til afslutning gennemgås, og der gives et 
indblik i behandlingsprogrammernes form og indhold. Der vil blive givet kliniske erfaringer 
fra Internetpsykiatrien, samt diskuteret fordele og ulemper ved de internetbaserede 
behandlingsprogrammer.  
 
II - Virtual reality-baseret terapi over for psykotiske symptomer er på tegnebrættet i 
det Københavnske forskningsprojekt Challenge. Status og perspektiver over projektet 
vil blive præsenteret af to psykologer. 
 
Tid og sted: 3.12.19: 9.30-17.00. Gl. Kongevej 33. København. 

Pris: (inklusiv forplejning): 700 kr. for medlemmer af Selskabet                                                                  

og 900 kr. for ikke-medlemmer 
  

Tilmeldingsprocedure: 

mailto:psykologisk-psykiatri@hotmail.com
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Du skal sende en mail til: Psykologisk-psykiatri@hotmail.com 

Og skrive at det omhandler tilmelding til Telepsykiatri 3.12.19 dit navn og medlemsnummer i 

psykologforeningen. Såfremt dit arbejdssted skal betale og det skal ske via EAN, så skal du også 

skrive arbejdssted og deres EAN nummer, så sender vi en regning direkte 

Skal du selv betale, så skal du indsætte kr. 700 kr. eller 900 kr. på vores konto i lån og spar 0400 

4012612244 og angive ”telepsykiatri dec. 2019”. 

Frist for tilmelding d. 15.11.19 

Indmeldelse i Selskabet sker ligeledes ved mail til: psykologisk-psykiatri@hotmail.com med 

angivelse af medlemsnr. i Dansk Psykolog Forening, navn & adresse samt den mailadresse, du 

ønsker, vi benytter fremover, samt ved indbetaling af kr. 100 på ovennævnte konto i Lån & Spar 

Bank mærket ”Indmelding” & eget navn.  
Kursusbevis udstedes.  

 

 
 

 

Program for kursusdag d. 3. december 2019 

 

9.30 – 9.45 Velkommen – introduktion til dagen 

9.45 – 10.30 

Oplæg del 1 – Internetpsykiatrien: 

Ved psykolog Rie Eg Sell og psykolog Camilla Sødequist fra 
Internetpsykiatrien ved Telepsykiatrisk Center Region Syddanmark 
Introduktion til behandlingsforløbet: henvendelse, forsamtale, vurdering,  

platformen og behandlingsprogrammerne 

10.30 – 10.45 Pause 

10.45 – 12.00 

Oplæg del 2 – Internetpsykiatrien (fortsat) : 
 
Præsentation af kliniske erfaringer og refleksioner tilegnet gennem arbejdet 
med internetbaseret kognitiv terapi. Der vil blive præsenteret kliniske 
erfaringer fra psykologerne samt patinternes tilbagemeldinger  

12.00 – 13.00 Frokost 

13.00 – 13.30 
Oplæg ved psykolog ph.d. Trine Pless-Rasmussen  

Erfaringer med terapi over Skype fra Kina  

13.30 – 13.45 Indkøring til øvelse blandt kursusdeltagere 

13.45 – 15.00 

Refleksionsøvelser vedrørende internetbaseret behandling med udgangspunkt i 

patientcases  

Ved psykolog Rie Eg Sell og psykolog Camilla Sødequist fra 
Internetpsykiatrien ved Telepsykiatrisk Center Region Syddanmark 
 
 

15.00 – 15.30 Opsamling på refleksioner fra casearbejdet (fortsat) 

mailto:Psykologisk-psykiatri@hotmail.com
tel:0400%204012612244
tel:0400%204012612244
mailto:psykologisk-psykiatri@hotmail.com
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15.30 – 15.45 Pause 

15.45 – 16.00 
Opsamling på internetpsykiatrien, generelle refleksioner om fx det 
terapeutiske arbejde med internetbaseret terapi, spørgsmål til oplægsholdere 

16.00 – 17.00 

Oplæg ved Specialpsykolog, specialist i psykoterapi ph.d Louise Birkedal 

Glenthøj og psykolog, specialist i psykoterapi Lise Mariegaard fra Copenhagen 

Research Center for Mental Health – CORE 

Virtual reality som behandling af psykosesymptomer. Der vil blive redegjort for 

de kliniske  erfaringer fra England og givet en beskrivelse af det foreløbige 

arbejde med henblik på  implementering af metoden i Danmark.  

 

Så til det historiske: 

Atter har vor udsendte medarbejder Lars Andersen været på kursus og fører pennen i 

 2 referater af kurser afholdt i løbet af 2018  

 

 

Funktionelle lidelser – nye forståelser 

 

På Alle Sjæles Dag i 2018  havde en broget skare fra nær & fjern fundet vej til Psykologforeninens 

store sal, for at høre mere om det komplekse & omstridte praksis- & forskningsfelt i grænselandet 

mellem psykiatri & somatik funktionelle lidelser (man har også talt om bl.a. somatoforme 

smertetilstande). 

Underviser var klinisk psykolog, Ph.d. Peter la Cour (PlC), leder af Videnscenter for Funktionelle 

Lidelser, specialist i sundhedspsykologi, der som forsker & debattør i mange år har beskæftiget sig 

med dette felt, bl.a. tidligere på Rigshospitalets tværfaglige smertecenter. Jeres Udsendte 

Medarbejder var selv kursusleder. 

Man har talt, ofte noget i flæng, om somatiseringstilstande ”bodily distress” tilstande, 

psykosomatiske sygdomme – PlC kunne godt lide betegnelsen ”medicinsk uforklarede sygdomme” 

(MUS). Sundhedsstyrelsens definition er vedholdende fysiske symptomer, som ikke er bedre 

forklaret ved anden påviselig fys. el. psyk. sygdom, og som påvirker funktionsevne & livskvalitet i 

væsentlig grad. 

Feltet er uklart afgrænset, men omfatter bl.a. kronisk non-maligne smerter, kronisk 

træthedssyndrom, fibromyalgi, psykiske non-epileptiske anfald (PNES), whiplash m. mange flere. 

Hypokondri/sygdomsangst er derimod en angstlidelse, og som sådan ret taknemlig at behandle! 

Nyt for JUM var, at 18 % af patienter i almen praksis har MUS, og at 10-20 % af de samlede 

danske sundhedsudgifter går til MUS. 50-75 % af disse ptt. får det bedre over tid, men 10-30 % får 

det værre. Men der mangler forskning i prognose & forløb, der er meget lidt solid viden på dette 

område, men mange meninger og ofte polariserede holdninger, hos sundhedsprofessionelle, i 

socialvæsenet, hos politikere & patientforeninger. Ofte føler patienten sig ikke mødt og taget 

alvorligt, men bliver måske sendt til endeløse undersøgelser, der ikke fører til noget. 

Begrebet ”psykosomatisk sygdom”, som egentlig bygger på psykoanalytisk teori fra ’40-erne om, at 

nogle bestemte sygdomme har psykiske årsager, mente PlC bør udgå, da det er udtryk for en slags 

monokausal ”apparatfejlsmodel”, og aldrig har ført til evidensbaseret behandling. 

Forskellige forklaringsmodeller for funktionelle lidelser blev gennemgået: 

Central sensibilisering – en biofysiologisk model, der er central i moderne smerteforskning. Der 

sker registrerbart  noget i den grå substans i rygmarven. Tolkningsevnen bliver ”slået i stykker”, så 

hjernen ikke oplever en ufarlig smerte som ufarlig. Smerte kommer til at vare ved, og selv små 
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smertepåvirkninger kan opleves som ubærlige. – Dette er en god forklaringsmodel over for ptt., der 

ofte kan genkende sig selv i den. 

Stress-teori – ved falsk besked om fare er der ikke mulighed for at løbe væk el. handle. 

Stresshormoner (adrenalin & cortisol) kører løs, ”speederen” er i bund, men også ”bremsen”. Når 

smertesignaler ikke er tegn på fare, man kan fjerne sig fra, bliver stressen vedvarende, så 

selvfølgelig bliver man udtrættet. 

Filter-teori   (Den fik JUM ikke rigtig fat i) 

PlC er tydeligt fagligt vældig godt inde i hele dette multidisciplinære, omdiskuterede felt. Og det 

gjorde stort indtryk at mærke hans tydelige respekt for og empati med disse ptt., hvoraf 2/3 er 

kvinder, der ofte er blevet stedmoderligt behandlet i sundhedsvæsenet. 

Han lagde ikke skjul på at være helt uenig i den ”ondt i livet”-forståelse, der er blevet formuleret af 

en dansk psykolog, en tilgang, PlC betegnede som et karaktermord på de pågældende ptt., et 

”blaming the victim”, at reducere det hele til ”hysteri”, at tale om ’sygdom som livsstil’, og at disse 

kvinder ”i virkeligheden” reagerer på nogle livsproblemer, de ikke er bevidste om. 

I stedet for en psykiatrisk tilgang (med dens implicitte ”mistankens hermeneutik”) anbefalede han 

en sundhedspsykologisk & almenmedicinsk tilgang, og henviste gentagne gange til en ”ABC”, der 

bruges af praktiserende engelske læger: 

Det mest centrale er at rumme pt. og anerkende pt.s oplevelse som virkelig, signalere ’jeg tror på 

dig, og vil gerne hjælpe dig’. -  Man kan sige noget i retning af ’mange har det som dig, vi kender 

ikke den præcise årsag, men kalder det…’, ’forskning har fundet fysiske. forandringer i kroppen…’ 

Rent diagnostisk må man ’trække en streg i sandet’, stille en diagnose, så god, som den kan  blive, 

og så behandle, så godt, man kan. Undersøge pt.s sociale & arbejdsmæssige omstændigheder, bistå 

med at træffe holdbare beslutninger. Støtte mestring i dagligdagen – ’den måde, du lever med dine 

symptomer på, er afgørende for din fremtid’ – ud fra en prof. biopsykosocial & eksistentiel tilgang. 

Forklaringer som ’kroppen i alarmberedskab’ og ’smertesystemet sender ”falske beskeder” om 

smerte’ kan være nyttige. 

Behandlingskontrakten skal ikke være, at ’nu skal vi gøre dig rask’. I stedet anbefaler de engelske 

lægers manual for ”Medically Unexplained Symptoms”, at man kan støtte pt. i at undgå mere 

undgåelsesadfærd, der ofte bare fører til symptomforværring, og i stedet opmuntre til at ”take 

positive action” – ’prøve at gøre (noget af) det, du gerne ville gøre, hvis du var rask.’ 

Dertil nogle mere specifikke anbefalinger: send ikke disse ptt. til standard fysioterapi. -  Bistå med 

social afklaring (her vil oftest være tale om en el. anden form for overførselsindkomst, og ptt. føler 

sig ofte presset af kommunen), hvilket kan give tiltrængt ro. Psykoedukation, psykoterapi – 

individuelt, gruppe el. som familie – ikke ud fra en præmis om, at der psykisk er noget ”galt” med 

pt., men tænkt som hjælp til at genfinde livsmening og på sigt tilegne sig nye færdigheder, i en 

krisepræget, for mange handicappende situation, som pt. naturligt nok gerne havde været foruden. 

Accept er målet. 

Højst let medicinering (SSRI el. lign., ikke smertestillende medicin). 

Sammenfattende: 

 

 

Gammel og ny tilgang 

Gamle formodninger   Ny attitude 

(Teoretisk ståsted)   (Pragmatisk ståsted) 

Forklaringen på MUS ligger i pt..  MUS er også et produkt af lægesamtalen 

    (pt. gøres afhængig af ”medical care”). 

Pt. benægter psyk. faktorer og somatiserer Ptt. er åbne for psyk. forklaringer 

psyk. stress.    og fortæller om psyk. stress. 
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Pt. vil helbredes.   Ptt. ønsker støtte & forklaringer. 

Ptt. får fys. behandling, fordi de kræver  Læger giver fys. behandlinger & undersø- 

det.    gelser, selv om ptt. ikke beder om det. 

For at undgå fys. overbehandling skal  For at undgå fys. behandling skal lægen give 

lægen få pt. til at godtage de psyk.  effektiv støtte & forklaringer. 

faktorer. 

 

Deltagerne var interesserede & spørgelystne, og det var bestemt en god & inspirerende kursusdag, 

med en meget levende, vidende, engageret underviser. – Personligt finder JUM denne tilgang både 

tiltalende & klinisk nyttig. Et par gange i årenes løb har jeg mødt kroniske smerteptt., der , til deres 

egen undren, var blevet sendt til psykiatrien, ud fra den dualistiske antagelse, at når man ikke kunne 

finde noget organisk, så måtte problemet være psykisk. Og jeg må bekende, at selv om jeg var 

venlig & supportativ, så var min dagsorden dengang, at jeg skulle ”afdække” hvad, der ”i 

virkeligheden lå bag”, af ubevidste indre konflikter o.l.. Det havde jeg ikke meget held med! – 

Næste gang vil jeg føle mig bedre klædt på til opgaven! 

 Mag. art. Lars Andersen 

 

Nyt diagnosesystem på vej 
 

Da Psykoterapeutisk Selskab (DPSP) holdt sit store årlige internationale seminar oktober ’18,  for 

én gangs skyld strakt over to dage, var Selskab for Psykologisk Psykiatri co-sponsor. Temaet var 

”det nye sort” i psykiatrien – ICD 11.  

Den komplette kursustitel var ”ICD-11 – Guidelines & Scientifiic Foundations. Mental, Behavioral 

& Neurodevelopmental Disorders”.  Til dette formal var det lykkedes at skaffe 2 førende 

internationale eksperter: Prof. Geoffrey Reed (psykolog), Senior Project Officer, WHO og Prof. 

Gary Cogan, PhD, University of Ottawa. 

I øvrigt har danske psykologer bidraget til udviklingen af denne nye version af ICD, bl.a. DPSPs 

formand Klaus Pedersen (som repræsentant for DPF) og forskningsleder ved Kompetencecenter for 

Psykoterapi, Stolpegård, Sebastian Simonsen, der  sidder i Psykopatologisk Fagnævn. 

Som noget nyt i DPSPs regi sad de flere hundrede fremmødte fra nær & fjern denne gang ikke side 

om side på lange rækker, men spredt omkring nogle mindre, runde borde. Det fungerede rigtig godt, 

når der undervejs var drøftelser i mindre grupper, og må efter Jeres Udsendte Medarbejders mening 

gerne danne skole. 

Indledningsvis blev det fastslået, at ICD-systemet er WHOS diagnosesystem, som næsten 200 lande 

har forpligtet sig til at bruge. – En vigtig pointe er her, at ICD 11 er tilsigtet at kunne bruges af 

mange slags sundhedsprofessionelle, også i f.eks. lavindkomstlande, hvor der ikke er mange 

uddannede psykiatere. Det skal være hjælpsomt for klinikere ude i felten, på tværs af faggrænser, 

men ikke derfor mindre reliabelt.  – Til sammenligning er DSM-systemet, blev det kort og nok 

noget polemisk pointeret sagt af Dr. Reed, udviklet af én faglig sammenslutning, i eet land 

(American Psychiatric Association). 

I ICD 11 bruger man ”guidelines” og taler om ”features”, ikke ”criteria” som i DSM-5.  Selv om 

forskellen måske ikke er stor, skulle det være enklere, mere smidigt at konstatere ”core” el. 

”essential feautures” for f.eks. PTSD, end at skulle optælle så og så mange opfyldte kriterier. 

Alle vi, der er vant til at arbejde med ICD 10, vil selvfølgelig spørge: hvad er de nye  diagnoser i 

ICD 11? 

Den allerede meget omtalte ”Prolonged Grief Disorder” (6B62) gik vi ikke i dybden med på de to 

kursusdage på hotellet på Amager. Men som læserne givet vis har bemærket, er denne diagnose 

blevet diskuteret af forskellige danske eksperter. – En grundig drøftelse af  ’sorg som psykiatrisk 
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diagnose’ finder man i Svend Brinkmanns, efter min mening meget fine, tænksomme bog (her er vi 

langt væk fra de kække slag i bolledejen i hans gennembrudsbog ”Stå fast”!) ”Det sørgende dyr”, 

kap. 6. 

Personligt er JUM, som ellers ser rigtig meget positivt i  ICD 11, forbeholden over for denne nye 

diagnose. Dels sættes sorg, meget forsimplet, = reaktion på en nærtståendes død, dels er de eneste 

afgørende ”features”, at sorgen varer ”abnormt længe” i forhold til et statistisk gennemsnit, og 

medfører ”impairment in functioning”. 

”Complex PTSD” (6B61). 

”Binge Eating Disorder” (6C02). Mange i hjemlig debat har beklaget manglende opmærksomhed 

og mangel på relevante behandlingstilbud for denne målgruppe af patienter. (Det er muligt at give 

diagnosen ”Psykogen hyperfagi” i ICD 10, hvad JUM flere gange har gjort) 

”Bipolar Type II Disorder” (6A61). 

”Delusional Disorder” (6A24). 

Hvad, der faktisk var nyt for UT, og nok også vil være det for en del læsere, er, at det kendte 

hierarkiske princip i diagnosticering ikke blot forsvinder i ICD 11, ICD 10 har realt heller aldrig 

været hierarkisk (altså hvor diagnoser, der kommer tidligere i systemet, ”overruler” andre), men 

nogle psykiatere i Århus har fastholdt dette princip fra ICD 9, og nogle fremtrædende danske 

psykologer har så fulgt dem. 

Inden for psykoseområdet har ICD 11 ingen skizofreni-undertyper, men forskellige ”qualifiers”. 

Kognitive problemer ses i stigende grad som vigtige i skizofreni.  ”Schizoaffective Disorder” 

(6A21) kræver, at psykotiske & affektive symptomer starter samtidig og er til stede samtidig. Det er 

tænkt som en her & nu, ikke som en vedvarende diagnose. 

Bipolar type II, som altså her bliver en officielt diagnose, kræver min. 1 hypoman og min 1 

depressiv episode. Og man kan ikke have blandingstilstande. 

Ang. angstlidelser & OCD er agorafobi (6B02) primært angst for at ’få det dårligt’ på offentlige 

steder (kan således være en følge af panikangst).  

Enkeltfobi (6B03) bør kun diagnosticeres, hvis det giver betydelig ”stress or impairment” i 

dagligdagen. 

”Social Anxiety Disorders” (6B04) er frygt for andres negative bedømmelse, inkl. frygt for at støde 

andre (hyppig i Japan!). 

”Separation Anxiety Disorders” (6B05) kan som noget nyt også diagnosticeres hos voksne. 

Hypokondri (6B23) regnes som hørende til OCD-spektret. 

Ang.  ”Disorders Specifically Associated with Stress” kræver  “Adjustment Disorder” (6B63) en 

reaktion på en identificerbar belastning, hvor man er “preoccupied with stressor & its 

consequences”. Excessiv bekymring, rumineren, ”failure to adapt impairs functioning”. 

”Acute Stress Reaction” (QF74) er en normal, men svær reaktion på en traumatisk begivenhed. 

Symptomerne skal være helt væk efter en måned. 

PTSD (6B60) kræver ligesom i ICD 10 belastning af en ”extremely threatening or horrific nature” 

og et karakteristisk syndrom med samtidig tilstedeværelse af: 

1. ”Reexperiencing”. Kræver påtrængende genoplevelse af traumatisk begivenhed, ikke blot  

”påtrængende erindring”, rumineren el. lign.. 

2. ”Deliberate avoidance of reminders”. 

3. ”Persistent perception of heightened current threat”. Hypervigilans, hyperarousal, “startle 

response”. 

De fleste udvikler faktisk ikke PTSD som reaktion på selv meget voldsomme begivenheder.  Alm. 

reaktioner er depression el. alkoholmisbrug. 
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Kompleks PTSD er en diagnose, nogle har arbejdet med i årevis – den internationalt kendte 

traumeforsker Judith Herman blev nævnt – som nu altså bliver officielt anerkendt (den er ikke 

kommet med i det amerikanske DSM-5). Foruden PTSD involverer denne diagnose også affektiv 

dysregulering, interpersonelle problemer, såsom vanskeligheder ved nærhed og ved at opretholde 

relationer, ”distorted beliefs about self” (skam, nederlagsfølelse, oplevelse af at være fundamentalt 

ødelagt). Måske også emotionel følelsesløshed. – Den ætiologiske baggrund er typisk inden for 

(tidlige) tilknytningsrelationer el. oplevelsen af langvarige gentagne traumer (kz-lejre, folkedrab). – 

Grænser op til personlighedsforstyrrelse og reaktiv tilknytningsforstyrrelse. 

Ang. spiseforstyrrelser er der et par justeringer: Ved anorexi (6C00) er vægtgrænsen øget til BMI 

18,5, og diagnosen kan bibeholdes, selv hvis vægten bliver normaliseret. Ved bulimi (6C01) er der 

intet krav om hyppigheden af overspisningsepisoder, og ingen objektive krav om mængden af 

indtagne nærings- & nydelsesmidler. Oplevelsen af kontroltab er mere afgørende. 

Hele personlighedsforstyrrelsesområdet har JUM desuden været til et særskilt, lille kursus om, også 

oktober ’18, i DPFs lokaler – ”Personlighedsforstyrrelser i ICD-11”. Med ovennævnte PhD 

Sebastian Simonsen og psykolog PhD Bo Bach, seniorforsker v. Kompetencecenter for 

Personlighedsforstyrrelse, Slagelse. 

Personlighedsforstyrrelse skønnes at påvirke o.  en tiendedel af almenbefolkningen, ca. halvdelen af 

psyk. ptt., omkring hver fjerde pt. i almen lægepraksis og størstedelen af alkohol- & stofmisbrugere. 

”Personlighedsforstyrrelse” blev først en diagnose med DSM-III (1980), hvor man indførte en 

skelnen mellem Akse I & Akse II lidelser. – Som dr. Reed forklarede, er noget af problemet med 

vores nuværende ICD 10 inddeling den megen comorbiditet  mellem forskellige 

personlighedsforstyrrelsesdiagnoser indbyrdes. I stedet for en kategorial forståelse, hvor 

”personlighedsforstyrrelse” diagnosticeres ud fra et vilkårligt afgrænset antal opfyldte kriterier, 

sætter ICD 11 en dimensional forståelse, hvor man diagnosticerer ”Mild”, ”Moderate” el. ”Severe 

Personality Disorder” (6D30.0-30.2) ud fra en vurdering af personlighedsfunktionen (grad af 

”impairment of personality functioning”). 

Efter årelange faglige diskussioner er den kategorielle tilgang, til skuffelse for mange, blevet 

bibeholdt i DSM-5. Der er så en alternativ, dimensionel model i personlighedsforstyrrelsesafsnittet 

(Sektion III, ”for further research”), men den er til gengæld upraktisk kompliceret. 

Foruden ”Personality Disorder” kan man i ICD 11 få diagnosen ”Personality Difficulty” (QF40.7), 

som ikke kategoriseres som en behandlingskrævende ”mental forstyrrelse”, mere svarer til vores 

nuværende Z-diagnose ”Accenturede personlighedstræk”. 

Det er graden af fuktionsnedsættelse & lidelsestryk, der er afgørende for klinikeren. Herudover kan 

der ved hjælp af fem overordnede personlighedstræk (”Trait Domain Qualifiers”) suppleres med en 

beskrivelse af mere unikke egenskaber, der bidrager til funktionsnedsættelsen. (Et af dem er 

”Negative Affectivity” (6D31.0).  Tendens til at opleve et bredt spektrum af negative følelser samt 

emotionel labilitet & dårlig affektregulering) 

Det er også muligt som yderligere karakteristik at tilføje ”Borderline pattern” (baseret på DSM-IV). 

Bl.a. de terapiretninger, der har specialiseret sig i borderline-behandling, har kæmpet for at bevare 

borderline-betegnelsen, hvilket for UT også giver god klinisk mening. (Selv om jeg godt er klar 

over, at ”borderline” – ligesom tidligere ”hysteri” – ofte bare bruges til at patologisere ptt., 

personalet oplever som ”besværlige”!) 

Så først skal klinikeren vurdere, om der er tale om personlighedsforstyrrelse generelt, derpå 

sværhedsgrad, derpå kvalitative personlighedstræk og derpå evt. borderline-mønster. 

Som S. Simonsen sagde: personlighedsforstyrrelse er noget og gør noget. Det er funktionsniveau, vi 

terapeutisk prøver at ændre (det, pt. gør), de specifikke personlighedstræk er sekundære (det, pt. er), 

og noget, vi som behandlere i højere grad skal tilpasse os. Og med en træffende metafor: de 

forskellige træk er som forskellige frugter – og personligheden er ofte noget af en frugtsalat! 
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Jo lavere funktionsniveau, jo mere intensiv behandling er indikeret. Svær & hyppig selvskade kan i 

sig selv pege på mere svær personlighedsforstyrrelse. 

I øvrigt er personlighedsforstyrrelser modsat hvad, man skulle tro, ikke udtalt stabile over tid, og det 

nye diagnosesystem gør det nemmere at gå fra f.eks. ”moderat” til ”mild” personlighedsforstyrrelse. 

Som særlige manifestationer af ”borderline-mønster” regnes: 

1. Syn på selvet som utilstrækkeligt. 

2. Oplevelse af selvet som fundamentalt anderledes, isoleret, fremmed. 

3. Tilbøjlighed til hypersensitivitet over for afvisning, hyppig mistolkning af sociale signaler, 

problemer med at fastholde tillid i relationer. 

 

Ovenstående referat kan måske alt sammen lyde noget nørdet-indforstået, langt fra vores kliniske 

dagligdag. Men selvom diagnosesystemer – som jeg edukativt altid understreger over for ptt. & 

pårørende – ikke er Lovens Tavler, men til syvende & sidst nogle fag-sociale konventioner, som 

nogle ekspertudvalg har kunnet blive enige om, af diverse saglige, og nogle gange knap så saglige, 

grunde, så er de et uundværligt arbejdsredskab, og ikke kun i hospitalspsykiatrien. 70% af dem, der 

bruger ICD globalt, er psykologer, inkl. privatpraktiserende. – De 276 s. med ICD 11, jeg har fået 

adgang til, blev frigivet af WHO juni ’18, som et ”advance preview”. En officielt blåstemplet 

udgave skulle være blevet trykt maj i år, og ICD 11 træder først i kraft fra januar ’22.  – Alene det at 

udarbejde en officielt godkendt, brugbar dansk oversættelse vil blive et kæmpearbejde, og i 

skrivende stund er det tilmed ikke ganske sikkert, om den vil blive indført i Danmark (som nogle vil 

vide, sprang vi i dansk psykiatri ved årsskiftet ’93-94 direkte fra ICD 8 til ICD 10). – Selv har jeg 

allerede flere gange refereret til ICD 11 i journalnotater, det var særdeles nyttigt, da jeg skulle 

vurdere en tydeligt svært personlighedsforstyrret pt., med lavt psykosocialt funktionsniveau og 

tillige påfaldende træk, som i SCID-II  havde rigtig mange bekræftede ”ja”-svar, men ikke opfyldte 

tilstrækkelige kriterier for en eneste specifik personlighedsforstyrrelsesdiagnose (i DSM-IV). Her 

fandt jeg det brugbart i stedet for den i forvejen meget brugte F60.9 diagnose (Forstyrret 

personlighedstruktur, blandet & anden type) at kunne foreslå 6D30.2 ”Severe Personality Disorder”. 

 Mag.art. Lars Andersen 

 

Litt.: Svend Brinkmann ”Det sørgende dyr”, Klim 2018. 
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