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Forord 

Jeg ved ikke helt hvorfra min interesse for hypokondri stammer. I min karriere som sygeplejerske er 

jeg da jævnt hen stødt på folk ”der ikke fejlede noget”, men har ikke reflekteret yderligere over det, 

udover at gøre mig klart at de vist ikke havde det psykisk godt! Men lige så stille dukkede tanken 

op om at skrive speciale om emnet, men altså uden at jeg kender begrundelsen herfor. 

   Jo mere jeg opsøgte viden om emnet, jo tydeligere blev det for mig at jeg ikke kunne kende 

forskel på hypokondri og somatisering. Og det var der tydeligvis en del andre der heller ikke kunne. 

Efter at det stod mere klart for mig, blev det også klart at jeg måtte begrænse mig, da jeg ellers ville 

drukne i forskelligartede problematikker. Nu er specialet så blevet færdigt, og jeg føler mig forvirret 

på et højere niveau – hold fast hvor er der meget vi ikke ved! 

   Men til trods for den store teoretiske usikkerhed, der er et af dette områdes kendetegn, synes jeg 

det er rart at finde ud af at der det til trods kan gøres noget. Og det bør ske. Med de personlige 

omkostninger som jeg har fået øje på, at denne lidelse har, vil meget være vundet ved en 

minimering, eventuelt fjernelse, af disse. 

   Men udover dette, vil der være enorme samfundsmæssige ressourcer at spare i et sundshedsvæsen, 

som vist nærmest altid vil kunne levere mere end der er råd til, og derfor ideligt vil være under pres 

for at tilvejebringe flere effektive behandlinger for den samme mængde ressourcer. Der florerer 

ganske mange tal på ressourceforbruget i sundhedssektoren på somatoforme lidelser, men alle 

kendetegnet ved at have et vist præg af tilfældighed. F.eks. skriver Vinther Nielsen & Michelsen 

(2000): ”Af dem der besøger lægen, har 60-80 % symptomer som lægen vurderer ikke har med 

biomedicinsk sygdom at gøre” (pg. 45). 

   Her er et område hvor man ved en overkommelig indsats, vil kunne frigive enorme mængder af 

ressourcer, der i dag bruges unødvendigt – til tider endog til at vedligeholde og forværre lidelsen.  

   Hvad venter vi på? 

Definition af sygdom 

Common sense måden at forholde sig til sundhed og sygdom på er ved at lade de 2 begreber 

konstituere hinanden. Sygdom er fravær af sundhed, sundhed er fravær af sygdom. Tautologien er 

åbenbar. Men at de 2 begreber siger noget om hinanden, mener jeg heller ikke der kan herske tvivl 

om. Thorkild Sørensen (1999) starter med at skrive (pg. 103): ”Det er et stort spørgsmål om det er 

muligt at tale om sundhed uden at spejle det i sygdom og omvendt”, men i umiddelbar forlængelse 
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af dette spørgsmål fortsætter han med at slå fast: ”De 2 begreber står i et dialektisk 

afhængighedsforhold til hinanden, dvs. de konstituerer hinanden”. Spørgsmålet fra tidligere 

besvares bekræftende – ydmygheden der ligger i spørgsmålet forsvinder som dug for solen.  

   Men jeg mener at han har ret! 

”Sundhedsbegreber i praksis”. 

I 1983 skrev den århusianske professor og filosof Uffe Juul Jensen bogen ”Sygdomsbegreber i 

praksis. Det kliniske arbejdes filosofi og videnskabsteori”. Heri redegør han for de skjulte og 

eksplicitte antagelser som eksisterer i den medicinske verden. Jeg læste ham for en del år siden, og 

forstod at det var vigtigt hvad han skrev, men uden rigtigt at kunne applicere det på min hverdag 

dengang som sygeplejeelev. Ved genlæsning nu ser jeg at han i høj grad har fat i nogle 

inkonsistenser i medicinsk tænkning, og at disse er med til at forplumre billedet  af de lidelser der 

diagnostisk ligger indenfor det somatoforme spektrum. Jeg har derfor valgt at foretage en ret 

grundig gennemgang af hans argumentation. 

   Juul Jensen (1983) taler om medicinsk essentialisme - det er forestillingen om at ”Der er en 

principiel og entydig grænse mellem det sygelige og det sunde” (op.cit, pg. 32). Dermed ved man 

også hvad der skal behandles og hvad der ikke skal. Et andet princip der gennemsyrer 

sundhedsvæsenet er ”princippet om den specifikke behandling”, som han kalder det. Det er 

antagelsen om at der til enhver sygdom findes en, og kun én, bedste behandling (endnu ukendt eller 

kendt). Det betyder at alle der lider af sygdommen S skal behandles med B, hvis ellers 

behandlingen er opfundet.  

   Konsekvensen af at anvende disse 2 principper er, at der må kunne træffes fuldstændige 

beslutninger om, hvorledes en patient skal behandles. 

   Juul Jensen (1983) argumenterer for at sygdom der opfylder dette idealbillede af tingenes tilstand 

eksisterer – men kun i nogle helt specifikke hjørner af medicinen.  Kvindelig skægvækst, 

hirsudisme, er en sådan sygdom. 

   Forudsætningen for at disse 2 principper er korrekte er, at der findes et eller nogle få symptomer 

som fuldstændigt entydigt definerer en specifik sygdom, og at ætiologien for sygdommen er lige så 

klart entydig. Men sygdomme optræder oftere som syndromer, som er ”…kendetegnet ved en 

overordentlig grad af variabilitet i symptomernes optræden. I disse situationer vil den biokemiske 

fundamentalist ikke kunne klare sig med at finde frem til en bestemt biokemisk afvigelse, der 

frembringer et enkelt symptom eller et fast sæt af symptomer” (op.cit. p. 68). Syndromer er typisk 
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karakteriseret ved at have en multifaktoriel ætiologi, og hvor hver enkelt faktor indgår med 

forskellig vægt fra person til person. 

   En anden fejlagtig antagelse indenfor medicinen er at sygdomme forsøges beskrevet ved at 

beskrive ”et lukket somatisk system, dvs. ved isoleret at betragte de rent legemlige tilstande og 

reaktioner” (op.cit. pg. 111). Sygdom opfattet som uafhængig af den person der lider af den, og 

uafhængig af den kontekst denne person indgår i.  

   Juul Jensen (1983) forsøger at fastlægge det normale, det sunde. Ordet normal kan have 2 

betydninger, nemlig dels det gennemsnitlige og dels noget regel- eller normfastsat (vejret er normalt 

for årstiden; i Danmark er det normalt at holde valg hvert fjerde år. op.cit. 147). Ingen af disse 2 

betydninger holder i en definition af sygdom, der vil kunne finde anvendelse i Sundhedsvæsenet.     

   Ved brug af den første betydning er det normalt at være overvægtig, men det er som bekendt 

påviseligt ikke sundt. Vælges det andet normalitetsbegreb, må vi i hvert fald give slip på den 

medicinske essentialisme. Der er ikke en klar, uafhængigt given skelnen mellem sundt og sygt, det 

er derimod noget nogle har vedtaget. 

   Juul Jensen (1983) spørger hvordan et stort sundhedsvæsen kan fungere uden et fastlagt 

sygdomsbegreb. Han citerer flere velrenommerede medicinske forskere (pg. 168) for at forklare at 

når de skal fastlægge indholdet i en diagnose, tager de en række patienter som er diagnosticerede 

som lidende af  den pågældende sygdom, og afklarer hvad der er der adskiller disse patienter fra 

mennesker som ikke er diagnosticeret lidende af noget. En tydelig tautologisk slutning. Men Juul 

Jensen forsvarer denne måde at angribe det på. Forskerne har ganske vist ikke et idealbegreb om 

diagnosen (de er muligvis ved at søge efter det), men de har et praksisbegreb.  

   ”At have et idealbegreb om et eller andet ”x” vil sige på grundlag af en definition at være i stand 

til præcist at afgrænse en gruppe af fænomener, der alle sammen er ”x”” (op.cit. 153). ”At have et 

praksisbegreb er at besidde bestemte praktiske færdigheder, at kunne udøve bestemte  rutiner 

(typiske handlinger)” (Op.cit 153). Og han konkluderer at et idealbegreb skal have rod i et 

praksisbegreb, hvis det skal have nogen gyldighed for praksis. Er det rigtigt, hvilket han 

overbevisende argumenterer for, findes sygdom ikke som ”Das Ding an sich”, men kun som ”Das 

Ding für uns”, og det må ikke tildeles en rækkevidde udover den praksis hvori det forekommer. 

Eller endnu værre: almengyldighed! Den medicinske essentialisme er altså en illusion, konkluderer 

Juul Jensen (1983). 

   Imidlertid arbejder den medicinske verden videre med forestillingen om at den medicinske 

essentiaslisme stadig er gyldig. Det er noget af det, der giver mig problemer i det kommende afsnit 
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om diagnostik. Ved at opstille taxonomier  (gen)skaber vi ikke naturens orden, men opstiller vores 

egne målestokke for det normale og det afvigende. Som Juul Jensen (1983) påpeger, burde ideen 

om taxonomier som afbildning af guds skaberværk være stedt til evig hvile med accepten af 

Darwins lære. Den statiske verden som taxonomierne er udtryk for, svarer ikke til den dynamiske 

verden som Darwins lære er udtryk for. 

   Det Juul Jensen (1983, pg. 188) betegner som det essentialistiske syn på klassifikationssystemer 

er, at de ideelt set bør være eksklusive (man kan kun tilhøre en klasse) og de bør være exhaustive 

(enhver patient bør kunne placeres i systemet). ”Sammenfattende kan man sige, at en klassifikation 

af sygdomme som den netop beskrevne forudsætter en bestemt procedure: at det er muligt præcist at 

definere hver enkelt sygdom. Hver enkelt sygdom må være karakteriseret ved nogle ganske 

bestemte karakteristika, hvorved den adskiller sig fra alle andre (det essentialistiske princip)” 

(op.cit, p. 188). ”Klinikeren har bestandig haft vanskeligheder ved at få de faste klassifikationer til 

at harmonere med de kliniske erfaringer” (op.cit, 189). 

   Juul Jensens påstand er (pg. 197) at problemet netop ligger her. ”Sygdomme er ikke klart 

velafgrænsede enheder, der kan defineres en gang for alle. De er forløb; processer. Hos forskellige 

individer optræder samme art af sygdomsforløb på varierende måder (eksempelvis som lette og 

svære tilfælde). Under forskellige geografiske og historiske betingelser vil sygdomsforløbet kunne 

optræde med betydelig variation”. Taxonomernes fejltagelse er ikke at de laver taxonomier. De kan 

være gode til at skabe overblik. Men eftersom sygdomme udvikler sig fra tid til anden og fra sted til 

sted, skal man ikke betragte klassifikationsproduktet som noget præcist og udtømmende. Der er 

forskel på udviklingsenheder og klassifikationsenheder (op.cit., pg. 200).  

   Det er heller ikke via taxonomier at nye klinikere erhverver sig kendskab til sygdommene. De 

erhverver viden om standardtilfælde af sygdom. Den fås ikke ved at tilegne sig teoretiske 

definitioner af sygelige og normale tilstande (op.cit., pg. 203). 

   Forsøg på at give essentialistiske definitioner af sygdomme tilslører den store variabilitet indenfor 

en bestemt type af sygdomme. Forståelsen af variabiliteten indenfor en bestemt sygdomstype (at 

den kan forløbe forskelligt under forskellige betingelser og hos forskellige individer) er imidlertid 

nøglen til forståelse af, at det overleverede ideal om specifik behandling må afløses af procedurer 

for differentieret (individualiseret) behandling” (op.cit., pg. 205) 

   Men vil det ikke medføre den totale vilkårlighed, hvor den enkelte behandler udfører hvad han 

subjektivt finder private begrundelser for? Nej, mener Juul Jensen (1983). Sygdomsafgrænsningen 

sker på grundlag af kollektivt tilvejebragte og forvaltede standardprocedurer.  
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   Hemmeligheden bag den praktiske succes af standardprocedurer er på en måde meget enkel: vi 

præsenteres i forskellige sammenhænge for varierende, foranderlige forhold. ”Det er faktisk muligt 

for os at anvende standardprocedurer. Det er muligt at afgrænse og karakterisere prototyper eller 

standardtilfælde af sygdomme indenfor historisk og geografisk begrænsede rammer. Derudover er 

det også muligt at handle – og behandle i denne variable verden. Udviklede standardprocedurer vil 

være hensigtsmæssige i de fleste situationer. Viden om, at de procedurer, der er udviklet ikke er 

hensigtsmæssige i alle tilfælde, skærper opmærksomheden overfor ikke-typiske tilfælde” (Op.cit., 

pg. 212). 

   Juul Jensen spørger om syndromdiagnoser er defekte sygdomsenheder, som det ind i mellem 

hævdes i den medicinske verden. Det mener han ikke men derimod at deres force er at de indfanger 

variabiliteten og anskuer sygdom i et udviklingsperspektiv. Sygdomsenheder derimod, kan redegøre 

for øjebliksbilleder fremkaldt ved laboratorieprøver, anatomiske prøver etc. Disse prøvers 

øjebliksbilleder tildeles for stor gyldighed i medicinsk praksis i dag. Herved drages den fejlslutning 

at en statiske sygdomsenhed også kan beskrive sygdom som en udviklingsenhed. Og det kan den 

ikke. Begge betragtningsmåder har deres berettigelse  – vi skal bare huske hvad de fortæller os 

noget om, så de to kan befrugte hinanden. Sygdoms statiske eller sygdoms dynamiske udtryk. 

   Indtil nu har Juul Jensens argumentation virket overbevisende. Men nu hvor han ganske ambitiøst 

vil forsøge at beskrive hvorfor sundhedsvæsenet så trods alt fungerer i dag, og hvilken vej man skal 

arbejde videre, bliver det hele noget løst i fugerne.  

   Juul Jensens forslag til løsning er at man i primær sundhedstjeneste, der er sat til at afgøre om en 

patient skal have behandling eller ej, ikke bruger mere eller mindre arbitrære klassifikationsenheder, 

men i stedet anlægger helhedsvurderinger på baggrund af personkategoriseringer. (op.cit., pg. 243). 

Her tror jeg han gør regning uden vært. Selv om vurdering af personligheder og 

personlighedsafvigelser giver os nogen information, er der så stor usikkerhed om specielt deres 

prediktive evner (jf. hvad jeg har skrevet om i tidligere eksamensopgaver i Udviklingspsykologi og 

Klinisk psykologi). Disse vil være behæftet med overordentlig stor usikkerhed, og vil kunne udføres 

nogenlunde lige kvalificeret af lægmand som af fagperson. Juul Jensen skriver pg. 245: 

”Personkategoriseringer kan betegnes som helhedsdiagnoser. De skal udfylde en diagnostisk 

funktion: danne grundlag for prognoser. De udfylder denne ved at rumme en indsigt om hele 

personen. På denne måde kan de belyse prognosen for livet som en helhed” Og han fortsætter: 

”Nogle vil kunne mobilisere ressourcer, og selv løse den problematiske livssituation. Enten ved at 

tilpasse sig nye vilkår. Eller måske ved at søge at skaffe sig nye vilkår. Andre vil behøve hjælp: 
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enten til at tilpasse sig den nye situation eller til at søge den ændret. Det kræver stor indlevelse fra 

behandlerens side at vurdere om patienten i en sådan situation behøver behandling og i givet fald 

hvilken. Gennem person-kategoriseringer har man en standardprocedure for at give begrundede svar 

på dette problem.” (pg. 246). Hans forventning om at standardprocedurer kan løse alting virker 

overdreven. Den kan lære behandlere at handle i specifikke situationer uden at have hverken et 

sygdoms- eller sundhedsbegreb. Men ikke til at skelne mellem behandlingskrævende og ikke-

behandlingskrævende. Det er bl.a. her at krigen mellem patienter og lægen udspiller sig indenfor det 

somatoforme spektrum. 

   I bund og grund handler sundhedsvæsenets problemer ifølge Juul Jensen (1983) om, at medicinen, 

ligesom filosofien, ikke har løst kausalitetsproblematikken. Forestillingen om at der bagved enhver 

virkning ligger en, og kun én, årsag. Og at denne årsag kan fastslås med sikkerhed. En sådan 

synsmåde er på de allerfleste medicinske, og på alle psykologiske, problemstillinger ikke 

tilstrækkelig. I en del problemstillinger direkte ubrugelig. Der må foretages en helhedsvurdering af 

patientens samlede situation i dialog med patienten for at kunne foretage skøn og vurderinger 

angående handlemuligheder. Der findes typisk ikke et ”ondets rod” der skal angribes og udryddes. 

Der findes en helhedssituation som må forandres ved at handle de steder hvor der er mulighed for at 

handle, og hvor det faglige skøn tilsiger at der er mulighed for at fremkalde forandring. For at det 

faglige skøn løbende kan kvalificeres, skal den behandlende verden foretage videnskabelige 

undersøgelser. Hvad der var god latin i 1960’ernes vestlige, industrielle samfund, er det ikke 

nødvendigvis i vore dages postmoderne samfund. Vi må ikke tillægge undersøgelser gyldighed på 

tværs af tid og kultur, ifølge Juul Jensen, (1983). 

Definition af psykisk sygdom. 

Det er altså svært at udlede det sygdomsbegreb som praksis har i dag (hvis den har et). Bliver det 

nemmere hvis vi begrænser os til kun at tale om psykisk sygdom? Nej, måske tværtimod! 

   Der har været gjort mange forsøg på at definere hvad psykisk sygdom er; er det overhovedet 

noget der eksisterer? 

   Wakefield (1992) taler om myten om myten om psykisk sygdom. At en del hævder at der bare er 

tale om en måde medicinsk at tiltage sig magt over andre mennesker ved at patologisere dem. Og 

med den sovjetiske diagnose ”sluggish schizophrenia” som ikke krævede nogen positive psykotiske 

symptomer og som blev tildelt personer med socialt eller politisk afvigende ideer (Farmer et al, 

2002, p. 55), er det svært ikke at blive fristet til at afvise konceptet om psykisk sygdom. Imidlertid 
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tillader jeg mig aksiomatisk at fastlægge at psykisk sygdom findes! Det er det jeg arbejder med til 

hverdag, og det er det dette speciale handler om! 

   Næste punkt er så at få defineret hvad det er. Wakefield (1992) oplister en række muligheder: 

• Det som de professionelle behandler. En pragmatisk definition, som imidlertid ikke fortæller os 

meget, og som inkluderer en række uheldige virkninger. Bliver vi f.eks. enige om at en sygdom 

ikke skal behandles, så er den ophørt med at eksistere. Og omvendt, hvis en patient behandles 

for ”sluggish schizophrenia”, så er det en psykisk sygdom. 

• Statistisk afvigelse, hvilket vil betyde at det vil være en sygdom at have en ekstraordinært høj 

IQ, f.eks. 

• Biologisk ufordelagtighed, hvilket kræver en afklaring af hvad der er ufordelagtigt. Hvis det 

præciseres at det skal være enten overlevelsesmæssigt eller reproduktionsmæssigt ufordelagtigt, 

vil det f.eks. sige at det er patologisk at leve i cølibat eller være homoseksuel. 

• Udtryk for ikke-forventet lidelse eller invalidering, hvilket er ICD10 definitionen. De angiver 

imidlertid selv at: ”This definition will cause some difficulties with those socially deviant 

individuals who are said to have a psychopathic personality disorder, since such individuals 

would not be included in the ICD-10 definition of mental disorder” (Citeret efter Farmer et al, 

2002, pg. 14) 

 

Peter Elsass (1992, pg. 62-63) refererer en sygdomsdefinition som Bergsma og Thomasma har 

leveret. Den sigter ikke kun på psykopatologi, men på hele sygdomsbegrebet: ”En person har en 

psykologisk identitet, som bl.a. består af en forhistorie, nogle fremtidsplaner, nogle sociale 

relationer som han føler sig knyttet til, og nogle antagelser, som han gør om sig selv og verdens 

beskaffenhed. En sygdom indebærer at et eller flere aspekter ved hans identitetsopfattelse bliver 

brudt. Lidelsen forsvinder som regel først, når denne brudte kontakt med sig selv eller omgivelserne 

genoprettes. Når man er syg, kan man således ikke længere tage sin eksistens som et integreret hele 

for givet, ligesom da man var rask. Sygdommen producerer til gengæld uønskede oplevelser af 

selvoptagethed og afhængighed”. En meget bred sygdomsdefinition, der appliceret på praksis efter 

min bedste overbevisning kraftigt vil udvide gruppen af sygeliggjorte personer i samfundet. Selve 

definitionen holder nu heller ikke. ”Syg” og ”sygdom”, det der skal forklares, indgår i selve 

definitionen uden afklaring. Det går ikke! 

   Ovenstående er udtryk for nogle af de forsøg der er gjort på definere psykisk sygdom og uden 

overbevisende held. Ronald J.Comer (2001) slutter sit definitionsafsnit af med at skrive: ”Few of 
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the current categories of abnormality that we will meet in this book are as clear cut as they may 

seem, and most continue to be debated by clinicians” (p. 5). 

   Jeg affinder mig med at jeg ikke kan komme op med noget bedre, og at ovenstående forsøg alle 

fortæller noget om psykisk sygdom, men at de, end ikke i fællesskab, vil være udtømmende. Et 

forsøg på at samle det hele i samme definition vil vise sig at have såvel over- som underinklusive 

elementer. 

Psyke-soma 
Men derudover har jeg det klassiske kartesianske problem tilbage. Er det rimeligt at tale om psykisk 

sundhed som en begrebsmæssig kategori for sig? Kan man tale om psykisk sygdom, der ikke har 

fysiske reaktioner. Og kan man i øvrigt omvendt være fysisk syg, uden at det medfører psykiske 

påvirkninger. Og hvordan hænger disse ting i øvrigt sammen? Birgitte Bechgaard (2001) skitserer at 

der overordnet er det reduktionistiske syn på psyke-soma, ”…at et givet komplekst fænomen kan 

forklares ved at blive reduceret til mere elementære enheder. I forholdet mellem psyke og soma 

betyder det, at psykiske fænomener betragtes som reducerbare til fysisk-kemiske strukturer og 

processer i kroppen” (Pg. 10). Det antireduktionistiske syn siger at den reduktion ikke kan ske, at 

der ikke er et en-til-en forhold mellem neurale strukturer/processer og psykiske strukturer/processer. 

   Det fører Bechgaard frem til en model der beskriver at biologisk ætiologi sammen med 

psykologisk ætiologi resulterer i en grad af sårbarhed. Ved biologiske og psykologiske faktorer 

bliver vi stressede. Ved kombinationen sårbarhed-stress, kan nås et niveau, der medfører sygdom, 

som giver sig til udtryk ved psykiske og fysiske symptomer med afsæt i psykiske og fysiske 

sygdomsprocesser. 

   En nærmere fordybelse i disse problematikker er fravalgt, da der her i sig selv ville være stof til et 

helt speciale. I denne sammenhæng er det vigtige at holde sig for øje at den kartesianske fejltagelse 

ikke kun påvirker behandlende personale, men også de behandlede. Og for de hypokondre fører det 

til at de nemt føler sig desavouerede, når de tilbydes psykologisk behandling for deres psykiske 

lidelser. Men i stedet for er der jo tale om at man i højere grad betragter dem som hele, 

sammenhængende individer, i stedet for defekte maskiner. 

Illness, disease og sickness. 
Og for at gøre forvirringen endnu større: ovenstående er mest centreret om de professionelles syn. 

Blandt andre Andrew Twaddle har arbejdet med en overordnet model der taler om illness, disease 

og sickness, som behandler forskellige gruppers syn. Og netop når de forskellige grupper tror de har 

samme syn, men faktisk ikke har det, er grunden lagt til en uendelighed af misforståelser. 
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   Illness er borgerens og hans nærmestes opfattelse, som ikke kan gøres til genstand for objektive 

undersøgelser. Hvordan den enkelte føler om, lever med, og reagerer på de symptomer han oplever. 

Dette vil naturligvis være farvet af den enkeltes biografi. Disease er derimod lægens opfattelse, som 

principielt kan gøres til genstand for biomedicinske undersøgelser; det lægeligt objektivérbare der 

er baseret på positivistiske kriterier. Disease er problemet set fra lægens perspektiv.  

   Disse to anskuelser mødes i heldige tilfælde. Patienten føler sig skidt tilpas og lægen kan finde en 

årsag hertil, og den kan behandles med et positivt resultat. Begge parter er glade. Imidlertid 

resulterer en stor del af konsulationerne hos praktiserende læge med at lægen må konstatere at der 

ikke findes biomedicinsk  belæg for at der foreligger en disease. Vinther Nielsen og Michelsen 

(2000, pg. 50) angiver procenttallet af den slags konsultationer til at være mellem 60 og 80!  

   Sickness er den opfattelse samfundet bredt betragtet har om en lidelse. Sygdom som disease har et 

behandlingsmæssigt sigte, medens sygdom som sickness har et rehabiliteringsmæssigt sigte (op.cit., 

pg 53). 

   Som eksempler kan nævnes, at hvis patienten henvender sig med generelle træthedsproblemer 

(illness), som lægen ikke finder noget biomedicinsk belæg for (disease), er der uoverensstemmelser 

mellem patienten og lægens opfattelse. Modsat hvis lægen måler et forhøjet blodtryk hos patienten, 

som han mener patienten skal sættes i behandling for. Patienten føler endnu ikke noget ubehag ved 

det, og ønsker derfor ikke at modtage behandling. 

   Illness og disease ”…tilhører kategorialt forskellige rum. Illness hører hjemme i et 

begrebsunivers, hvor subjektet forsøger at forstå sin tilstand og gøre den meningsfuld, men hvor den 

ikke kan passes ind i lægens sygdomsklassifikation” Elsass (1992, pg. 88). Man kan også tale om en 

ideografisk overfor en nomotetisk anskuelse. Så for at få en mere dækkende beskrivelse af en 

foreliggende sygdom, skal begge måder inddrages i beskrivelsen. Den dårlige kliniker har nok en 

tendens til at overse illness-delen. Men det vil også være udtryk for dårlig klinisk praksis, hvis ikke 

patienten får tilbudt den tekniske, kompetente behandling som lægevidenskaben har udviklet: at 

disease-delen overses. 

   Den bedste modelmæssige fremstilling jeg har set af relationen mellem illness og disease, står 

Stifoss-Hansen & Kallenberg (1999, pg. 76) for. Den er tegnet som et 2-dimensionalt 

koordinatsystem med disease på den ene akse og illness på den anden akse. Hermed opstår der fire 

”rum”: 1) Føler sig rask og er det også fra et lægevidenskabeligt  skøn. Uproblematisk. 2) Føler sig 

syg og anses også for at være det fra lægevidenskabens side. Problematisk for patienten, men ikke 

begrebsmæssigt! De 2 sidste rum er de begrebsmæssigt problematiske: 3) Føler sig rask, men er 
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lægevidenskabeligt syg, f.eks. ved konstateret kræftknude, som endnu ikke giver sig udslag i 

ubehag. Og det sidste rum er det der vedrører denne opgave: 4) Føler sig syg, men anses af 

lægevidenskaben (i hvert fald den klassisk somatisk orienterede del af lægevidenskaben) for at være 

rask. 

Diagnostik  

I det tidligere har jeg flere gange nævnt diagnostik, men hvad er det overhovedet for noget? Ja som 

tidligere beskrevet, er taxonomier i sygdomsbeskrivelse problematiske – i hvert fald hvis de bruges 

forkert. Jeg vil derfor bruge lidt energi på at kigge nærmere på diagnostik. 

   K.B. Madsen (1980) angiver at: ”Afhængig af formålet kan diagnoser 1) give oplysninger om 

sygdommens årsager: ”ætiologi-diagnose”, 2) beskrive symptomer: ”symptom-diagnose”, 3) give 

oplysninger, der sigter mod behandling: ”behandlingsdiagnose””. En så enkel og klar opdeling 

holder desværre ikke for en praktisk afprøvning. 

   Idealet for de 2 dominerende diagnosesystemer er i dag at være symptomdiagnoser, men med en 

forventning om når tilstrækkelig afklaring foreligger at kunne ændres til ætiologidiagnoser. Det vil 

have lange udsigter. 

   Generelt må man sige at systemerne som de fremstår i dag forsøger at tilfredsstille en række 

modstridende krav, hvorfor resultatet da også er meget svært beskriveligt. Idet der skal tages hensyn 

til konsensus, tradition, uensartet vidensgrundlag samt meget forskellige behov, er den logiske 

stringens i systemerne mangelfuld. 

   Et tegn på diagnosernes mangelfuldhed, beskrives  af Thomas Werge (Werge, 2002), 

forskningschef for Forskningsinstituttet for Biologisk Psykiatri på Sct. Hans Hospital, idet han 

skriver: ”… Den meget simple og umiddelbare konklusion er at de færreste psykiatriske diagnoser 

giver mening i biologisk sammenhæng. Vi kan ikke forvente at der findes en simpel genetik under 

noget så uendelig varieret som psykisk lidelse” … ”Vi bliver nødt til at finde genetikken for de 

enkeltkomponenter som er associeret med sygdommene snarere end at kigge på selve diagnosen” 

 

Der har været en række historiske strømninger igennem diagnostikkens historie. Første strømning 

fra midten af 1800-tallet var overvejende symptombaseret klassifikation, hvor der løbende blev 

tilføjet flere og flere sygdomsenheder. I slutningen af århundredet lykkedes det for den tyske 

psykiater Bonhoeffer at beskrive en række psykiske forstyrrelser med oplagt organisk ætiologi. De 

øvrige sindslidelser blev inddelt efter formodet ætiologi og blev således opsplittet i endogene og 

psykogene tilstande. Senere blev de endogene opsplittet i 2 store grupper: maniodepressiv psykose 
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og dementia praecox (siden hen betegnet skizofreni). Farmer et al. (2002) kalder paradigmet for 

perioden indtil ca. 1950 for ”The great professor principle”, medens paradigmet i tiden efter 

betegnes som ”Consensus of experts”. Opdelingen ses også derved at det første officielle 

diagnosesystem for psykopatologi først ser dagens lys med ICD-6 i 1948i, og DSM I fire år senere. 

En epokegørende ændring i psykopatologisk diagnosticering (også her taler Farmer (op.cit.) om et 

paradigmeskift), sker i 1980 med udgivelsen af DSM III som baserer sig på operationelle kriterier.           

   Man kan sige at der trods alt er sket fremskridt på det diagnostiske område, men at der endnu er 

lang vej til vi har et bredt accepteret diagnosesystem. Det er til dato i hvert fald ikke lykkedes på 

overbevisende måde. Og slet ikke indenfor området somatoforme lidelser og dermed hypokondri. 

   Ifølge Niels Reisby et al. (2000) er der 3 forskellige måder at komme frem til en diagnose på.  

   Den første ved monotetisk diagnostik, hvilket vil sige at der opstilles nødvendige og tilstrækkelige 

kriterier for at diagnosen kan stilles. Min vurdering er at med dagens viden om sygdomme og deres 

ætiologi kombineret med manglerne i vore metoder til at beskrive psykisk sygdom, vil det vare 

mange år inden man når frem dertil. Og måske vil monotetisk diagnostik slet ikke kunne afspejle 

psykiske lidelsers natur (eller visse psykiske lidelsers naturii). 

   En anden metode er den polytetiske diagnostik. Den metode som anvendes i de 2 fremherskende 

diagnosesystemer ICD-10 og DSM-IV. Der specificeres et antal symptomer som ses ved en given 

sygdom. Ved opfyldelse af et tilstrækkeligt stort antal af disse symptomer, stilles diagnosen.    

   Den tredie metode er den prototypiske. Formentlig i praksis den mest benyttede (Reisby et al., 

2000), men den harmonerer ikke med de officielle diagnosesystemer. For hver diagnostisk kategori 

opstilles en prototype. Nogle sygdomstilfælde vil have meget til fælles med prototypen, medens 

andre vil være mere afvigende. En skade, der har vinger og kan flyve, er mere prototypisk for 

kategorien fugl, end pingvinen der tilsyneladende ikke har vinger og ikke kan flyve. Klinikeren har 

et problem, hvis han efter den prototypiske model mener at patienten lider af noget, men at han ikke 

opfylder et tilstrækkeligt stort antal kriterier, til at få tildelt diagnosen efter polytetisk diagnostik. 

   De 2 første metoder har meget principielt til fælles. Enten er man syg eller også er man ikke – der 

kan også tales om en kategorial sygdomsforståelse og er derved udtryk for medicinsk essentialisme, 

for at bruge Juul Jensens (1983) tidligere beskrevne terminologi. Den tredje metode er derimod 

udtryk for den dimensionale sygdomsforståelse. Reisby et al. (2000) skriver pg. 61: ”Selv om 

dimensionale modeller umiddelbart virker i overensstemmelse med klinisk erfaring, er de svære at 

arbejde med, idet sammenholden af to kontinua nok er mulig, men sammenholden af tre eller flere 

bliver meget uoverskuelig.” Som jeg tillader mig at tolke ovenstående: dette er vist den rigtige 
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anskuelsesmåde, men vi kan ikke overskue det. Virkeligheden er for kompleks, hvorfor vi må vælge 

en anden måde at anskue det på. En helt relevant indvending. Der ligger så et problem i, om vores 

beskrivelsessystem får indflydelse på vores måde at anskue virkeligheden på. Og den fare anser jeg 

for overhængende. Det Farmer et al (2002, pg. 58) kalder for ”Procrustian bed errors” – vi forkorter 

og forlænger indtil den stakkels gæst passer i den seng vi nu en gang har, og synes så i øvrigt at alt 

er såre godt!  

   Et helt diskussionsområde for sig selv er i hvor høj grad vi kan påhæfte diagnoser på 

enkeltpersoner, som er mere eller mindre kontekst-berøvede. I praksis er mit indtryk da heller ikke 

at omgivelserne ignoreres – men de bliver det i ganske høj grad i diagnosesystemerne. Wakefields 

(1997A) påstand er at det er sket af hensyn til reliabiliteten af diagnoserne. Men som beskrevet 

længere nede, er barnet dermed smidt ud med badevandet!  

   Når der nu er så mange problemer med diagnostik, hvorfor er det så at vi holder fast ved at bruge 

dem? Ja tidligere tiders uklarhed hvor hvert land, og i nogle tilfælde endog visse 

sygehuse/fagmiljøer, havde deres egne private, mere eller mindre konsistente, lister over 

forekommende sygdomme, er på ingen måde ønskelig at vende tilbage til. Hvis det er forskellige 

sygdomme man betegner med ens termer (eller ens sygdom beskrevet med forskellige termer), 

bliver det nærmest umuligt at overbringe videnskabelige resultater og erfaringer fra det ene sted til 

det andet. Idealet om evidensbaseret behandling vil være helt igennem uopnåeligt. 

   Og hvad diagnosesystemerne til gengæld kan give os er (Reisby et al. 2000): 

• At tilvejebringe viden til gennemførelse af behandlingsmæssige beslutninger og prognostiske 

vurderinger.  

• At kunne udarbejde nationale og internationale statistikker om sygdomsforekomst.  

• National og international kommunikation omkring forskning i specifikke lidelser.  

• Endvidere hjælper klassifikationen til i uddannelsesmæssig sammenhæng at skabe overblik og 

forståelse for områdets mangfoldighed. 

 

Nu er det altså sådan at valget er faldet på en kategorial polytetisk diagnostik – og hvad er så 

problemerne ved det ud over de allerede beskrevne? 

   Wakefield (1997A) er en kritisk gennemgang af diagnosticeringen i DSM-systemet. Hans 

hovedanke er at det er overinklusivt – for mange tilstande, der skyldes almindeligt udefra 

kommende påvirkninger, patologiseres. Grunden til dette ser han bl.a. i den implicitte modsætning 

der er i systemet om, at man i forordet til DSM-IV fremhæver at der skal være noget galt inden i 
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individet for at kunne tale om sygdom. Samtidig med at man har ”quasi-behavioral operationalized 

criteria” (Op.cit. pg. 634) som mål for at afgøre om sygdom er til stede eller ej. Heri ligger der en 

antagelse om at en bestemt adfærd altid vil være til stede ved en bestemt lidelse. ”Philosophers of 

science have long known, one cannot always adequately specify a theoretical term by using only 

descriptive surface features. It all depends on the degree of equifinality (i.e. the degree to which 

many causes lead to the same effect) in the domain in question; that is, it depends on wether various 

internal and external causes other than dysfunction could lead to the very same surface symptoms 

used in the definition.” (Op.cit. 645). 

   Problemet i DSM ifølge Wakefield består altså i antagelsen om at noget indre kan beskrives med 

ydre kendetegn – og at disse ydre kendetegn i en minimumsangivet mængde kun kan være til stede 

ved én indre tilstand. En antagelse Wakefield ikke mener altid holder.  

   Ud over dette ligger der et indbygget problem i at jo højere reliabilitet man forsøger at opnå, jo 

mere gives der køb på validiteten.iii Som Wakefield skriver ”…reliability purchased at the cost of 

validity is no bargain” (op.cit. 646), og det er jo svært at være uenig i! Men det er hvad der er sket i 

DSM-systemet (og dermed i ICD-systemet tillader jeg mig at extrapolere), i og med at man har 

fjernet de fleste kriterier med kontekstuelt indhold. Det har højnet reliabiliteten, men altså også 

kostet på validiteten. Han har nogle bud på hvordan man kan gøre det lidt bedre, men det falder 

udenfor mit fokus her, hvorfor jeg lader det ligge.  

   Reisby et al 2000 angiver nogle omtrentlige tal for reliabiliteten ved diagnosticering af forskellige 

tilstande. Reliabiliteten er meget høj ved organiske psykoser, mindre hvis man går ind i 

undergruppediagnoserne under psykoser og mindst vedrørende nervøse tilstande og 

karakterafvigelser – de angiver faktisk reliabiliteten til at ligge på ca. 50%. Det må siges at være 

meget lavt.   

Hypokondris historie 

G.E. Berrios (2001), forklarer at hypokondri er svær at definere, og at der i hvert fald er tre 

problemer man må overveje. Det vil blive meget grundigere behandlet senere; her skal bare lige 

antydes hvad det handler om. For det første skal det afgøres om vi taler om et RRUS, ”a real, 

recognizable, unitary and stable object of inquiry” (op.cit. pg. 5). For det andet skal det afgøres om 

dette RRUS er validt i alle mulige kulturelle universer, og for det tredje, hvor det hører til i en 

nosologi; skal det høre til blandt somatoforme tilstande som det gør i dag? 

   Robert Kellner (1988), skriver side 1:”The history of hypochondriasis is more the history of a 

term than of a disorder or a syndrome, but that applies to many terms in the history of medicine”. 
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    Jeg tror dog alligevel ikke på at en kort historisk gennemgang er nytteløs. Som nedenstående 

gerne skulle illustrere, har ingen af de tre problemer som Berrios (2001) opstiller, indtil i dag kunnet 

afklares på tilfredsstillende vis. Men på den anden side set skulle nedenstående gerne 

sandsynliggøre, at der findes et spektrum af lidelse her, som ikke dør ud med kulturel omskiftelse. 

Vi har at gøre med ”noget”, men som sæben i Rifbjergs digt er dette ”noget” ikke for fastholdere! 

   Ordet hypokondrium (hypo – under; chondros – ribbensbrusk) blev brugt allerede af Hippokrates 

om det område der ligger under ribbenene. Og antagelsen var at de abdominale organer var sædet 

for forstyrrede følelser (Berrios, 2001, pg. 5-6).Diocles beskriver hypokondri som en sygdom i 

fordøjelsesorganerne (Kellner, 1988, pg. 1). Som med så meget andet overtager Galén i let 

modificeret form disse forestillinger, og beskriver morbus hypochondiacus (Cantor & Fallon, 1996, 

pg. 20). Hans humoralpatologi, læren om de fire kropsvæskers sammenhæng med de fire 

temperamenter, og alle dens antagelser føres nogenlunde uforandret frem til 1600-1700tallet. Ifølge 

Kellner (1988), var Sydenham i 1600-tallet den første der konkluderede at hysteri og hypokondri 

ikke var en fysisk sygdom. Han anslog at ca. 1/6 af de patienter der henvendte sig til lægen ikke 

fejlede noget fysisk; en konklusion han drog uden brug af hverken blodprøver, obduktioner eller 

andre parakliniske hjælpemidler. Edwin Shorters (1992) giver i sin bog ”From Paralysis to 

Fatigue”, et rids af psykosomatikkens historie fra ca. 1750 til i dag. Indtil da var det sjældent at den 

lidende person blev tilset af læger (som da heller ikke havde så meget at stille op). De lidende fik 

hjælp af familien, fællesskabet og eventuelt særligt betydningsfulde personer, så som kloge koner, 

præster m.m. Shorter (1992) mener at udviklingen af den fælles symptom-pulje, som er de 

muligheder en person i en kultur ubevidst vælger imellem når han skal finde et udtryk for sin 

lidelse, indtil da  nærmest ikke udviklede sig, og derfor er uinteressant for hans arbejde. Hans mål 

her er at finde ”…the interplay between culture and the problems of the individual…” (op.cit., pg. 

IX). Individet står i en kultur med såvel legitime som illegitime symptomer. De  legitime stammer 

fra underliggende organisk sygdom, som man derfor ikke kan være ansvarlig for. De illegitime 

skyldes skuespil eller dumhed og kan derfor ikke tages alvorligt. Det kulturelle pres for at vælge 

legitime symptomer er derfor stort. Patienter og læger er i tæt dialog om hvad der hører til i hvilken 

kategori. Eller som Shorter (1992) så poetisk udtrykker det (pg. XI): ”Thus the history of 

psychosomatic illness is one of ever-changing steps in a pas de deux between doctor and patient”. 

Hans forestilling er at såvel nutidens patienter som læger kan lære noget af at se på tidligere tiders 

symptompuljer. 



Hypokondri - et omrids 16 

   Indtil midten af det 20. århundrede, dannedes denne symptompulje i en folkelig kultur ved 

mundtlig overlevering fra generation til generation. Men fra da af indtog medierne en større og 

mere betydningsfuld rolle, samtidig med at den lægelige autoritet faldt. 

   Shorter skitserer en række tidsperioder med hver deres karakteristiske teori om specifikke lidelser. 

Fra 1720erne dukkede den spinale irritation op som en række acceptable symptomer. Disse blev i 

høj grad båret frem af lægerne. En lang række af symptomer fra allehånde perifere organer blev 

samlet forklaret ud fra en underliggende usynlig, men ikke desto mindre reelt eksisterende sygdom i 

spinalkanalen; rygmarven. 

   I 1830erne videreudvikledes teorien om spinal irritation til en teori om reflekser og indre  

sansninger. Selv om sygdomme skyldtes noget der skete i andre organer, kunne de behandles i de 

organer som symptomerne viste sig i. 

   Imellem 1850 og 1900 eksisterede der en hel skole af såvel psykiatere som gynækologer, der 

procederede for at kvinders indre organer kunne gøre dem vanvittige. Den simple kur mod dette var 

gynækologiske operationer, hvilket efterfølgende førte til et stort krav fra mange kvinder om at få 

foretaget sådanne operationer. 

   Igennem hele 1800-tallet optrådte der mange motoriske hysterier, altså lammelser af ben, stemme 

m.m. I samme tidsrum begyndte dissociationerne at dukke op, såsom multiple personligheder og 

andre tilstande hvor en part af bevidstheden ikke var klar over hvad en anden del lavede. ”Far from 

being an exotic footnote in the history of psychiatry, such dissociation was once common” (Shorter, 

1992, pg. 129). 

   Jean-Marie Charcot bevilges et helt kapitel i Shorters beskrivelse, idet han i de sidste 4 årtier af 

1800-tallet havde så stor indflydelse på såvel læger som patienters opfattelse af legitime 

symptomer. Charcot beskrev symptomerne og patienterne fremviste dem efterfølgende. Ifølge visse 

beskrivelser, f.eks. Johannisson, 1994, nærmer vi os her grænselandet mellem somatisering og 

factitious disorder (i ICD-10 kaldet ”Sygdomsefterligning (helt eller delvist bevidst)” F68.1iv 

   Fra 1870erne begyndte 2 nye paradigmer at vinde fodfæste. Det ene omhandler usynlige, men 

stadig helt reelle lidelser, nu placeret hvor som helst i centralnervesystemet. Ifølge Shorter (pg. 201) 

løb dette paradigme indtil omkring første verdenskrig. Det andet, og inkompatible, paradigme 

angav psykologiske årsager til somatisering. Igen ifølge Shorter (pg. 233) overtog dette syn helt og 

holdent i anden halvdel af det 20. århundrede. Og det burde jo så føre til uddøen af de somatoforme 

lidelser. Men det gjorde det som bekendt ikke. Det førte derimod til at patienterne henvendte sig til 

neurologer og internmedicinere, der kunne overbevises om symptomernes organiske oprindelse. 
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Psykiaterne blev ikke konsulteret desangående. Man kan måske sige at så længe problemet ses hos 

de andre er der tale om psykisk oprindelse, handler det i stedet om én selv, har det somatiske 

årsager! Og lægernes indflydelse på symptomproduktionen blev stadigt mindre, hvorimod 

mediernes indflydelse forøgedes. Symptomerne blev smerte og træthed. 

   Shorter (1992, pg. 295) når frem til at de psykosomatiske symptomer i 1920erne og 1990erne 

såmænd var ganske ens, men med 2 væsentlige forskelle: dels er patienterne af i dag meget mere 

opmærksomme på kroppens signaler, og dels er de mere villige til at knytte disse symptomer til en 

på forhånd fastlagt diagnose for en organisk lidelse. Mens lidelserne i 1800-tallet ifølge Shorter 

(1992, pg. 295) var et udslag af for tæt intimitet og familiedramaer, forbinder han nutidens  lidelser 

med det modsatte: nedbrydningen af de tætte bånd, og intimitet. Det fører ifølge ham til den større 

opmærksomhed på egen krop; årsagerne flyttes fra indre dæmoner til ydre toxiner. 

   Berrios (2001) har fundet 2 prototypiske anskuelsesmåder af hypokondri i litteraturen, som han 

stadigvæk mener at slaget står imellem. De kan da også forholdsvis utvungen bruges til at rubricere 

de forskellige tiders anskuelsesmåder, som Shorter (1992) har opstillet.  

   Den ene type findes i Cervantes’ ”Licenciado Vidriera”, hvor de hypokondre forestillinger 

overtager individet som en fremmed – og i kraft af dette er der håb om at det fremmede kan fjernes 

igen. Den anden type findes i Molieres ”La Malade Imaginaire” (oversat til dansk under navnet Den 

indbildte Syge), hvor der er tale om hypokondre forestillinger som er en del af personens 

psykologiske konstellation, og som vokser hvis det ikke lykkes for personen at håndtere, eller cope, 

et stressfyldt miljø. Disse er svære at komme af med, og stykkets hovedperson Argan er da også 

nødt til at lære at leve med dem.  

Afgrænsning af hypokondri 

I et tidligere afsnit er der blevet redegjort for, at diagnostik er et usikkert koncept, og at det i sin 

yderste konsekvens er et inkonsistent værktøj, der står på gyngende begrebsmæssig grund. Og det er 

postuleret at som diagnostik bruges for tiden, fjerner den sig måske mere og mere fra de i verden 

forekommende lidelser. Endvidere er der redegjort for at diagnostik i høj grad afspejler de 

professionelles syn på ”objektet” sygdom, medens lidelsesbæreren nærmest bare er et nødvendigt 

onde, som skaber forvirring i taxonomierne. 

   Desuagtet, for ikke at tale fuldstændigt i blinde, vil jeg forsøge at afgrænse hvad det er jeg vil 

arbejde med i dette speciale. Dels via negativ bestemmelse at fastslå hvad jeg ikke arbejder med, 

dels ved positivt at udpege hvad det sådan cirka er jeg arbejder med. 
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   Kan man nu leve med en så vag afgrænsning af emnet, som jeg antyder at ville give? Jeg mener 

faktisk ikke at man meningsfuldt kan beskæftige sig med emnet på anden måde! Det jeg ønsker er 

netop ikke at arbejde med et logisk stringent begreb, der er klart afgrænset fra alt andet, men som af 

den grund heller ikke i særlig høj grad kommer til at handle om de faktisk lidende individer. Min 

overbevisning gennem læsning af ganske megen litteratur indenfor området er, at kun med denne 

tilgang kan resultatet blive noget der er klinisk relevant. 

   Kan der siden hen skabes større konceptuel stringens, skal jeg være den første til at juble. Men jeg 

ser mig ikke i stand til at fremtrylle denne.  

   Indsigt i egne begrænsninger oplever jeg som en del af psykisk sundhed! 

   Jeg har tidligere omtalt Berrios (2001, pg. 4-5), der spørger om hypokondri kan siges at være 

noget faktisk eksisterende, noget der kan genkendes, som er en afgrænset enhed og noget som er 

stabilt, om dette RRUS gør sig gældende på tværs af kulturer, og i bekræftende fald hvor det så efter 

denne afklaring skal placeres i nosologien. Jeg har allerede angivet at disse spørgsmål ikke kan 

afklares tilfredsstillende, men mit mål med dette afsnit er at komme så tæt på en afklaring som det 

nu er mig muligt. 

 

Min oplevelse er at menigmand sætter lighedstegn mellem hypokondri og simulering. Det er der 

ikke tale om. Starcevic (2001A, pg. 52) skriver: ”…important to remember that the exaggerated 

reporting of symptoms and simulation of distress are often the ”core” components of the public 

perception of hypochondriasis”.v  

   I ICD-10 (WHO, 1994, pg. 116-121) beskrives somatoforme tilstande. Blandt disse, og de 

vigtigste i denne sammenhæng, er hhv. somatiseringstilstand og hypokondri.  

   Somatiseringstilstand forstået som dette at man gennem mere end 2 år har haft ”…multiple, 

tilbagevendende og hyppigt skiftende fysiske symptomer…”. Det skal have ført til gentagne 

lægebesøg eller undersøgelser, forsikringer om at der ikke er noget galt accepteres ikke, eller kun 

forbigående. Endelig skal der have været præsenteret mindst 6 af 14 opremsede symptomer fra 

mindst 2 af fire definerede organsystemer. 

   Hypokondrien defineres ved gennem mindst 6 måneder at have frygtet navngiven, alvorlig 

somatisk sygdom eller alternativt vedvarende optagethed af påstået deformitet. Optagetheden af 

frygten og symptomerne påvirker dagliglivet, og de optræder ikke kun når anden psykisk lidelse fra 

grupperne F2 og F3 (det skizofrene spektrum og de affektive lidelser) er til stede. Ligesom ved 
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somatiseringen skal forsikringer om at der ikke er noget galt, slet ikke accepteres eller i hvert fald 

kun forbigående. 

   Går jeg i stedet for at kigge i den danske oversættelse af ICD-10 ind og kigger på WHO (1992): 

”The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: clinical descriptions and diagnostic 

guidelines”, er der ikke 100 % kongruens. At førstnævnte indeholder mindre end sidstnævnte er 

upåfaldende, da den ene er udledt af den anden, men hvordan det kan føre til at der står ting i den 

komprimerede, danske udgave, som ikke er til stede i den elaborerede forekommer mig 

besynderligt. For ikke at miste fokus, vil jeg dog ikke grave yderligere i dette. 

   Men at der i den samme tekst (WHO 1992) forekommer inkonsistente og uklare udsagn mener jeg 

kræver en påpegning. Under hypokondri står: ”Marked depression are often present, and may 

justify additional diagnosis” (WHO, 1992, pg. 165). Længere nede står: ”Differential diagnosis: 

Differentiation from the following disorders is essential:”…”Depressive disorders: If depressive 

symptoms are particularly prominent and precede the development of hypochondriacal ideas, the 

depressive disorder may be primary”. (op.cit. 165-166). Kursiveringen er min. Der kan altså ikke 

gives klare anvisninger på hvornår hypokondri er den primære lidelse, som evt. efterfølges af 

depressiv lidelse, og hvornår den depressive lidelse er den primære og de hypokondre forestillinger 

er sekundære. Denne manglende klarhed kan dårligt føre til andet end vilkårlighed! 

   WHO (1992), gør et ihærdigt arbejde for at skille hypokondri og somatisering fra hinanden. Her 

er nogle af de opstillede forskelle: 

 

Somatisering (F45.0) Hypokondri (F45.2) 

Hovedvægten er på symptomer Hovedvægten er på en fastlagt, alvorlig 

sygdom, behandlingssystemet ikke kan 

finde belæg for. 

Beder om behandling for symptomerne Beder om undersøgelser der kan 

bekræfte antagelsen om svær somatisk 

sygdom 

Stort medicinforbrug, som ikke over 

tid tages efter anvisningerne 

Ønsker ikke medicin af frygt for 

virkninger og bivirkninger 

Meget oftere forekommende hos 

kvinder end hos mænd, starter i tidligt 

voksen liv 

Ingen tydelig kønsforskel i forekomst, 

og optræder ikke i særlige 

familiemæssige sammenhænge 
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   Det virker jo umiddelbart tilforladeligt, her er da nogle klare punkter at adskille de 2 forskellige 

tilstande fra hinanden på. Det er imidlertid ikke det billede som viser sig i klinikken. Wilhelmsen 

(1997, pg. 72) skriver: ”Der er imidlertid en klar tendens til komorbiditet i nær sagt ’alle retninger’. 

Hos pasienter med somatiseringssyndrom kan man godt finne hypokondre ideer, og hos pasienter 

med hypokondri finnder man en overrepresentasjon av funksjonelle somatiske diagnoser som 

fibromyalgi, irritabel tarm syndrom og kronisk tretthetssyndrom”. For mig at se er vi desuden 

kommet hertil, som jeg tidligere har omtalt, hvor vi må erkende at hvis vi forsøger at øge 

reliabiliteten af diagnoserne, vil vi samtidigt mindske validiteten. Og en sådan udvikling er, som jeg 

indledningsvist skrev i dette afsnit, ikke nogen fordel for den lidende og det kliniske arbejde. 

 

Nogle af de vigtigste forskelle mellem ICD-10, som er gennemgået ovenfor, og DSM-IV skal kort 

nævnes her. I American Psychiatric Association (1995): ”Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders, fourth edition, International Version”, angives det eksplicit at: ”The grouping of 

these disorders in a single section is based on clinical utility”…”rather than on assumptions 

regarding shared etiology or mechanism” (Pg. 457). De lægger betydelig vægt på sameksistensen af 

”somatization disorder” og personlighedsforstyrrelse; formentlig som et udslag af at DSM-IV er 

tænkt som et multiaxialt diagnosesystem, hvor personlighedsforstyrrelserne kodes på axis II, 

medens næsten alle andre former for psykisk sygdom kodes på axis I.  

   Det påpeges desuden at ”somatization disorder” sjældent forekommer hos mænd i USA, men 

oftere hos mænd fra f.eks. Puerto Rico og Grækenland. ”Hypochondriasis” ses med ens hyppighed 

kønnene imellem. 

   Det indlysende, men ikke desto mindre nemt oversete, at somatoforme tilstande ikke beskytter 

individet mod medicinske sygdomme, fremhæves også!  

   Der nævnes også en række tilstande med hvilke somatization disorder kan optræde samtidigt; 

således også muligheden for sameksistens med sygdomsefterligning (helt eller delvist bevidst). 

   For hypochondriasis skal forsikringer om ikke at fejle noget ikke have effekt. Dette indgår ikke i 

diagnosticeringen af ”somatization disorder”. Vedvarende optagethed af påstået deformitet indgår i 

ICD-10 som en del af hypokonder tilstand, i DSM-IV er ”body dysmorphic disorder” udskilt som 

en selvstændig lidelse. 

   I et forsøg på at sikre at DSM-IV stadig skal kunne bruges til uddannelsesformål, er der foretaget 

en revision af teksten med henblik på at den ikke strider imod nyerhvervet viden. American 
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Psychiatric Association (2000): Diagnostic and statistical manual of mental disorder. Fourth edition, 

text revision. Ændringerne af afsnittene om hhv. somatisering og hypokondri er minimale, og vil 

derfor ikke blive behandlet her. 

   Jeg vil generelt undlade at redegøre for udviklingen i diagnoserne fra de tidligere udgaver af 

diagnosesystemerne og frem til de nu foreliggende. Men den har været betragtelig. Og det fører jo 

med sig, at de foreliggende undersøgelser er udført på baggrund af forskellige 

sygdomsafgrænsninger. Sammenligning af undersøgelsesresultater er altså endnu vanskeligere end 

normalt. Kompleksiteten vil tilsyneladende ingen ende tage! 

   Der findes som ovenfor nævnt forskelle på diagnosticeringen i ICD10 og DSM-IV på dette felt, 

men principielt er det bygget op på samme måde. Dette har ført til en leder i ”Psychosomatics” 

november-december 2002 (Wise & Birket-Smith, 2002), hvor de skriver: ”An essential problem in 

somatoform disorder classification is that many of the categories exist as dimensions in clinical 

practice. The gradation of health anxiety to hypochondriasis depends upon a variety of factors, 

including the realistic health of the individual, his or her health-seeking behaviours, and degree of 

distress experienced. Costa and McCrae have demonstrated that somatic concerns correlate 

significantly with neuroticism. So are we trying to make categories out of concepts that are clearly 

dimensional?” Wise & Birket-Smith (op.cit.) argumenterer for at man begynder at placere disse 

lidelser på axis II i DSM-systemets næste udgave.  

   Umiddelbart et glimrende løsningsforslag til problemet med at diagnostikken kun i ringe grad 

afspejler det klinikerne ser, således at diagnostik i højere grad kunne afspejle de lidelser der findes i 

verden. Jeg anser det imidlertid for nærliggende, at de praktiske problemer i daglig brug, bare 

flyttes fra et sted til et andet. Men jeg synes der bør arbejdes videre med forslaget. 

6 hovedpunkter der karakteriserer hypokondri. 
Starcevic (2001A), pg. 22, har samlet 10 ganske forskellige definitioner på hypokondri, hvoraf de 3 

endda er lavet af samme forfatter. Så vi har altså at gøre med noget meget svært afgrænseligt. Han 

opstiller 6 punkter der er gennemgående i beskrivelsen af hypokondri, om end de ikke er til stede 

med samme intensitet hos alle patienter. De er til stede over lang tid (måneder og år), men med 

forskellig intensitet. Disse 6 punkter er: 

1. Kropslige symptomer 

Patientens symptomer har ingen påviselig organisk årsag, eller også  er symptomerne meget 

mere intense end forventeligt ud fra den påviste organiske patologi. Derudover er patienten ikke 

særligt påvirket af sine symptomer som sådan, men meget af deres betydning. 
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2. Kropslig optagethed 

Patienten beskriver minutiøst og detaljeret sine somatiske oplevelser. Ønsker total kontrol over 

kroppen, og er ikke i stand til at bære usikkerheden om hvad der sker i hans krop. 

3. Frygt for at en alvorlig sygdom allerede er til stede 

Den almindelige reaktion på frygt for sygdom er at sige at enten sker det slet ikke for mig, eller i 

hvert fald sker det ikke lige nu. Denne evne til at placere risikoen langt væk besidder den 

hypokondre ikke. Noget tyder endvidere på at den eller de sygdomme som den hypokondre 

frygter at lide af allerede, har en specifik symbolsk betydning. Betydningen i forhold til døden 

har forskellige forfattere forsøgt at komme nærmere, men det står stadig uklart om frygt for 

døden kan forstærke eller ligefrem fremkalde hypokondri, eller om det er hypokondrien som 

fremkalder dødsfrygten. 

4. Mistanke om at en alvorlig sygdom er til stede 

Det er vigtigt her at få udskilt de personer hvis mistanke har  psykotisk karakter; i så fald hører 

de ikke hjemme i den hypokondre kategori – her vil så være tale om sekundær hypokondri. 

Mistanken skal fylde meget i patientens liv, og der skal være en grad af sandsynlighed for at 

mistanken er rigtig (ellers er det vi har fat i noget psykotisk). Det skal opleves ego-syntont af 

patienten, altså noget der stammer fra ham selv og ikke er udefra påført. Det skal være bundet til  

stærke emotioner. Mistanken skal føre til aktivitet, såsom søgen efter gentagen forsikring om 

ikke at fejle noget. 

5. Modstand mod rutinemæssig medicinsk forsikring om intet at fejle. 

Den almindelige besked fra en læge om at de nødvendige undersøgelser er foretaget, og at det 

ikke gav mistanke om sygdom, er ikke nok for den hypokondre. Enkelte undersøgelser peger på 

at med særligt omhyggeligt planlagt information, givet under skyldig hensyntagen til det 

specifikke individ faktisk kan have god effekt. Måske er en del af hele den hypokondre 

problematik en forestilling om den ideelle, sunde tilstand er totalt fravær af såvel symptomer 

som ubehag af enhver art. Er denne tilstand ikke til stede, opleves det som udtryk for en 

sygdom. 

6. Hypokonder adfærd. 

Interessen ligger ikke i så høj grad i at blive behandlet som i at få en tilstrækkelig god forklaring 

på den sygdom de er overbeviste om at lide af. Med en så kraftig optagethed af krop og helbred 

skulle man forestille sig at hypokondere levede efter anvisningerne på at opnå et godt helbred – 
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og det lader ikke til at være tilfældet! Fokus er altså på den umiddelbart truende sygdom, ikke 

på eventuelle kommende skavanker. 

(Starcevic, 2001A, pg. 22-32). 

Det hypokondre spektrum? 

Det jeg har forsøgt her ovenfor er at definere hypokondri kvalitativt; hvad skal der til for at man 

lider af hypokondri. Som nævnt tidligere i dette speciale, er dette måske slet ikke den rigtige 

anskuelsesmåde. Måske er det mere en kvantitativ tilgang der skal til; at vi alle i større eller mindre 

grad udviser hypokondre manifestationer. Ved et mere eller mindre vilkårligt punkt laver vi et cut-

off, hvor vi på den ene side kalder det patologi og på den anden side større eller mindre afvigelse fra 

normalområdet, men uden at betegne denne som patologisk. 

   Starcevic har opstillet en tabel over hvad han kalder et spektrum af hypokondre manifestationer. 

Tabellen er god at få forstand af, men jeg mener ikke den afspejler et spektrum. Med spektrum ser 

jeg for mig et kontinuum på én dimensionvi, medens jeg mener at han inddrager flere dimensioner, 

idet han både taler om: 

overdreven helbredsbekymring ⇒ forbigående hypokondri ⇒ primær hypokondri,  

ligesom han taler om sekundær hypokondri forstået som manifestationer ved anden lidelse, så som 

panikangst, depression eller psykotisk lidelse. 

   Jeg tror vi må erkende at vi står over for en hyperkompleks problemstilling, som vi med de vante 

instrumenter ikke kan fange. Som jeg har argumenteret for tidligere, er dagens diagnostiske system 

ikke en afspejling af det klinikeren ser, men er ikke desto mindre det mindst ringe system til at 

tilnærme os at tale om de samme ting, når vi tror vi gør det!  

   Forholdet mellem anden psykisk lidelse og hypokondri (hvad kommer før noget andet; co-

existens af flere samtidige lidelser), vil blive behandlet siden hen. 

Fravalg i emneområdet 
Det emneområde jeg arbejder med i dette speciale er altså lidelser der i større eller mindre grad er 

kendetegnet ved de 6 punkter opstillet af Starcevic. Det betyder at den knivskarpe adskillelse af 

somatisering og hypokondri som diagnosesystemerne lægger op til, men som klinikken kun i 

begrænset omfang kan levere (!) er mere flydende i dette speciale. Det betyder ligeledes at jeg ikke 

ønsker at arbejde med sekundær hypokondri, men da det ganske ofte er svært at afgøre hvad der er 

primær og sekundær hypokondri vil jeg ikke fokusere voldsomt på at adskille disse 2. 
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   Vedvarende optagethed af påstået deformitet vælger ICD-10 at indeholde i hypokondri-diagnosen, 

medens det udskilles som særlig gruppe i DSM-IV. ”…to treat body dysmorphic disorder as a 

”variant” of hypochondriasis is controversial and not supported by clinical observation and research 

data.” (Starcevic, 2001A, pg. 43). Wilhelmsen, (1998,  pg. 79) slår ligeledes fast, at det er en meget 

omdiskuteret beslutning.  Jeg vælger her at ekskludere det fra specialets emneområde. 

   Meget kunne tyde på at en del af (alle?) de såkaldt ”Nye Sygdomme”, såsom fibromyalgi, kronisk 

træthedsproblem, amalgamforgiftning m.m. vil kunne indgå i min definition af hypokondri. 

Imidlertid fravælger jeg at arbejde med den side af problematikken, for ikke yderligere at sløre det 

billede jeg forsøger at tegne. Det kan måske komme på tale som et post-graduat projekt! 

Diagnostik af hypokondri 

Nu har jeg forsøgt (!) at give en afklaring af hvad hypokondri er for noget, nu er det på tide at finde 

ud af om en specifik patient så tilhører denne kategori eller en anden. 

   Starcevic (2001A) slutter sin artikel af med at skrive (pg. 53): ”Indeed, making this diagnosis 

entails a ”promenade” through and  sound knowledge of the psychiatric nosology” – og end ikke dét 

er faktisk nok! Han opstiller netop selv et 12-grens ”decision tree”, som skal gennemklatres, før 

diagnosen kan stilles (op.cit., pg. 54).  

   Første gren er at udelukke organisk sygdom, som kan være årsag til de (tilsyneladende) 

hypokondre klager. Det er et problem for psykologen – det ligger udenfor hans domæne. En sådan 

udelukkelse af organisk årsag er lægernes. Vi kan i visse tilfælde have begrundede formodninger 

om organisk lidelse, og i andre tilfælde har vi ikke en chance for have sådanne. Vi står under alle 

omstændigheder i risiko for at forfalde til kvaksalveri. Det er strafbart! Vi er også nødt til at 

forholde os til om vi har tilstrækkelig stor tiltro til at en grundig undersøgelse rent faktisk har fundet 

sted, og at det er sket for nylig. For som det er påpeget flere steder, bl.a. hos Wilhelmsen (1998, pg. 

179) beskytter hypokondri ikke mod fysisk lidelse! Der skal ved behandlingsstart dels ligge en 

udelukkelse af organisk årsag (med den altid tilstedeværende usikkerhed om at noget er overset, 

som jeg senere ved omtale af behandling vil vende tilbage til), dels skal der ligge faste aftaler om i 

hvilken grad patienten må opsøge somatisk undersøgelse i løbet af den psykologiske behandling, 

samt at der må være aftaler om ”nødbremser”, hvor aftalerne kan brydes, hvis der opstår noget helt 

uventet. Om denne ”nødbremse” kan udløses af patienten selv, en nær pårørende eller psykologen, 

må afgøres i hver enkelt behandlingskontrakt. 

   Herefter starter ”promenaden” som Starcevic omtaler i det ovenfor citerede, igennem en bred del 

af den psykiatriske nosologi. Næste trin er afgørelsen af om der er psykotiske kvaliteter i de 
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præsenterede klager. De følgende trin handler om udelukkelse af major depression, panik-angst, 

specifik fobi og OCD. Er patienten mere optaget af symptomerne, end af hvilken sygdom de er 

udtryk for, taler vi i stedet om en somatiseringstilstand. Og da Starcevic holder sig til DSM-IV, er 

endnu et trin at udelukke ”body dysmorfic disorder” som selvstændig diagnostisk kategori. I ICD-

10 definitionen er dette som nævnt indeholdt i hypokondri-diagnosen. Næste trin er at afgøre om de 

hypokondre træk bedre forklares som en del af en personlighedsforstyrrelse. Heri ligger altså 

antagelsen om at hypokondri ikke er en selvstændig personlighedsforstyrrelse, som foreslåetvii.  

   Først nu er promenaden ved at nærme sig sit mål, idet der skal tages stilling til, om varigheden har 

været længere end 6 måneder. Har den ikke det, taler vi om forbigående, eller transient hypokondri i 

DSM-IV. I ICD-10 vil det i stedet blive kaldt udifferentieret somatoform tilstand. Hvis ikke dette er 

tilfældet, har vi at gøre med en fuldgyldig hypokonder tilstand. Med mindre kriterierne ikke 

opfyldes, og vi derfor i stedet har at gøre med hvad Starcevic (2001A) kalder ”subthreshold 

hypochondriasis (excessive ”health consciousness”, health anxiety, etc.)”. I ICD-10 sprog vil dette 

blive kaldt udifferentieret somatoform tilstand. 

Standardiseret assessment 
Speckens (2001) har via søgning i Medline fundet relevante rating scales til at medvirke ved 

diagnosticeringen. Af de fundne udelukker hun dels en række mindre brugte skalaer, og dels 

udelukker hun MMPI (The Minnesota Multiphasic Personality Inventory), da den kun fanger en 

række vage kropslige symptomer, men ikke egentlige hypokondre symptomer. 

   The Structured Diagnostic Interview for Hypochondriasis (SDIH) angiver Speckens (op.cit.) som 

almindeligt anset for at være The Gold Standard, men påpeger en række svagheder ved det 

opstillede interview. Dels passer det ikke sammen med den medicinske standard for undersøgelse 

og forsikring om at der ikke er noget galt. Af den grund kan det ikke hos den faggruppe forventes at 

få stor udbredelse. Dels lider det af samme mangel på præcision som de 2 diagnosesystemer gør – 

der angives ikke nogen normer for hvilken grad af medicinsk undersøgelse patienten skal have 

gennemgået, og dels opstilles der ikke krav til på hvilken måde forsikringen om ikke at fejle noget 

skal være afleveret. I sin yderste konsekvens kan man tænke sig at en person der overfladisk har 

fået at vide: ”Du fejler ikke noget” diagnosticeres som hypokonder, men ikke ville være blevet det, 

hvis han havde fået en grundig forklaring på, hvorfor han ikke kan formodes at fejle noget af det 

han selv tror eller noget andet. Med disse manglende angivelser ender man nemt der, hvor man 

ifølge Wilhelmsen (1998, pg. 118) ikke skal ende; nemlig der hvor man stilles diagnosen 

”hypokonder” hvis man ikke kan påvise somatisk lidelse (negativ bestemmelse), i stedet for at det 



Hypokondri - et omrids 26 

positivt skal verificeres gennem grundigt assessment, og med skyldig hensyntagen til de 

diagnostiske kriterier.  

   Et yderligere problem med SDIH er at godt nok er interrater-reliabiliteten påvist endog meget høj 

(fra 88 – 97%) ved samtidig scoring af 2 fagpersoner. Derimod er interrater-reliabiliteten ikke målt 

ved uafhængig scoring ved forskellige interviews (Speckens, 2001). Man kan frygte at tallene ved et 

sådant design ville blive markant lavere  

   De sidste 4 skalaer som Speckens (2001) præsenterer er selvrapporteringsværktøjerviii. De antager 

tilstedeværelsen af en række faktorer, der skal udgøre hypokondrien. Der er imidlertid meget stor 

uenighed om hvilke faktorer der er reelle. Dels de fire skalaer imellem, dels samme skala vurderet 

af forskellige forskerhold. For en af skalaerne har det medført at den oprindelige dikotome ja-nej 

svarmulighed blandt mange praktikere i stedet for bruges som en ordinal skala dækkende værdier 

fra 1 til 5, fra ”slet ikke” til ”Ja, i høj grad”. 

   Der eksisterer med andre ord en vis grad af anarki indenfor dette område, hvilket vel alt i alt ikke 

kan forekomme så mærkeligt. Den diagnostiske enhed er dårligt afgrænset og forskelligt afgrænset 

fra diagnosesystem til diagnosesystem, og med ganske store variationer fra udgave til udgave af 

systemerne. Det medfører at det ikke er muligt at udarbejde et stort normmateriale, og at 

præcisionen og prædiktionsværdien af de forskellige instrumenter ikke kan gøres så stor. 

   Skulle jeg i fremtiden kaste mig over et empirisk projekt indenfor hypokondri, er der dog ingen 

tvivl om at en grundigere undersøgelse af disse fire skalaer ville blive påkrævet. 

Hypokondri som et træk ved anden sygdom – eller comorbiditet. 

Jeg har tidligere været inde på distinktionen primær/sekundær hypokondri – altså om de 

hypokondre symptomer er udtryk for et selvstændigt syndrom eller et udtryk for anden 

tilgrundliggende lidelse.  

   Imidlertid er der mere til dette. For selvfølgelig skal man passe på ikke at tage den psykotiske 

patients hypokondre udtalelser som udtryk for at han lider af hypokondri og så forsøge at behandle 

denne del. Her skal vi forsøge at behandle den psykotiske lidelse. Men i forhold til en række andre 

lidelser, står det ikke klart hvad der kommer først og hvad der følger efter. Om hypokondrien måske 

med lige så stor ret kunne ses som et af symptomerne på en anden kendt lidelse. Eller om 

hypokondrien eksisterer side om side med anden kendt lidelse, altså om comorbiditet. Jeg har 

skitseret et ”decision tree” der kan gennemløbes ved diagnostiseringen, således at andre lidelser 

behandles, hvis de er de primære. Det hjælper os imidlertid ikke, hvis vi taler om comorbide 

tilstande.  
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   Videre må man også forholde sig til at primær/sekundær distinktionen er svært håndterlig i dagligt 

arbejde. ”For instance, hypochondriacal phenomena and disease phobia, in particular, often precede, 

together with agoraphobic avoidance, the onset of panic attacks…”, ”…but they become much 

more worse afterwards, in the subsequent course of panic disorder. Should they be viewed as 

primary or secondary?” (Fava & Mangelli, 2001). 

   Som tidligere skitseret, må vi altså huske på at de diagnostiske systemer, er en særdeles 

mangelfuld gengivelse af sygdommenes faktiske fordeling og relationer. Det er heller ikke sådan, at 

jeg har fundet en anden og bedre måde at beskrive dette på. Så det jeg gør her nedenfor er, ganske 

sporadisk, at skitsere nogle af de praktiske problemer der er i forhold til at adskille hypokondri fra 

andre lidelser. Og at det forholder sig væsensforskelligt afhængigt af hvilke sygdomme vi 

sammenholder med hypokondrien.   

Depression 

   Ifølge Kellner, (1988, pg 11) skrev allerede Robert Burton i 1611 om sammenhængen mellem 

depression og hypokondri in ”The Anatomy of Melancholy”. Han oplister en lang række nyere 

undersøgelser (fra 1962-1986), som også påpeger sammenhængen mellem, og coeksistensen af 

hypokondri og depression. 

   Starcevic (2001A) rapporterer at hypokondre manifestationer og depression ofte optræder 

sammen, og at den depressive stemning kan farve de hypokondre forestillinger, således at disse 

opleves som straf for at have handlet forkert. Optræder hypokondre forestillinger sent i livet, er 

major depression den mest sandsynlige diagnose. De hypokondre forestillinger aftager med 

vellykket antidepressiv behandling. Coeksisterer disse 2 lidelser, har antidepressiv behandling ikke 

synderlig effekt på de hypokondre symptomer. Blandt de refererede undersøgelser hos Starcevic 

(2001A), er der nogle der taler om en klar forbindelse mellem hypokondri og depression, medens 

andre taler om en klar forbindelse mellem hypokondri og angst. Han konkluderer: ”The link 

between hypochondriasis and depression does not appear as strong as once believed, although a 

significant association continues to be reported” (op.cit. pg. 46). 

Angsttilstande 

Ifølge Fava & Mangelli (2001), er det af nyere dato at man er begyndt at se på sammenhængen 

mellem hypokondri og angstlidelser, selv om forbindelsen mellem hypokondri og angst har været 

kendt længe. 
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   Og som skitseret i indledningen til dette afsnit er der 2 måder at forholde sig til det spørgsmål på. 

Dels den der handler om comorbiditet. Og dels den der handler om hypokondre fænomener som del 

af en angstlidelse.  

   Fava & Mangelli (2001) henviser til en del undersøgelser, som påpeger at hypokondre symptomer 

ofte optræder som prodromale til panikangstanfald.  De henviser endvidere til en undersøgelse der 

viser at blandt deres panikangste patienter, havde lidt mere end hver anden tillige med ”lifetime” 

hypokondri diagnose, og at hypokondrien oftest var kommet efter at panikangstanfaldene var 

startet. 

   Der synes kun at eksistere en meget svag sammenhæng mellem generaliseret angst og 

hypokondri. 

   Der er nogle teoretiske muligheder for at OCD og hypokondri hænger sammen. Bl.a. har 

farmakologisk og kognitiv behandling rettet mod OCD i flere undersøgelser vist sig også at have 

positiv virkning på comorbid hypokondri. 

   Hollifield (2001) opridser en række fælles karakteristika for hypokondri og OCD: 1) usædvanlig 

stor oplevelse af personlig vulnerabilitet og usikkerhed, 2) usædvanligt stort behov for kontrol, 3) 

lav tolerance for usikkerhed og 4) særegen kognitiv stil med opmærksomheden rettet mod detaljer, 

nedsat evne til at fjerne opmærksomhed fra uønskede signaler, og en generel kognitiv konstriktion 

og rigiditet.  

   Dette klare overlap i karakteristika til trods, konstaterer Fava & Mangelli (2001, pg. 96) følgende: 

”There is little empirical support, however, for an association between hypochondriasis and OCD”. 

   Derudover ser  Fava & Mangelli (2001) på en række faktorer som de mener udgør hypokondri. 

Det er disse faktorer der undersøges med ”Illness Attitude Scale”, udviklet af Kellner et al (1983-

84). Som jeg tidligere har omtalt er der stor uenighed om hvilke faktorer der skal indgå i en sådan 

samling. Og at nærmest hvert forskerhold reviderer, forkorter og udvider listen. Og det må, i det 

mindste, kraftigt antyde, at der ikke er skabt enighed om eksistensen af disse faktorer. Fava & 

Mangelli (2001) holder disse faktorer op ved siden af hinanden og sammenligner dem med 

hypokondri. Det giver ikke noget tydeligt billede af at noget skulle være over-, side- eller 

underordnet noget andet. De tre udvalgte faktorer er health anxiety, disease fobia og thanatophobia. 

   Der hersker altså ikke tvivl om at hypokondri er forbundet med angst. Ligeledes er det klart at 

hypokondri ofte coeksisterer ofte med nogle angstlidelser, men meget sjældnere med andre. Og der 

eksisterer en række forestillinger om helbred, sygdom og død hos hypokondre.  
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   Alt i alt en række konklusioner der ikke kan komme som nogen stor overraskelse, idet de må siges 

at harmonere med common sense. 

Personlighedsforstyrrelser 

I forhold til personlighedsforstyrrelser og hypokondri, ender vi delvist tilbage hvor vi har været 

tidligere: er hypokondri en klassisk, afgrænset diagnose, kategorialt bestemt og som i DSM-IV kan 

placeres på Axis I, eller er der tale om dimensionalt karakteriseret lidelse, der skal placeres på Axis 

II. Hollifield (2001), pg. 103 skriver sammenfattende: ”…it has support as a mental state disorder, 

and there is also some support for it as a personality construct”. Og fortsætter: ”Moreover, 

differences between Axis I and Axis II disorders are not clearly separable by theory, 

phenomenology, or psychobiology”. Der mangler altså en klarhed over om hypokondri er det ene 

eller det andet. Men for resten kan vi heller ikke generelt klart kende forskel på det ene og det 

andet! (Rasmussen, 2001) Den manglende stringens i vore diagnostiske systemer stiller os endnu en 

gang på gyngende grund. 

   Hollifield (2001) gør endvidere opmærksom på at i en del af den forskning der er udført, er der 

ikke skelnet mellem somatisering og hypokondri af metodologiske årsager. Men det fører med sig 

at noget umiddelbart kan se ud til at gælde for hele det somatoforme spektrum, men måske kun er 

gældende for en afgrænset del af dette spektrum. 

   Kellner (1988, pg. 19) nævner at en del har anset hypokondri for at være et grænsefænomen 

mellem neurose og psykose. Nu er vi jo gået bort fra neurosebetegnelsen i vore diagnosesystemer, 

men jeg synes godt vi lige kan kigge på disse antagelser. Grunden til at de hypokondre skulle være 

psykosenære skulle ligge i deres ”…inability to gain insight, repeated failure to benefit from 

reassurance, and persistence in false beliefs, which resembles delusions of psychotics.” Den samme 

tankegang illustreres i Kernberg (1996), der på pg. 119 opstiller en figur med titlen ”Personality 

Disorders: Their mutual relationship”. Her præsenteres et slags koordinatsystem, hvor ”mild-

extreme severity” (eller neurotic-high borderline-low borderline-psychotic personality organization) 

udgør den ene akse og ”introversion-extroversion” udgør den anden akse. Der er indplaceret 16 

forskellige personlighedsforstyrrelser. Han placerer hypochondriacal som tilhørende low borderline 

personality organization (altså lige før psychotic) og længst mod introversion. Kellner (1988) slutter 

dog af med at skrive ”Whether some hypochondriacal disorders are transitional states between 

neurosis and psychosis cannot be determined with certainty from the available studies” (Pg. 19). 
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   I et forsøg på alligevel at kunne sige noget fornuftigt om personlighedsforstyrrelser og 

hypokondri, oplister Hollifield (2001) 4 måder som personlighed kan betragtes på, og bearbejder 

dem én for en. Holdninger, personlighedstræk og dimensioner, samt personlighedsforstyrrelser. 

   Om holdninger og hypokondri starter han med fremstille den uklarhed der ofte fremstår. Om 

holdningerne er 1) ætiologiske til hypokondri, om de er 2) en del af hypokondrien eller om de er 3) 

personligheds-karakteristika der er associeret hypokondri. 

   Der er en vis evidens for at hypokondri er del af et forsvar mod følelse af utilstrækkelighed og 

vrede og dette at skulle cope med situationer i dagligt socialt liv. 

   Der er mange der har argumenteret for at hypokondre har en afvigende kommunikationsstil, men 

der har ikke været studier der direkte har undersøgt om det faktisk forholder sig sådan. 

   Og en del studier har påvist at nogle perceptionsmåder og kognitive stilarter er associerede med 

hypokondri. Således ses en hypersensitivitet og lavere tærskel overfor fysiologiske processer, som 

jeg vil beskrive nærmere i det senere afsnit om somatosensorisk amplifikation. Desuden har de 

hypokondre en tendens til at gøre katastrofer ud af mindre kropslige klager, og har et selvbillede af 

at være svage og at have lav stress-tolerence. 

   Personlighedstrækket neuroticisme fra Costa & McCraes Fivefactor Model har indtaget en 

prominent plads i teori og forskning omkring hypokondri. Da de 6 facetter i denne faktor ifølge 

Hollifield (2001, pg. 111) udgøres af anxiety, hostility, depression, self-consciousness, impulsivity 

og vulnerability, og disse er definitorisk knyttet til hypokondri, kan det kun være naturligt at der 

findes denne sammenhæng. 

   Sammenhængen mellem personlighedsforstyrrelser og hypokondri er ganske uklar, idet der er 

meget store forskelle på de forskningsresultater der er opnået. Da der ikke er enighed om hvad der 

er hypokondri, og der ikke er enighed om hvad der er personlighedsforstyrrelse, kan der følgelig 

heller ikke være enighed om hvilke forskningsinstrumenter der skal til for at belyse 

sammenhængen. Så man må vel sige at den store uklarhed i forskningsresultaterne snarere er 

forventelig end overraskende. 

   Visse har argumenteret for at der skal etableres en selvstændig Hypochondriacal Personality 

Disorder, som f.eks. tidligere nævnte artikel af Kernberg (1996). Og som jeg tidligere har 

argumenteret for, taler en del for at benytte den dimensionelle tilgang til at betragte hypokondri 

med. Men forvirringen om hvad der er Axis I og Axis II lidelser, løses ikke derved. Og næste 

problem der banker på er hvad vi så gør med den sekundære hypokondri – den der er opstået efter at 

anden psykopatologi har vist sig. Er det så en væsensforskellig hypokondri, eller er der tale om 
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nogle personlighedstræk, der bliver mere fremherskende efter at den kategoriale Axis I sygdom er 

sat ind. Kan man overhovedet med fornuft tale om primær og sekundær hypokondri?  

Epidemiologi 

Da jeg skitserede dette speciale, var jeg overbevist om at kunne sige noget substantielt om 

epidemiologien for hypokondri. Hvorfor skulle jeg ikke kunne det? Nu hvor jeg har dykket ned i 

stoffet, vender jeg skuffet op til overfladen. Noyes (2001) starter sin faktamættede gennemgang 

med at konstatere: ”Relatively little is known about the epidemiology of hypochondriasis. The 

reasons for this are several, but, importantly, no surveys of the general population have been 

completed. Consequently, data from the community concerning prevalence, risk factors, morbidity, 

and so on, are not available, and information from clinical samples may be influenced by selection 

bias.” …”… large gaps exist in our knowledge of how the disorder is distributed and factors that 

influence its distribution.” (Op.cit., pg 127). 

   Måske er det alligevel ikke så underligt, når man tager specialet indtil nu i betragtning. Vi har en 

dårlig afgrænsning af hvad hypokondri er, definitionen har været ganske skiftende over tid og der er 

massiv comorbiditet med andre somatoforme lidelser og alle de affektive lidelser. Med disse 

problemer kan det ikke undre, at det er svært at udforme undersøgelsesinstrumenter der fanger de 

træk og/eller symptomer man er interesseret i. Der eksisterer nogle stykker, som også beskrevet i 

nærværende arbejde, men der hersker en høj grad af uenighed om, hvad det så faktisk er de måler. 

De er løbende blevet justeret, og i undersøgelser brugt i mere eller mindre amputerede udgaver. 

   Noyes (2001) opstiller en liste over 12 forskellige undersøgelser, der ønskede at vise prævalensen 

af hypokondre i populationer af primær sektor patienter. I disse 12 undersøgelser bruges 9 

forskellige instrumenter til at afgøre om patienterne er hypokondre eller ej. Blandt de der bruger 

samme instrumenter er valgt forskellige cut off-points. De undersøgte populationer strækker sig fra 

44 til 5.447 personer. Procentsatsen for antallet af hypokondre ligger i spandet fra 0,8 – 10,3 %.  

Offentliggørelsen lå ret samlet mellem 1983 – 1998. Sådanne undersøgelser må det siges at være 

ganske svære at konkludere på. 

   Prævalensen af hypokondre i almindelige populationer har Noyes (2001) på samme vis fundet 

opgivet mellem 4 og 25 %. Og de tal stemmer jo slet ikke med dem ovenfor. Det virker 

usandsynligt at der skulle være flere i den generelle befolkning end i venteværelserne hos egen 

læge. 
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   American Psychiatric Association (1995, pg 477) skriver: ”The disorder is equally common in 

males and in females”, hvorimod der om somatization disorder skrives at den diagnose sjældent 

bruges på mænd i USA, men noget oftere i f.eks. Grækenland og Puerto Rico.  

Fragmenter til forståelse af hypokondris ætiologi og vedligeholdelse 

Jeg mener allerede nu at have vist at hypokondri ikke sådan lige er til at afklare og forstå – ligesom 

ved lidelse i al almindelighed, taler vi om noget multifacetteret. Når jeg derfor i det kommende 

forsøger at komme med forklaringer på hypokondris ætiologi bliver det ikke som en samlet 

forkromet teori, hvorudfra alt kan forklares. Det bliver derimod et spørgsmål om fra mange 

forskellige vinkler at frembringe noget der kan hjælpe til med forståelsen. Noget vil fremstå mere 

solidt forankret end andet. Jeg har med vilje undladt at gøre meget ud af adskillelsen af hvad der 

konstituerer og hvad der vedligeholder hypokondri. 

Det psykodynamiske perspektiv 

Freud skrev ikke meget om hypokondri, selv om – eller måske netop fordi – han selv fremviste 

hypokondre træk (Lipsitt, 2001A, pg. 184). I 1914 skrev Freud: ”It is not within the scope of a 

purely psychological inquiry to penetrate so far behind the frontiers of physiological research”. 

(citeret efter Lipsitt, 2001A, pg. 185). Lipsitt skriver at ganske vist er psykodynamisk teori ikke så 

velestimeret som den har været, men den kan give os mulighed for at forstå meningen bag 

hypokondrien, således at vi ikke bare ser på biologi og neurovidenskab. Det kan jeg kun være enig 

med ham i. Men når han så efterfølgende citerer Freud for at hypokondri stammer fra tidligt 

seksuelt traume eller opstår hos de personer der masturberer overdrevent eller praktiserer coitus 

interruptus, så mener jeg han bringer ting på bane som i det store og hele kun kan have historisk 

interesse, men ikke som meningsfuld forklaringsmodel for hypokondri i dag. Sådanne monokausale 

forklaringsmodeller er i bedste fald forsimplede, i værste fald forvrøvlede. Han gennemgår en 

række psykodynamiske principper, som han ligeledes mener skaber klarhed. Til understøttelse af 

nogle af disse, er hans eneste holdepunkter citater fra ældgamle, mere eller mindre spekulative 

undersøgelser. Dem vælger jeg heller ikke at fæste stor lid til. Men i forhold til andre 

psykodynamiske principper, kan han henvise til mere nutidig forskning, og sine steder endog med 

empirisk validering – og så begynder jeg at kunne følge med igen! Kun de væsentligste vil jeg 

præsentere her. 

   Frygten for døden fremhæves som et af de principper som er styrende for den hypokondre patient, 

hvor flere har påpeget at forskydningen af fokus fra død til sygdom gør det mere udholdeligt for den 
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lidende. Og afhængig af modenheden af ego vil den enkelte under pres fremvise mere eller mindre 

alvorlige udgaver af hypokondri; fra forbigående hypokondri, over manifest hypokondri til 

psykotisk gennembrud med hypokondre manifestationer. ”The hypochondriacal elaboration af 

physical symptoms, in a psychodynamic sense, represents a sacrifice of the part for the whole, a 

kind of offering to the gods for protection against destruction or annihilation of the entire body or 

self” (op.cit., pg. 193).  

   Kellner (1988) opstiller en række grupper, hvor psykodynamisk orienterede forskere mener at se 

en forbindelse til hypokondri.  

   Første gruppe har han samlet under overskriften ”Defense, conflict resolution, and methods of 

communication. Her citeres Freud for at have sagt at den hypokondre tilbagetrækker interesse og 

libido fra den ydre verden og i stedet koncentrerer sig om de organer der optager hans 

opmærksomhed. Gillespie citeres for (Op.cit. pg. 3) at ”The role of guilt feeling arousing from anal-

eroticism and guilt feelings in general are usually unconscious, which clinically makes the 

conviction of disease so profound and produces a therapeutic inaccessibility”. Således citerer han 19 

forskellige skribenter for en række spekulationer om sammenhængen mellem hypokondri og 

forsvar, konflikthåndtering og kommunikationsmetoder. I det resterende værk er han meget 

omhyggelig med at inddrage studier der i større eller mindre grad kan understøtte de fremsatte 

hypoteser. Disse glimrer ved deres fravær i denne sammenhæng. Når der kan fremsættes så 

forskelligartede antagelser om det samme, og der tilsyneladende ikke gøres særlig meget for at 

understøtte disse empirisk, er det et spørgsmål om hvor megen værdi de fremsatte påstande har. 

Kellner (1988) citerer da også Nemiah for i 1980 at have skrevet følgende: ”…one must view all the 

theoretical explanations of hypochondriasis with cautious reservation … They have been 

constructed from observations made on a small number of patients who are generally limited in 

their ability to reveal the kind of psychological introspection on which psycodynamic formulation 

must be based and tested”. 

   Kellner (1988) opstiller desuden 2 andre hovedgrupper af motiver, som er blevet foreslået som 

grundlag for hypokondri. Dels gevinst og dels fjendtlighed og vrede. I forhold til disse 2 grupper er 

det lykkedes at finde nogle undersøgelser, hvor disse sammenhænge er forsøgt påvist. En vis grad 

af evidens kan findes i forhold til somatisering, medens der kun findes svage eller modstridende 

resultater i forhold til hypokondri. 

   I forhold til behandling må Kellner (1988) konstatere at der ikke findes kontrollerede studier af 

behandling af hypokondri. Hvis man sammenholder de ukontrollerede studier peger de i retning af 
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at psykoterapi fokuseret på symptom lettelse havde større effekt end psykoanalyse eller 

psykoanalytisk orienteret psykoterapi. 

   Lipsitt (2001A), er en artikel der indgår i en meget gennemarbejdet antologi skrevet af de 

fremmeste forskere på området. Antologien er kun et par år gammel. Derfor kan det undre mig at 

han ikke kan komme op med et bedre og mere moderne forsvar for den psykodynamiske tilgang. 

Jeg er i tvivl om andre kunne have fremstillet området så det fremstod mere vedkommende for en 

nutidig betragtning.  

   Kellner (1986, 1988) har ligeledes forsøgt at redegøre for den psykodynamiske forståelse af 

hypokondri. De 2 værker er gennemarbejdede og grundige, men virker i forhold til de specifikt 

psykodynamiske forklaringer som spekulative og tågede. Lipsitt (2001A) argumenterede jo ellers 

tidligere for, at den psykodynamiske tilgang skulle give os en bedre forståelse af meningen med 

hypokondri. Det er ikke min oplevelse! 

   Lipsitt (2001A) slutter sin artikel af med at forklare at psykodynamiske data og teori må 

kombineres med fysiologiske data for at finde ud af hvorfra sygdommen kommer.  

   Som jeg vil præsentere nedenfor er der andre psykologiske tilgange der også har noget at byde på. 

Og noget af det er af væsentlig mere substantiel karakter end det her omtalte. 
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Kellner et al. (1986, pg. 179) 

   Min mystifikation bliver så meget desto større når jeg så kigger senere i Kellner (1986), hvor han 

pg. 179 opstiller en figur han kalder for ”Simplified scheme of the hypochondriacal reaction and 

hypochondriacal neurosis”. (Gengivet her ovenfor) Her fremstilles et kompliceret netværk, som 

ikke desto mindre er endog meget meningsgivende i forhold til det her behandlede. Ud fra den kan 

man få øje på mulige igangsættere af hypokondri, hvilke forbindelser der er mellem forskellige del-
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elementer, og hvordan onde cirkler kan opstå og vedligeholdes. Den virker på ingen måde tåget og 

spekulativ. En model der har meget til fælles med den af Oestrich, (1996) som jeg præsenterer i 

næste afsnit, som jo ellers tilhører den kognitive synsvinkel. Og hvor Kellners figur faktisk er bedre 

til at gengive kompleksiteten i den hypokondre lidelse.  

   Når han nu er leveringsdygtig i noget sådant, undrer jeg mig over hvad vi skal med alle de 

spekulative overvejelser! 

Et kognitivt behavioristisk perspektiv. 

Diagnosesystemerne har som eet af kriterierne for at opfylde diagnosen hypokondri, at man ikke 

skal acceptere forsøget på at blive forsikret om ikke at fejle noget af medicinsk personale. I sig selv 

en noget bagvendt måde at diagnosticere på – og hvordan det medicinske personale forsikrer er ikke 

operationaliseret. Er forsikringen givet og den ikke har virket, så fejler patienten noget. Træk hos 

det behandlende personale, er med andre ord med til at bestemme diagnosen hos patienten. Det må 

nødvendigvis have indflydelse på graden af interrater-overensstemmelse!  

   Salkovskis & Warwick (2001) mener at i stedet for at fokusere på at patienten ikke reagerer på 

beroligelse, skal man anskue det fra en kognitivt-behavioristisk synsvinkel. Den fokuserer meget på 

angstelementet i hypokondri, og mener at patienten skal hjælpes til at rekonceptualisere problemet 

på en positiv måde. ”The cognitive-behavioral treatment approach is therefore based on the well-

established notion that the best way to change a misinterpretation is to provide an alternative, more 

convincing (and possibly, but not necessary, more accurate) explanation. If this alternative account 

is sufficiently convincing, then it is likely to displace the negative explanation” (Op.cit, pg.204). 

   De ser i det lys de centrale mekanismer i hypokondri (og helbredsangst) som en forholdsvis 

vedvarende tendens til at fejlfortolke kropslige symptomer, kropslige variationer og andre 

informationer der opleves som relevante for helbredet, som beviser på alvorlig fysisk sygdom. 

   De har opstillet en ligning som indeholder de 4 faktorer som spiller sammen omkring dannelse af 

hypokondre oplevelser: 
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 Oplevet sandsynlighed 

for at lide af sygdom 

X Oplevet omkostning, 

skrækkelighed og belastning af 

sygdom 

Angst =    

 Oplevet evne til at 

mestre sygdom 

+ Opfattelse af i hvilken grad 

udefra kommende faktorer kan 

hjælpe (rednings/ eller 

udfrielsesfaktoren) 

 

   Dannelsen af misopfattelser af helbredsrelateret information, stammer fra viden og oplevelser af 

en selv og andre, hvilket fører til nogle underliggende antagelser om symptomer, sygdom, 

sundhedsadfærd, den medicinske verden m.m. (Op.cit. 205). 

   Hele billedet kan altså ridses sådan her op: 

   Forudgående erfaringer om sygdom m.m. dannet fra en bred vifte af oplevelser om helbred, fører 

til ufleksible eller negative antagelser. Når disse påvirkes af hvad der opleves som kritiske tilfælde, 

fører dette til negative fortolkninger. 

Og altså ligningen igen: 

 

Sandsynlighed x skrækkelighed 
-------------------------------------- 
mestring + redningsmulighed. 

 

   Og når først angsten er sat ind, vil der vedvarende søges oplysninger til at bekræfte antagelserne. 

Desværre samtidig med at der er en såkaldt konfirmatorisk bias i funktion, således at oplysninger 

der kan bekræfte de negative tolkninger tillægges meget stor vægt, medens oplysninger der kan 

afkræfte sådanne antagelser enten tillægges meget lav eller slet ingen værdi. En slutning som på sin 

vis er ganske logisk, for hvad er farligst: at lade som om der ikke er farlig sygdom til stede når der 

rent faktisk er det, eller at lade som om der er farlig sygdom til stede, når der rent faktisk ikke er 

det? Ja det er selvfølgelig farligst at tro gøre det først beskrevne. Men er sidste del blevet 

overdimensioneret så meget, at man er ude af stand til at føre en normal tilværelse er det jo i hvert 

fald meget handicappende. 
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   Og er først angsten sat ind, vil det næsten uvægerligt føre til forøget autonom arousal. De 

manifestationer som dette fører med sig, kan så tolkes som yderligere tegn på svær sygdom. Er 

denne sammenhæng den fremherskende, er det dog ifølge Salkovskis & Warwick (2001) mere 

sandsynligt at der er tale om en patient med panik-angst. Oplevelsen af at katastrofen indtræffer i 

disse sekunder er mere fremherskende blandt disse, hvorimod hypokondere i højere grad oplever sig 

ramt af dødelig sygdom, men uden oplevelsen af at skulle dø her og nu. Begge typer af oplevelser 

kan dog ses hos begge typer patienter. 

   Ganske selvsikkert slutter Salkovskis & Warwick (2001) af med, pg. 219-20 at skrive: ”We 

believe that the cognitive-behavioral approach is the best supported account of health anxiety, and it  

currently offers the most useful and accessible way of helping people suffering from severe and 

persistent health anxiety to understand and deal with their problems.” 

   Oestrich (1996) har fremstillet en model for ætiologien for hypokondri, som med de kognitive 

grundbegreber forklarer sammenhængen. 
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Oestrich (1996, pg. 142) 

Developmental psychopathology 

Hollifield (2001A) påpeger med inspiration fra flere forskellige forfattere en anden måde at anskue 

hypokondri på. I stedet for at holde sig på et deskriptivt og taxonomisk niveau i indkredsningen af 
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hypokondri, og ud fra dette forsøge at koble tilbage på teori, skulle man måske fra starten i 

indkredsningen af de somatoforme lidelser kigge på udviklings- og lifespan perspektivet. Ved at 

gøre dette forventer han at man får mere øje på udviklingsmæssige udfordringer og processer – og 

betragtningsmåden vil derfor falde mere i tråd med den dimensionale opfattelse af hypokondri, i 

stedet for den kategoriale, som jeg flere steder argumenterer for kan have en forkert og fastlåsende 

effekt på vores måde at anskue sygdommen/forstyrrelsen på. Som jeg i en tidligere opgave 

(Rasmussen, 2000) har argumenteret for, bør denne anskuelsesmåde bringe os nærmere en 

dækkende beskrivelse af hvad sygdom/lidelse er for noget. Men jo også med alle de problemer en 

sådan anskuelsesmåde medfører i forhold til i meget højere grad at skulle udføre longitudinelle og 

prospektive studier, og med behov for inddragelse af mange variable. Og skal det for alvor have 

gennemslagskraft, bør det ikke isoleres til kun at omhandle somatoforme lidelser. Alle lidelser er 

ikke nødvendigvis forårsaget af noget tidligere oplevet, men de indgår alle i et individ og dette 

individs kontekst, således at den fænomenologiske fremtræden er et samlet svar på i hvor høj grad 

vulnerabiliteten (forstået biologisk, psykologisk og socialt) kan håndtere det aktuelle stressniveau, 

eller om individet har mulighed for at få hjælp til stress-håndteringen udefra i passende mængde og 

på rette tidspunkt. 

   Og inden jeg nu ender i ekstase, må jeg påpege, at jeg godt ved at de forskningsinstrumenter og –

traditioner vi har i dag, passer meget dårligt ind i dette ideal for videns-fremstilling. 

   I forlængelse af dette kan det nævnes, at Hollifield (2001A), kun har kunnet finde én undersøgelse 

der behandler forholdet mellem kendt tidligere traume og hypokondri. Kun et forskerhold har taget 

udfordringen op, til trods for at det ret beset er en væsentlig mindre forskningsmæssig udfordring 

end de ideale videnskabelige undersøgelser jeg drømmer om her ovenfor. Den enkeltstående 

undersøgelse, udført af Barsky et al. i 1994, finder en betydelig forøget forekomst af hypokondri 

hos traumatiserede børn i forhold til ikke traumatiserede. Risikoen for hypokondri var forøget med 

en faktor 3-4 for de undersøgte med traume. Men der var altså væsentlig højere chance for ikke at 

udvikle hypokondri end risiko for at gøre det. Og det var lige meget hvilken slags traume der var 

tale om. Det er svært at holde ud. 

Attachment theory 

Schmidt et al (2002) forsøger at opsummere hvor forskningen i attachment theory og somatisering 

lige nu befinder sig. Som jeg har beskrevet andre steder, er der typisk i psykodynamisk tilgang til 

somatisering ikke en klart defineret adskillelse af somatisering, hypokondri og andre somatoforme 

lidelser. Da der eksisterer bl.a. klart forskellig kønsfordeling mellem disse to lidelser, ligger det 
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nært for at antage, at også lidelsernes ætiologi er forskellig. Ikke dermed sagt at der nødvendigvis er 

forskel i de anbefalede behandlingsregimer, men at det dog er en undersøgelse værd. Schmidt et al. 

(2002) opridser en række forskellige forfatteres antagelser om sammenhængen mellem somatoform 

lidelse og attachment styles. De slår for det første fast: ”At present, the link between attachment and 

affect regulation is fairly well established, although the mechanisms linking these concept are not 

fully understood” (Pg. 314). Ud fra dette overvejer de muligheden af en hypotese der siger, at 

oplevelsen af symptomer kan blive associeret med attachment relaterede emotioner, tanker og 

adfærd. En forskergruppe har beskrevet muligheden for at barnet der under sygdom oplever, at 

forældrene ikke kan tilfredsstille dets attachment behov i voksenalderen bruger kropslige klager til 

at udløse omsorg på en indirekte facon. En anden forskergruppe har foreslået at netop den 

attachment style man praktiserer, har indflydelse på hvor sandsynligt det er at man ender som 

hypokonder, kronisk smertepatient m.m. 

   Imidlertid konstaterer de også at der er begrænset empirisk underbyggelse af at det rent faktisk 

forholder sig sådan. Den undersøgelse Schmidt et al. (2002), at som ovenfor beskrevet, kán det godt 

forholde sig. Men på klædelig vis slutter de af med nogle overvejelser om, hvorvidt de fremkomne 

resultater kunne forklares på anden vis. Hvad er det for nogle specifikke sammenhænge 

symptomer/somatisering skal optræde i, for at attachment systemet aktiveres. Og i hvilke 

sammenhænge det ikke er attachment systemet der aktiveres, men i stedet for faktorer vedrørende 

personlighed, biologiske og/eller sociale faktorer. Endvidere gør de opmærksom på at såvel 

attachment theory som hypokondri og somatisering er emotionelle processer. Kan man opstille 

undersøgelsesmetoder der gør det muligt at adskille disse forskellige koncepter, spørges der. 

   Vi taler altså her om en tilgang der måske, måske ikke, på sigt kan være med til at kaste lys over 

problemfeltet. Men indtil nu kan den kun stille op med nogle postulater og påvise nogle 

sammenhænge som ikke nødvendigvis er udtryk for det der forsøges undersøgt. 

Somatosensorisk amplifikation 

En af de helt store inden for hypokondriforskningen, Arthur J. Barsky, har interesseret sig meget for  

somatosensorisk amplifikation. Hvis en ikke-hypokonder og en hypokonder udsættes for den 

samme påvirkning, vil de så udvikle den samme karakteristiske sygdomsfrygt, overbevisninger og 

kropslige oplevelser. Og det kan der svares ret entydigt på – sådan fungerer det ikke! Og selv om 

man ikke kan skille tingene ad, deler han den somatosensoriske amplifikation op i 4 dele (Barsky, 

2001A):  
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- Kognition: symptomer tolkes som knyttet til alvorlige sygdomme, i stedet for mere godartede 

og almindeligt forekommende manifestationer.  

- Opmærksomhed: når opmærksomheden rettes mod et symptom forstærkes det.  

- Kontext: Den situation vi befinder os i, sporer vores opmærksomhed ind på noget, i stedet for på 

noget andet.  

- Sindsstemning: angst, depression og andre dysforiske tilstande, forstærker kropsligt ubehag.  

   Og alle disse del-elementer bliver hos den hypokondre behandlet således at det samlede indtryk 

går i den forkerte retning. 

   Barsky har medvirket til at fremstille Somatosonsery Amplification Scale, der er et 

selvrapporteringsværktøj, til at afdække graden af somatosensorisk amplifikation. Ved 5 studier er 

denne skalas resultater blevet sammenholdt med et bredt anvendt scoringsinstrument til at afdække 

graden af hypokondre symptomer (The Whiteley Index). Udfra disse konkluderer Barsky (2001A, 

pg. 244): ”Though far more study of bodily interoception in hypochondriasis is needed, these 

findings at least suggest that hypochondriacal patients are not actually better detectors or more 

accurate discriminators of cardic stimuli. Rather than focusing on a single, subtle visceral sensation 

and amplifying it, hypochondriacal patients may better be thought of as flooded with a wide range 

of ”background noise” that they are unable to damp down, ignore or ”gate out””. 

Alexitymi 

Alexitymi er karakteriseret ved tre dimensioner:  

- vanskeligheder med at identificere følelser,  

- vanskeligheder med at beskrive følelser og  

- en optagethed (preoccupation) af eksternt orienteret tænkning (Posse et al., 2002).  

   Fra psykodynamisk hold har der været peget på alexitymi, som et væsentligt element i 

somatisering (f.eks. Kellner, 1986, pg. 10). Noget foragteligt udtaler Warwick & Salkovskis (2001) 

sig, idet de skriver: ”Until recently, attempts to understand the nature of hypochondriasis were 

confined to theories derived from basic psychoanalytic and quasi-neurological approaches such as 

the so-called alexitymia” (Pg. 314). Herefter går de i gang med at beskrive de kognitive muligheder 

for behandling. Lipsitt (2001A), holder sig til en mere common sense tilgang. ”In some sense, 

physicians are like patients in their preference for physical complaints; in both, the language of 

emotion is less well-learned, ”alexithymic” (no word for feelings), so to speak” 

   At der er stor forskel på vore evner (tænkt både som medfødte og tillærte) til at sætte ord på 

følelser, mener jeg ikke der kan være tvivl. Og i det netværk der viser sig af gensidigt interagerende 
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komponenter, der til sammen ytrer sig som hypokondri, finder jeg det rimeligt at antage at også 

dette spiller en rolle. Jeg finder det dog sandsynligt at det spiller mere ind for somatisering end for 

hypokondri. 

   Imidlertid ser jeg selve begrebet som det er beskrevet af Posse et al. (2002), som ganske 

inkonsistent. På den ene side påpeger de at en af deres tidligere undersøgelser har påvist at 

alexitymi er et stabilt personlighedstræk. Samtidig henviser de til flere undersøgelser, som finder en 

tæt relation til depression og andre psykiske lidelser. Og omtalte artikels formål er at undersøge 

sammenhængen mellem alexitymi, social støtte, psyko-social stress og mental lidelse i en 

kvindepopulation. Artiklen finder en klar sammenhæng, målt ved self-rating, mellem manglende 

social støtte og alexitymi. Men der tages ikke stilling til om det er det ”stabile personlighedstræk” 

alexitymi der fører til manglende social støtte, eller om det er den manglende sociale støtte, der 

fører til alexitymi. Formentlig er der ikke denne direkte sammenhæng hverken på den ene eller den 

anden led, men det havde dog klædt undersøgelsen eksplicit at have diskuteret denne sammenhæng. 

   Jeg har endnu til gode at se velunderbygget dokumentation for alexitymis måske ligefrem 

forårsagende virkning på hypokondri. 

”Forsikring” 

Den engelske udtryk ”Medical reassurance” har jeg valgt at oversætte med ”forsikring” i mangel af 

bedre. 

   Som tidligere nævnt er det ganske særligt at hypokondridiagnosen afhænger af personen der 

stiller diagnosen, forstået på den måde at et af de diagnostiske kriterier i ICD 10 (og nogenlunde 

tilsvarende i DSM IV) lyder ”Patienten kan ikke (eller kun forbigående) acceptere forsikringer om, 

at der ikke fysisk er forklaring på tilstanden” (WHO 1994). Det defineres ikke hvordan 

forsikringerne skal være givet, for at patienten opfylder kriteriet. Man kan altså tænke sig den 

situation at havde klienten modtaget forsikring af én, ville diagnosen kunne stilles, men ikke hvis 

den blev givet af en anden!  

   Starcevic (2001B) opstiller en definition på forsikring, der lyder: ”a process of providing a patient 

with information about and explanation of the benign and/or innocuous nature and origin of his 

symptoms and complaints, after an adequate medical information has been performed and/or after 

all the relevant medical data about the patient have been collected and examined” (Op.cit., pg. 293). 

En sådan definition må siges at være en ideal fordring, som kun ganske sjældent i den medicinske 

hverdag kan gennemføres – og som de fleste ”almindelige” patienter gerne vil have sig frabedt. 

Starcevic citerer Warwick & Salkovskis for en definition der kun vedrører den forsikring, der skal 
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gives til hypokondre, nemlig at patienten skal gives ny information der er relevant for 

vedkommendes kliniske tilstand. 

   At det overhovedet i den her forbindelse er interessant at kigge på forsikring, skyldes at nogle 

grupper af teoretikere (om end med forskellig forklaring) hævder at forsikring er medvirkende årsag 

til at vedligeholde den hypokondre lidelse, medens andre teoretikere fastholder at gentagen og 

omhyggeligt planlagt og overbragt forsikring kan være en hjælp også for hypokondre. 

   Starcevic (2001B) forsøger at forene disse synspunkter. Første gang en patient henvender sig med 

frygt for f.eks. at lide af en alvorlig, livstruende sygdom skal han naturligvis både undersøges og 

gives forsikring om at den frygtede sygdom ikke er til stedeix. Men de næste mange gange han 

kommer med den samme klage, skal han ikke bare spises af med en rutinepræget forsikring om, at 

han skam intet fejler. Dette giver patienten en kortvarig lettelse, men snart dukker usikkerheden op 

igen, og han må forsikres på ny. Lægen irriteres over at skulle gentage sine forsikringer igen og 

igen, og patienten føler at lægen ikke forstår ham og bliver derfor endnu mere usikker og angst, 

hvorfor han endnu oftere må opsøge lægen, eller måske et utal af forskellige læger. Den onde cirkel, 

patienten derved kommer ind i, kan i høj grad være med til at vedligeholde hypokondrien. 

Adfærden får til sidst nærmest karakter af OCD (Obsessive-Compulsive Disorder). Som det siden 

skal vises, er forsøget på at bryde dette mønster en del af en dokumenteret, effektiv behandling af 

hypokondri. 

   I Salkovskis & Warwick (1986) præsenteres 2 cases. Patienter rates i forhold til deres 1) behov for 

forsikring, 2) deres grad af tro på at de lider af sygdom og 3) deres helbredsangst. Disse 3 mål blev 

testet som baseline, herefter umiddelbart efter en konsultation, samt 12 og 24 timer efter. Og endnu 

en konsultation blev gennemført. Patienterne blev præsenteret for resultatet, der sagde at de kun 

oplevede en midlertid angst-lettelse. Dette diskuterede de med deres terapeut grunde til at det kunne 

forholde sig sådan og hvorfor, at de umiddelbart efter konsultationen havde det bedre, men kort 

efter havde det ligeså dårligt som før konsultationen. De indvilgede i ikke at søge forsikring i en 

periode – hverken hos medicinsk personale eller pårørende. Over de næste 14 dage faldt alle 3 mål 

markant! Tolkningen af resultaterne for nummer 2 besværliggøres af, at der efterfølgende blev 

konstateret panikangst hos ham, som hurtigt aftog i behandling rettet mod dette. 

   Starcevic (2001A, pg. 308) konkluderer: ”So, the question might not be ’To reassure or not to 

reassure’, but how to reassure effectively and avoid inappropriate, and indeed, futile reassurance.” 
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Kognitiv stil 

Kellner (1988, pg. 17): ”Several studies are relevant to the view that perceptual set and cognitive 

style play a role in the psychopathology of hypochondriasis”. Han præsenterer flere undersøgelser 

der viser, at forsøgspersoner, der scorer højt på Whitely Index (mange hypokondre forestillinger), er 

mere akkurate i skelnen mellem 2 hurtige lysglimt, end forsøgspersoner der scorer lavt på Whitely 

Index. I en anden undersøgelse blev hypokondre, angste og fobiske patienter bedt om at give en 

vurdering af deres hjerterytme, der samtidigt blev målt med EKG. De hypokondre og de angste 

kunne angive ret præcist hvordan deres hjerterytme var. Disse undersøgelser kunne antyde at 

hypokondre faktisk er ganske præcise til at foretage den slags vurderinger. Så problemet for dem 

ligger nærmere i deres fortolkning af det oplevede, og deres evne til ikke at lade sig overvælde af de 

almindeligt forekommende, fysiske variationer. 

   Imidlertid er der også en række undersøgelser der siger det stik modsatte! Steptoe & Noll, 1997, 

refererer flere undersøgelser med den konklusion. I deres egen undersøgelse bedes 20 mandlige og 

20 kvindelige medicin- og sygeplejestuderende rapportere om deres hjerterytme og svedsekretion 

under hhv. afslappede og let stressende forhold. Undersøgelsen viste store forskelle i 

forsøgspersonernes evne til at rapportere korrekt på disse mål. Den eneste lette korrelation der blev 

vist, var en negativ korrelation mellem graden af hypokondre bekymringer og evnen til at 

rapportere svedsekretion. Altså stik modsat de først refererede undersøgelser. Steptoe & Noll (1997) 

konkluderer: ”Accuracy of perception of autonomic processes is an elusive phenomenon, with 

results being critically dependent on the assessment procedures that were used” (pg. 909). 

   Det harmonerer i sidste ende fint med den konklusion Kellner, (1988, pg 18) kommer med: 

”Perception is selective and are guided in part by motive – so that objects of strong interest, appeal 

or threat is more likely to be percieved than others”. Det er netop de beskrevne mekanismer 

kognitiv terapi bl.a. sætter ind overfor. 

Mediernes gennemslagskraft 

Wilhelmsen (1998) påpeger den store rolle som medierne i dag har i dannelsen af den fælles 

”symptom-pool”, jeg har omtalt tidligere. Han fortsætter (pg. 217-18): ”Vi ved at diffuse, atypiske 

symptomer er meget almindelige i en befolkning. Vores naturlige behov for at prøve at forstå 

hvorfor, kan føre til at vi tilskriver dem en traumatisk barndomshændelse, allergi, forgiftning osv. 

Af og til kan disse forklaringer ligge tæt op ad sandheden, andre gange slet ikke”. Og hvis man så 

som hypokonder opsøger alternativ behandling, da det autoriserede sundhedssystem ikke forstår en, 
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og får at vide at man netop fejler noget fysisk, som f.eks. forgiftning i leveren, forgiftning af 

Candida Albicans eller tilsvarende, da vil den hypokondre (eller bredere den sygdomsangste) være 

ilde stedt. 

   Den igennem mange år hårdt plagede hypokonder, Carla Cantorx, slutter sit kapitel ”Healthism: A 

symptom of our Time” af med følgende bandbulle: ”In the meantime, until disease mechanisms are 

better understood, it’s important that those of us who worry most about our health, and are most 

likely to gravitate to sensationalistic news stories, dubious self-healing books, and unsubstantiated 

alternative medical theories, not be swayed by misleading or fraudulent health claims. As most 

hypochondriac know, guilt – the myriad of sins and infractions for which one will be stricken down 

or punished – plays a big role in preoccupation with health. There’s enough real stuff out there to 

terrorize us without our believing that bad thoughts will make us sick” (Cantor & Fallon, 1996, pg. 

130). 

   Og kan I så forstå det…! 
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Behandlingsmuligheder 

Medicinsk behandling 

Fallon (2001) fastslår at der kun i meget begrænset omfang er lavet kontrollerede undersøgelser af 

farmako-terapi på patienter med primær hypokondri. 

   Der er til gengæld ingen tvivl om at ved sekundær hypokondri er medicin klart virkningsfuld. 

Maskeret depression, panikangst, OCD og psykotiske episoder, er alle lidelser, hvor hypokondre 

forestillinger kan have en meget fremtrædende plads. Med relevant medicinsk behandling af disse 

lidelser, er der dokumenteret overbevisende effekt, ifølge Fallon (2001). 

   I forhold til den primære hypokondri er det straks meget sværere. Fallon er kun bekendt med eet 

randomiseret, kontrolleret studie af en gruppe hypokondre patienter. Det er et studie han selv har 

gennemført på et ganske lille antal patienter. Det mest påfaldende i dette studie var ikke at 80 

procent af de der blev behandlet med aktivt stof oplevede markant bedring. Det var derimod at 50% 

af de placebobehandlede opnåede samme effekt. Man kan spekulere på, om en af grundene til denne 

høje placebo-virkning er hans gennemførte brug af rapporteringsskemaer. Hver patient udfylder 

hver eneste aften et skema der rapporterer om hypokondre oplevelser i løbet af dagen. Ved hver 

konsultation indledes der med at lægen scorer skemaerne, og herudfra starter samtalen. Her ser man 

allerede noget der minder ganske meget om den kognitive tilgang, så måske er det faktisk i højere 

grad effekten af dette, end det er effekten af den farmakologiske behandling der ses af 

slutresultaterne. 

   Det første problem der skal betragtes, når der designes undersøgelser af hypokondre er, at ganske 

vist er hypokondri en sygdom der er kendetegnet ved at være ganske langvarig, men den er også 

kendetegnet ved et noget fluktuerende præg hvad angår intensitet. Og det må formodes at det 

tidspunkt patienten henvender sig til sundhedsvæsenet, typisk vil være et tidspunkt med stor 

intensitet af symptomerne. Altså vil der være stor sandsynlighed for at uden behandling ville 

patienterne som gennemsnit have det bedre ved efterfølgende undersøgelser. 

   Derudover skal man ved såvel start som slutning af undersøgelsesforløbet forholde sig til at der er 

mange dimensioner i hypokondri. Fallon (2001, 344) nævner følgende: frygt for sygdom, 

overbevisning om at lide af sygdom, opmærksomhed på kropslige symptomer, tiltrækning eller 

frastødning af cues der fremkalder nye sygdoms-besættelser, søgning af bekræftelse på ikke at være 

syg. Derudover er depression og angst ofte komorbide tilstande, hvilket yderligere er med til at 

komplicere billedet. Hvis hele dette virvar bare bedømmes som bedret, uændret eller forværret, 
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risikerer man at overse en masse væsentlig information. Fallon nævner et af hans egne studier, hvor 

han efter 12 uger kunne se en statistisk signifikant bedring i sygdomsfrygt og overbevisning om at 

lide af sygdom, men der sås ikke bedring i forhold til kropslige symptomer. 

   Bechgaard et al. (2001), opremser en række faktorer der kan gøre sig gældende ved medicinsk 

behandling i kombination med psykoterapeutisk behandling. 

   Har medicinen virkning på de subjektive gener, kan det alt andet lige forventes at have 

demotiverende effekt på patientens deltagelse i psykoterapeutisk arbejde. 

   Patienten oplæres endvidere i en mekanisk sygdomsopfattelse, hvor patienten er den passive 

modtager af hjælp. At patienten altså ikke har indflydelse på egen sygdom, og at det er terapeuten 

der må være den aktive som forårsager forandring. 

   Det kan overvejes om patientens oplevelse af at få medicin endvidere medfører en opfattelse af at 

terapeuten ikke tåler eller orker at forholde sig til patientens indre tanker og følelser. At de indre 

tilstande er farlige og skadelige. 

   Nogle terapeuter forestiller sig at det er den dæmpende og undertrykkende virkning medicinen har 

på de ubevidste forestillinger, der ligger bag urealistiske forestillinger, hallucinationer m.m. 

modvirker det psykoterapeutiske arbejde. 

   Endelig er der risikoen for state dependent learning. ”…vedrører det forhold at såfremt indlæring 

og reproduktion sker i forskellige tilstande (f.eks. med og uden alkohol) vil personen klare sig 

ringere end hvis indlæring og reproduktion var sket i samme tilstand.” (op.cit. pg. 191) Denne 

tilstandseffekt er ofte asymmetrisk. Indlæring kan overføres fra ikke-medicineret tilstand til 

medicineret tilstand, men den kan ikke overføres den modsatte vej. Der er dog mest forsket i 

tilstanden i forhold til Benzodiazepiner, ikke så meget i forhold til f.eks. SSRI-præparater (såkaldte 

Lykkepiller). 

   I forhold til angst-behandling er forfatterne ikke i tvivl om anbefalingen: først aftrappes 

medicinen, først derefter udtrappes af psykoterapeutisk behandling. På den måde kan den 

genopdukkede angst bearbejdes, og patienten kan overbevises om at det ikke er medicinen, men han 

selv der har fremkaldt ændringen (altså som aktiv deltager i egen behandling i stedet for passiv 

modtager). 

Psykoterapi 

Hougaard (1996) indleder kapitlet ”Hvad er psykoterapi” med et citat af Beutler, som siger at 

psykoterapi er en aktivitet, for hvilken det er lykkedes ikke at få en fælles definition. Og at det 

måske er den eneste aktivitet, der leveres af højtuddannede personer til en ganske høj pris, hvor de 
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aktive dele både er udefinerede og uden fælles enighed om hvad aktiviteten dækker, samt at målene 

sædvanligvis er uspecificerede. Det er jo noget af en omgang! Hougaard lister op på hvilke områder 

der typisk opstår uenigheder, når psykoterapi skal defineres: 

- hvad er betegnelsen af de der modtager psykoterapien? 

- hvad behandles med psykoterapi? 

- hvad foretager udøveren af psykoterapi sig? 

- hvad er psykoterapiens målsætning? 

- hvilke krav skal der stilles til psykoterapiens udøvere. 

   Er denne uenighed nu bare udtryk for, at folk der beskæftiger sig med psykoterapi mangler noget 

bedre at tage sig til? Nej den er udtryk for at man med de betegnelser og det indhold man knytter til 

ovenstående punkter peger i retning af en bestemt udgave af psykoterapi; at man derved kan hævde 

sin egen teoriretning på bekostning af de andre, ved at vinde slaget om definition. 

   En sådan diskussion vil jeg ikke komme nærmere ind på her, ligesom jeg heller ikke vil forsøge at 

afgrænse psykoterapi klart i forhold til rådgivning; afgøre om adfærdsterapi nødvendigvis er noget 

andet end psykoterapi; at opdele psykoterapi i hhv. støttende og afdækkende, eller hvad der i øvrigt 

måtte være af grænsedragningsproblematikker. Dels for ikke at trække fokus væk fra det jeg 

arbejder med i specialet her, og dels fordi de underliggende terapeutiske faktorer efter alt at dømme, 

vil have en høj grad af overlapning uanset hvilken teoretisk retning man beskæftiger sig med. 

   Hougaard taler om psykoterapi som et prototype-begreb, der er kendetegnet ved at der kan 

fremdrages kerneeksemplarer af psykoterapi, ligesom der kan findes meget atypiske eksemplarer.  

   Jeg vil dog nævne 2 forsøg på psykoterapi-definitioner, den første uden en ambition om at dække 

det hele, og som i høj grad får pointeret det samarbejdende element, og den anden, der i højere grad 

forsøger at være dækkende, og som i mine øjne til gengæld fremtræder mere kold og mindre 

imødekommende. 

   I den lille brugsbog ”Psykoterapi” fra Psykiatrifonden, giver Jørgen Nystrup een definition: ”En 

systematisk bearbejdelse af et psykologisk problem ved hjælp af samtale, baseret på psykologisk 

teori og en gensidig forpligtelse over tid med en parathed til at lade de personlige faktorer fra både 

terapeut og patient/klient virke sammen, så begge parter påvirker hinanden” (Nystrup, 1997, pg. 6). 

   I Dansk Psykolog Forenings anvisninger på specialist- og supervisoruddannelsen i psykoterapi 

gives en anden definition: ”Psykoterapi er en psykologisk behandlingsmetode, der er videnskabeligt 

begrundet. Psykoterapi finder anvendelse ved psykiske og somatiske lidelser og består af et 

arbejdsmæssigt forhold etableret mellem en eller flere kvalificerede psykoterapeuter og en eller 
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flere klienter. Psykoterapeutisk behandling retter sig mod voksne, unge eller børn, mod 

enkeltpersoner, par, familier eller grupper. Formålet med psykoterapien er for klienten at opnå øget 

autonomi og udvidelse af personlige muligheder, symptomlindring og bedre psykisk og social 

funktion” (Dansk Psykolog Forening, u.å., pg. 2) 

   Jeg synes begge definitioner har undgået den fælde Hougaard (1996) skitserer, hvor forsøget på at 

give en definition der dækker bredt, og som der kan skabes bred enighed om, til gengæld fører til 

”… at definitionen bliver løs og temmelig indholdstom.” (pg. 20). 

Terapeutiske faktorer 
   For kritisk at kunne vurdere de mere konkrete psykoterapier jeg sidenhen vil beskrive,  vil jeg 

ultrakort give en beskrivelse af de grupper af terapeutiske faktorer der tales om i forhold til 

psykoterapi. 

   Patientens forventninger til psykoterapien har ganske stor indflydelse på resultatet af 

psykoterapien. De udgør en diffus klasse af  kognitive variabler der vanskeligt lader sig afgrænse 

eller udforske stringent empirisk. På den måde adskiller psykoterapi sig ikke fra placebovirkningen 

i medicinsk behandling, hvor den ved subjektive klager angives at være ”…omtrent halvdelen af de 

biologisk aktive medikamenters effekt.” (Hougaard, 1996, pg. 127). Så konkluderende skriver han: 

”Selv om der ikke er grund til at tro, at virkningen af moderne psykoterapi alene skulle bero på 

klientens tiltro til metoden, er det vigtigt, at også professionelle terapeuter tager klientens 

forhåndsopfattelser og præferencer alvorligt” (Op.cit., pg. 127). 

   ”Kvaliteten af det terapeutiske forhold er helt afgørende for psykoterapiens forløb og resultat” 

(Op.cit., pg 164). Også disse faktorer er uhyre svære at undersøge. I en figur prøver Hougaard 

(1996) at vise relationerne mellem delelementerne i det terapeutiske forhold. Han taler dels om det 

personlige forhold, dels om samarbejdsforholdet. Begge disse er opdelt i tre undergrupper – 

terapeut-bidrag, klientbidrag og fælles bidrag. Og under hver af disse er specificeret mellem 2 og 4 

bidrag. Forsøges dette kompleks undersøgt, vil det være svært at afgøre, om virkning på dette eller 

hint, stammer fra nogle af de undersøgte forhold, eller om den virkning der ses hidrører fra ikke 

undersøgte elementer. Der er dog bred enighed på tværs af forskellige teoretiske skoler om, at disse 

faktorer er endog meget væsentlige.  

   Igen er jeg meget glad for den meget menneskelige udlægning som Nystrup (1997) giver: ”Noget 

af det vigtigste for al psykoterapi er, at to mennesker mødes med en villighed til at være dybt ærlige 

overfor visse problemer eller facetter af tilværelsen og til at være oprigtige over for hinanden – og 

at der i den gensidige psykoterapeutiske forpligtelse til at arbejde for at forstå og forandre mærkes 
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en grundlæggende sympati. Der skal være et fundament af ”at være på samme bølgelængde”. 

Måske er det ikke for stærkt at sige, at parterne skal kunne lide hinanden.” (Op.cit., pg. 7). Specielt 

sidste sætning synes jeg i sin underspilning er helt fantastisk! 

   Terapeutiske metoder rettet mod patientens problemadfærd, har ikke været god latin i 

behandlingen af psykiske lidelser i en stor del af det 20. århundrede. Bl.a. med baggrund i den 

psykoanalytiske antagelse om, at det bare vil føre til symptomsubstitution. Ifølge Hougaard er dette 

kun sjældent set. Eksponering ser derimod ud til at være en central bestanddel i alle 

psykoterapeutiske metoder rettet mod fobisk undgåelsesadfærd, der ofte er en klar komponent hos 

klienter med hypokondri. Af klienterne opleves disse målrettede indsatser da også som troværdige 

behandlingsmetoder, der er egnede til at løse problemerne med.  Den Beck´ske kognitive terapi har 

i høj grad fokus netop herpå, og som jeg siden skal vise, har den da også præsenteret overbevisende 

resultater i forhold til hypokondri. ”Sådanne metoder har været genstand for omfattende empirisk 

evaluering, og de indtager en klar førerposition, når det drejer sig om dokumentation for metodernes 

virkning og indikationsområder” Hougaard (1996 pg. 202). 

   ”Uden klientens emotionelle involvering er der næppe tale om psykoterapi i egentlig betydning af 

udtrykket” (op.cit. pg. 203). Men udforskningen af området har alt i alt været sparsom. Måske 

blandt andet fordi man har været fanget i den klassiske misopfattelse af emotioner som ”entiteter”. 

Der er derimod tale om hvad Hougaard kalder ”…komponentielle konstruktioner, der har karakter 

af narrative scripts, der indeholder kognitive og konative strukturer relateret til udløsende 

begivenheder, egne autonome, ekspressive og instrumentelle reakioner, såvel som subjektive 

oplevelser” (pg. 246). Dette falder fint i tråd med at Oestrich (1996) taler om ”varme kognitioner”. 

Og med den opfattelse af emotioner, vil disse kunne fremkalde komplekse og mangefacetterede 

virkningsmekanismer i psykoterapi og dermed er svære at isolere i en effektundersøgelse. Så 

emotion skal inddrages i psykoterapi, men Hougaard maner også til forsigtighed, for ikke at sætte 

vulgærterapeuter i gang med et ustyret ridt: ”Udiskrimineret følelsesaktivering uden hensyntagen til 

klientens problematik eller præferencer er på den anden side set aldrig på sin plads i psykoterapi.”! 

(op.cit. pg. 247). 

   ”…vil de fleste psykoterapeuter kunne enes om, at interperesonelle problemer spiller en central 

rolle i psykoterapi, og at psykoterapi har karakter af et mellemmenneskeligt eller interpersonelt 

forhold mellem mindst 2 personer, terapeuten og klienten, hvor parternes indbyrdes interaktion 

spiller en afgørende rolle” (op.cit. pg. 249). I forhold til denne terapeutiske faktor må man forholde 

sig til at effektforskningen stadig er en meget ung og umoden gren af videnskaben. Ved at inddrage 
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hele det interpersonelle område, øges kompleksiteten af dette i forvejen komplekse område 

mangefold. Der har da heller ikke været gjort de store forsøg på at undersøge dette område. I 

modsætning til de tidligere gennemgåede faktorområder, lykkes det da heller ikke for Hougaard at 

komme tæt på en syntese af området. Han får dog ridset 3 områder op. Dels den Bateson’sk 

inspirerede kommunikations- eller interaktionsterapis fokusering på adfærd og kontrol. Dels den af 

Timothy Leary konciperede cirkelmodel, der fokuserer på tiltrækning (kærlighed-venlighed overfor 

had-fjendtlighed) som en central dimension i interpersonelle relationer. Og slutteligt nyere 

psykodynamiske teoridannelsers demonstration af, at også indholdet af interaktionerne skal 

inddrages, for at få en tilfredsstillende forståelse af interpersonelle aspekter ved psykoterapi. 

   Sammenkædningen af selverkendelse og psykisk sundhed eller modenhed er en fremtrædende 

tanke i den vestlige, rationalistiske selvforståelse. Også i psykoterapiens historie har der eksisteret 

en antagelse om, at indsigt var en nødvendig (og hos visse endog tilstrækkelig) betingelse for 

terapeutisk forandring. At netop dette er centrale og dybe lag i den terapeutiske proces. Ifølge 

Hougaard (1996) er der imidlertid ingen grund til at tro at det forholder sig sådan. Og i hvert fald er 

spørgsmålet forkert stillet. ”Indsigtsbetegnelsen dækker i forskellige sammenhænge fænomener, der 

spænder fra bevidstgørelse af følelser og konkrete problemforståelser på den ene side, til narrative 

revisioner af klientens selvbiografi og eksistentiel mening på den anden. At udtale sig alment om et 

begreb med en sådan spændvidde er i sagens natur meningsløst” (op.cit., pg. 350). For bare at skabe 

en begyndende overblik splitter han området op i 6 forskellige dele.  

   Undersøgelser peger mod at klienterne vægter det at nå til en bedre forståelse af deres problemer 

som betydningsfuldt i psykoterapi. Ikke alle klienter har behov for forståelse af deres egen historie. 

Fylder tidligere oplevelser imidlertid meget i deres bevidsthed, må det naturligvis indgå som en del 

af psykoterapien. Overføringstolkninger har ikke den centrale betydning, som antaget i den 

klassiske psykoanalyse. Der er derimod indicier for, at relativt overfladiske tolkninger, der falder i 

tråd med patientens egen forståelse, opnår de bedste resultater. Der er indicier fra psykodynamisk 

forskning på at tolkninger der korrekt fokuserer på klientens kernekonflikter, giver de bedste 

resultater. Det er i sagens natur svært at vide sig sikker på, hvornår der er tale om korrekt fokusering 

på kernekonflikter og hvornår der ikke er! ”Meget tyder på at undertrykte følelser og interpersonelle 

problemer kan være centrale indsigtsmål i de fleste former for psykoterapi” (op.cit. 351). Men 

Hougaard spørger også sig selv om ikke psykoanalysens  teori om det ubevidste er med til at 

fremmedgøre klienterne overfor deres egne problemer, og at det derfor ikke længere opleves som et 

heuristisk hjælpemiddel, men derimod som en Prokrustesseng. Slutteligt nævnes det, at 
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klientindsigt også skal  være emotionel for at opnå virkning. Men at også nok så emotionelt bunden 

indsigt ikke er nok, hvis den ikke omsættes i praksis. Den skal altså følges sammen med metoder 

rettet mod problemadfærden. 

 

   En anden måde at vurdere effekt på, er ved at angive vægtning af forskellige variablers 

indflydelse på psykoterapi. I en artikel (Hougaard, 1998), er sådan en vægtning forsøgt beregnet. 

Der er tale om variabler, der går delvist på tværs af ovenstående faktorer. Terapeutens kompetence 

har ca. 30 %s indflydelse på psykoterapi. Terapeutens erfaring og uddannelse udgør 10 %. En 

fuldstændig afgrænsning mellem kompetence og erfaring og uddannelse er svær at lave, og måske 

heller ikke i alle tilfælde lige meningsfuld. Særlig teknik udgør yderligere 10 %. De resterende 50 

% sluttes så til at tilhøre klientrelaterede variabler. 

   Hvorfor vælger jeg, til trods for at særlig teknik kun menes at have indflydelse på 10 % af 

psykoterapien, i det kommende at lave en skarp opdeling mellem psykodynamisk psykoterapi og 

kognitiv psykoterapi? Det gør jeg fordi på mit felt har jeg kun kunnet finde stærk evidens for at den 

ene form, den kognitive, virker, men at en stor del af den tilgængelige litteratur står på et mere eller 

mindre klart defineret psykodynamisk fundament. Flere og flere terapeuter søger ifølge Hougaard 

(1996) over mod en eklektisk arbejdsmetode, så ved at tage begge retninger i øjesyn, forventer jeg 

at det kan fremstå tydeligere hvilke af de virksomme elementer fra den kognitive metode man i 

hvert fald skal medtage i sin behandling (eklektisk eller ej), og hvilke af de gennem et århundrede 

erhvervede indsigter fra den psykodynamiske tilgang man med fordel kan drage med ind i den 

eklektiske tilgang.  

   For ikke at miste overblik, opretholder jeg altså denne skarpe opdeling mellem tilgangene, vel 

vidende at den for den praktisk arbejdende terapeut, måske ikke er nær så skarp! 

Psykodynamisk Tilgang. 

Kellner (1988, pg 3) skriver: ”Most of the views on hypochondriasis have been proposed by 

psychoanalysts or writers who based their views on psychoanalytical theories”. I dette værk skriver 

han ikke om behandling, hvilket han gør i Kellner (1986), og eftersom værket fra 1988 fremstår 

som en kompression af 1986-værket, forventede jeg at finde psykoanalytiske/dynamiske 

behandlingsanvisninger. I Kellner (1986) skriver han at der desværre ikke findes kontrollerede 

studier af behandling af hypokondre, hvorfor han baserer sig på arbejder om ætiologien, 

kontrollerede studier af tilsvarende lidelser og et enkelt ukontrolleret studie af hypokondri-

behandling. Stor er derfor min overraskelse da jeg dykker ned i anvisningerne. Her er tæt på at være 
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støvsuget for anvisninger på behandling af de tilgrundlæggende problemer, der ifølge den 

psykoanalytiske del skal behandles, da det ellers bare vil føre til symptomsubstitution. 

   Hans behandlingsanvisning går sådan her: Der skal foretages grundig somatisk undersøgelse med 

efterfølgende grundig forklaring af, hvorfor symptomerne ikke er tegn på sygdom. Der skal 

informeres om betydningen af fysiologiske fornemmelser, der skal undervises i betydningen af 

selektiv perception, der skal være accept og empati til stede, man skal give plads til at suggestion 

kan virke, der skal udføres kognitive øvelser (med en eksplicit henvisning til bl.a. Beck). En del af 

disse forslag hører vel nærmere hjemme i en kognitiv terapi, end i en psykodynamisk? Først langt 

henne i kapitlet, under overskriften ”Other treatments” findes et afsnit om betydningen af indsigt og 

konventionel psykoterapi. Her står (Kellner, 1986, pg 255): ”It remains unknown to what extent 

insight into the predisposing and precipitating factors in hypochondriasis plays a role in recovery; at 

present, there is no research evidence that understanding the origin of the disorder leads to 

improvement”. Man må sige at med den udtalelse er det tæt på at være ligegyldigt med den lange 

liste af mulige årsagsfaktorer, jeg har nævnt i afsnittet om ætiologi ifølge den psykoanalytiske teori. 

Lidt længere nede skriver han at symptomsubstitution ses hos hypokondre i behandling, men at det 

så i højere grad handler om træk der har været overskygget af den hypokondres symptomer, end det 

er nyopståede symptomer. 

   Jeg er begyndt at tvivle på om der findes en behandling, der er substantielt bygget på de 

psykodynamiske antagelser, som er rettet mod hypokondri. Det er ikke kunnet lykkes mig at finde 

en sådan beskrevet. Der er dog en del der har beskrevet psykodynamisk behandling per se; det vil 

jeg kort gennemgå her. 

   Høstmark Nielsen (2002) gør opmærksom på at alle behandlingsforløb er unikke, men at der på et 

mere alment niveau kan identificeres 5 forskellige faser i et psykodynamisk behandlingsforløb. 

   Indledningsfasen er kendetegnet ved 2 målsætninger: at danne sig et fyldigt og teoretisk 

forståeligt billede af patientens problemer og aktuelle livssituation. Og at etablere grundlaget for en 

bæredygtig behandlingsalliance. Der skal således afdækkes prædisponerende og vedligeholdende 

faktorer. Nyttig information indhentes ofte ved at bede patienten fortælle om de allertidligste 

erindringer. Det vil ikke nødvendigvis være præcise historiske data man præsenteres for, men 

snarere erindringer hentet blandt en lang række af mulige erindringer. Han betragter det som en 

enkel projektiv metode. 

   Næste fase er udforskningsfasen, hvor patienten inviteres til at analysere og udforske sine 

relationer, forestillinger om sig selv og andre, hvorfor tingene er blevet som de er, og fantasier om 
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hvad det vil medføre at ændre på dette eller hint. Terapeuten lytter opmærksomt og stiller spørgsmål 

til uklarheder og indre modsigelser i fortællingen. Der vil dukke modstand op hos klienten, hvorved 

dennes vante forsvar mod angst blive taget i anvendelse. 

   ”Reorienteringsfasen vokser naturligt frem, efterhånden som nye emotionelle og relationelle 

erfaringer gør sig gældende hos patienten sammen med en gradvis hurtigere genkendelse og bedre 

forståelse af dynamikken i det cyklisk maladaptive mønster.” (Høstmark Nielsen (2002, pg 190). 

Når patienten mærker denne bedring hos sig selv, styrkes håbet samtidigt. 

I konsolideringsfasen er arbejdet principielt det samme som i reorienteringsfasen, men vægtningen 

skiftes fra at skabe forandring til at befæste den. 

   I afslutningsfasen arbejdes på at følelsesmæssige bånd der er blevet knyttet i løbet af sessionerne, 

kan videreføres inden for en ny ramme. Et normalt spørgsmål i den fase vil være, om klienten kan 

komme tilbage igen hvis problemerne dukker op på ny. Det bekræftende svar på dette spørgsmål er 

ifølge Høstmark Nielsens erfaringer tilstrækkeligt til at mange er i stand til selv at klare opståede 

problemer. Visheden om at hjælpen kan findes er nok til at klienterne ikke behøver at gøre brug af 

den. 

 

Nystrup (1997) arbejder med begyndelsesfasen, hvor patienten gives megen plads, for at terapeuten 

ikke skal blive for styrende. Der trænes i at arbejde psykoterapeutisk. I midtfasen afgrænses og 

fastholdes arbejdstemaer noget hårdere. Frustration opstår igen og igen fordi ting ikke ændrer sig, 

men på et tidspunkt tør klienten alligevel begynde at eksperimentere med ændringer. Har det 

psykoterapeutiske arbejde været godt nok, tør klienten begynde at forandre sig. I afslutningsfasen 

konsolideres arbejdet, og der begyndes et lille stykke sorgarbejde, for at der kan blive sagt 

ordentligt forvel. 

   To forskellige standardforløb ridses op, men der er ganske stor overensstemmelse imellem dem. 

Kognitiv terapi. 

”Cognitive therapy is an active, problem-focused approach to psychotherapy based on 

contemporary understandings of the role of thought, feeling, and action in psychopathology” Pretzer 

& Beck (1996, pg. 36). 

   Pretzer & Beck (1996) oplever kognitiv terapi som en ”…highly integrative approach”, med tre 

primære teoretiske inspirationskilder. Den fænomenologiske tilgang til psykologi, psykodynamisk 

psykologi og kognitiv psykologi. Og den kliniske praksis ser de i høj grad under påvirkning af 

klient-centreret terapi og nutidige behavioristiske og kognitivt-behavioristisk tilgange til terapi. 
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   Den ultrakorte version af kognitiv terapis historie er at Aaron T. Beck i 60’erne som psykiater, 

trænet i og orienteret mod den psykodynamiske teori, søgte efter den forventede vrede mod sig selv, 

som depressive ifølge teorien skulle indeholde. Den fandt han ikke. Hvad han derimod fik øje på 

var, at de depressives vurdering af situationer og begivenheder i høj grad forklarede deres 

sindsstemning og adfærd. Det viste ham en konsistent negativ bias i deres  

informationsprocessering. 

   Kognitiv terapis filosofiske grundlag er, som foreslået af mange, at mennesker reagerer på deres 

fortolkning af begivenheder, mere end de reagerer på de faktiske begivenheder. Psykopatologi ses 

som et resultat af systematiske fejl, bias og forvrængninger i perception og fortolkning. Dette fører 

til dysfunktionelle reaktioner på begivenheder, hvilket fører til yderligere kognitive forvrængninger. 

   Dette betyder ikke at objektiv realitet sættes over individuel oplevelsen, men at det antages at 

individets emotionelle og adfærdsmæssige reaktioner sædvanligvis vil vise sig at være 

dysfunktionelle, hvis der er for stor diskrepans mellem de objektive realiteter og den individuelle 

oplevelse (op.cit.). Langt fra alle kognitioner er sprogligt bundne, men er ofte nødt til at blive det, 

hvis de skal bevidstgøres i terapien.  

   Der fokuseres kun på fortiden i det omfang det kan medvirke til at forstå eller modificere den 

aktuelle lidelse. 

   Pretzer & Beck (1996, pg. 45) præsenterer hvad de kalder for den basale kognitive model.  

   Vi perciperer noget, som i samarbejde med vore underliggende formodninger, fører til 

automatiske tanker. Underliggende formodninger definerer Oestrich & Kolstrup (2002, pg.174) som 

”Regler for rigtigt og forkert, som man kan følge uden at vide det”. I den tegnede model af Pretzer 

& Beck (1996) indgår ikke personlige skemata, men de beskrives i teksten. Oestrich & Kolstrup 

(2002), gør derimod meget ud af 3 lag i deres fremstilling af Becks model, med ”automatiske 

tanker” øverst, ”underliggende formodninger” i midten og ”personlige skema” nederst; sidstnævnte 

definerer de som: ”Mønster af tanker, som er knyttet til kerneopfattelsen af selvet, andre, verden og 

fremtiden” (Op.cit. pg. 173). Automatiske tanker defineres i deres negative udgave som: ”Tanker, 

som er overdrevent angstskabende, urealistiske og destruktive i indhold og virkning, f.eks. om 

katastrofer, vold osv.” (Op.cit. pg 173). 

   Disse tre elementer fører til emotionel og adfærdsmæssig respons.  

   Med den kompleksitet der findes i hverdagslivet og den flertydighed  som forekommer i mange 

interpersonelle relationer, er det uundgåeligt at der fra tid til anden opstår misforståelser. Men den 

slags enkeltstående opfattelser, som fører til episoder af maladaptiv adfærd, bliver nemt korrigeret 
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ved efterfølgende oplevelser. Problemet opstår først når der er tale om en systematisk bias i 

perception, erindring eller fortolkning. 

   ”Since the individual´s schemas, beliefs and assumptions have a major impact on the perception, 

recall, and interpretation of events, they are one possible source of such a systematic bias in 

perception, recall and interpretation of events. Despite cognitive therapy´s name, the model is not 

exclusively cognitive. Rather, the cognitive model focuses on the interplay between cognition, 

affect and behaviour in psychopathology” (Pretzer & Beck (1996, pg. 50). Og det er her jeg for 

alvor synes det begynder at blive spændende. Man lukker op for den Pandorans æske af 

kompleksitet som den virkelige verden byder på. 

   Som de tegner det i en figur de kalder ”The role af cognition in psychopathology” indvirker 

skemata og eksterne begivenheder på de automatiske tanker. Dette udløser som beskrevet 

emotionelle responser, som via den bias-behæftede perception og erindring, forstærker de negative 

automatiske tanker. Derudover udløses, som også beskrevet, adfærdsmæssige ændringer der har 

indflydelse på de interpersonelle relationer. Dette medfører andres respons, der igen er med til at 

forstærke de automatiske tanker. Specielt hvis disse 2 loops påvirkes af nogle af de almindelige 

kognitive forvrængninger, hvor Pretzer & Beck (1996, p. 49) oplister 12, f.eks. disse 3: dikotom 

tænkning (folk omkring mig er enten pålidelige eller upålidelige, ikke ”ofte pålidelige” eller andre 

nuancerede varianter), diskvalificering af det positive (tillægger ikke positive udtalelser værdi) eller  

katastrofetænkning (kigger ikke på sandsynligheden for at det katastrofale vil opstå, vurderer ikke 

de faktiske konsekvenser af hvis katastrofen indtræffer). 

   Nedarvede handlemåder der tidligere havde et overlevelsesmæssigt perspektiv, kan i dag være 

med til at besværliggøre livet. 

   Nedarvede dispositioner i øvrigt kan have stor indflydelse på et menneskes funktionsmåde. Der er 

dog ikke en simpel, ligefrem sammenhæng. ”First, the interaction among the child´s dispositions, 

his/her family environment, and significant life events would shape development, rather than 

inherited predispositions alone shaping development. Second, it is important to note that it is not 

objective events but the child´s perception of events that influence the development af schemas and 

interpersonal strategies” (op.cit. pg. 62). Social læring spiller naturligvis også en rolle. Og når 

oplevelser generelt kan indvirke, kan traumatiske oplevelser det selvfølgelig så meget desto mere. 

   Der nævnes endvidere flere faktorer der kan indvirke på det endelige resultat, men de relevante i 

forhold til behandling af hypokondri vil blive behandlet senere; resten får vente til anden anledning. 
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   Igennem hele det ovenstående står det en smule uklart hvordan relationen tanker-følelser er. 

Rabjerg (2002, pg. 104) er netop i forhold til denne sammenhæng stødt på svare problemer, idet han 

har søgt efter den empiriske validering af, at tankerne påvirker følelserne, sådan som den kognitive 

teori siger. Den validering har han ikke entydigt kunne få. Han er formentlig stødt på det 

grundlæggende problem, jeg har omtalt tidligere, med at opfatte emotioner som selvstændige 

entiteter – det er de formentlig ikke! ”Men der er ingen tvivl om, at selvom vore kognitioner er 

sekundære til emotionelle responser, så spiller de en stor rolle, og det er via kognitionerne, at vi 

forklarer vore emotionelle reaktioner. Dertil kommer, at det er lettere at bearbejde og ændre vore 

kognitioner, end det er at ændre vore følelser. Som følge af den reciprokale relation mellem 

emotioner og kognitioner, vil ændringer i kognitioner også medføre ændringer i emotioner, og 

derfor kan kognitionerne betragtes som en vigtig indgangsport til emotionerne. Måske kan 

kognitionerne betragtes som kongevejen til emotionerne”. (Rabjerg, 2002, pg. 105-106). Specielt 

sidste sætning holder jeg meget af! Hans konklusion er at kognitive terapeuter skal være mere 

ydmyge i at fastslå hvad det er der sker i terapien. 

 Kognitiv behandling 

”The cognitive-behavioural treatment of hypochondriasis offers a positive account of what is going 

on, an alternative, comprehensive explanation for the patient´s concerns, reactions, and, in some 

instances, symptoms” (Warvick & Salkovskis, 2001, pg. 317). Det er de samme forfattere der 

tidligere er citeret for at skrive at den kognitivt-behavioristiske behandling tilbyder en forklaring der 

sandsynligvis, men ikke nødvendigvis, er mere sand end den klienten aktuelt benytter sig af. Det 

handler om at producere en forklaring der for klienten fører til færre dysfunktionelle tanker, følelser 

og handlinger. 

   Når jeg nu vil beskrive hvordan en kognitiv behandling forløber, støder jeg på det klassiske 

problem med at ville beskrive et processuelt forløb på en lineær form. Det kan ikke lade sig gøre, 

men jeg vil gøre det så overskueligt som det nu er mig muligt, vel vidende at det medfører nogle 

gentagelser, og alligevel vil komme til at fremstå forsimplet og unuanceret. Men det er altså de 

vilkår jeg arbejder under, og ikke kan finde ud af at slippe udenom. 

   Derudover er det en abstrakt beskrivelse jeg kommer til at give, da jeg ikke selv har erfaringer 

med behandling af den slags patienter. Visse af de foreslåede interventioner kan vise sig at være 

kontraindicerede overfor hin enkelte klient. Så endnu et vilkår i min beskrivelse er, at det der som 

hovedregel gælder i behandling, ikke nødvendigvis gælder i enhver behandling. 
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   Der er 2 grupper af processer (der naturligvis er delvist overlappende!), det kan være nyttigt at 

klienten får indblik i. Dels meningsfulde og betydningsfulde elementer i skabelsen af hypokondre 

problematikker. Dels meningsfulde og betydningsfulde elementer i vedligeholdelsen af hypokondre 

problematikker. 

 

Skabelse/igangsættelse af hypokonder lidelse. 

   Udviklingen af det hypokondre problem kan gennemløbe det forløb som ses på figuren her: 

 
Warwick & Salkovskis (1989), pg. 80 
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   Som alle andre modeller er også denne model udtryk for en forenkling af problematikken. Det 

Warwick & Salkovskis (1989) bruger modellen til er i terapi at indsætte dele fra den aktuelle 

patients historie under figurens overskrifter (i stedet for de indsatte eksempler).  

   Det jeg savner i figuren er graden af vulnerabilitet overfor psykisk sygdom i almindelighed og 

hypokondri i særdeleshed. Omverdenen er til stede i modellen i hvert fald 3 steder – tidligere 

erfaringer, kritiske begivenheder og adfærdsmæssigt. Men udpegningen af hvor stor betydning det 

har, at klienten er en del af typisk flere forskellige arenaer, synes jeg burde fremgå tydeligere. 

   Men til modellen. Tidligere erfaringer har naturligvis betydning for klientens samlede situation i 

dag – det der skal have fokus i terapien er signifikante begivenheder og mønstre, som har 

indflydelse på ”her-og-nu”-situationen. 

   Dannelsen af underliggende formodninger og personlige skemata vedrører de svært tilgængelige, 

mere eller mindre ubevidste antagelser, som patienten gør om sig selv og andre. 

   Kritiske begivenheder kan være det der igangsætter en forværring der fører til at patienten nu 

opsøger hjælp. I en af de cases der nævnes i Warwick & Salkovskis (1989), har klienten en 27-årig 

handicappet søn boende hjemme, som hun på ingen måde ønsker skal passes andre steder end 

hjemme hos hende selv. Da så hendes mand indkaldes til kirurgisk indgreb, er hun overbevist om at 

han vil dø (underliggende antagelse: kirurgiske indgreb altid medfører døden), og at hun derfor 

bliver alene om at skulle tage vare på den handicappede søn. Denne, i første omgang ikke klart 

bevidste, antagelse medfører forøget stress for kvinden og fremkalder et billede hos hende af at 

være fuldstændig lam, uden mulighed for at kunne foretage sig noget som helst, men med 

åndsevnerne i fuld behold, når hendes lidelse slår fuldt igennem. Hendes symptomer forstærkes. 

   Negative automatiske tanker har ifølge Oestrich (1996, pg. 75)  ofte formlen ”Hvis…, så…”. Hvis 

jeg mærker rumlen i maven, så betyder det at jeg har mavecancer, kunne være et eksempel. De 

negative automatiske tanker er kendetegnet ved at komme som lyn fra en klar himmel, er forbundet 

med intense følelser, bygger på en forstyrret logik, men har høj sandhedsværdi for klienten – alt i alt 

hindrer de klienten i at få kontrol over situationen. 

   Alt dette viser sig på fire planer. Igen må vi huske på at en model er en forsimplet, formålsbestemt 

fremstilling af et problem. De fire planer er i gensidig interaktion med hinanden, og fører til 

yderligere bekræftelse af de negative automatiske tanker, som er med til at cementere de 

underliggende formodninger og personlige skemata. 

   Adfærdsmæssigt vil der typisk optræde en række tiltag for at modtage forsikring om at der ikke er 

noget galt. Det giver umiddelbar lettelse, men efterfølgende  fører det til endnu mere angst. Dette 
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kan være en af flere undvigende handlinger, som i sidste ende bare er med til at vedligeholde 

angsten. Det lykkedes kun at slippe, fordi jeg gjorde sådan og sådan, kan klienten tænke. 

   På det kognitive plan træder de kognitive forvrængninger som jeg tidligere har nævnt i kraft, 

såsom dikotom tænkning, afvisning af positiv information og katastrofetænkning. Endvidere 

foregår der ofte undersøgelse af, om nye symptomer skulle være dukket op. Denne fokusering fører 

med sig at der skabes opmærksomhed på almindeligt forekommende, og at de tolkes som 

bekræftelse på at patologisk, organisk forandring rent faktisk er til stede, og at det har katastrofale 

konsekvenser. 

   På det fysiologiske plan sætter angsten en række processer i gang, som yderligere bekræfter for 

patienten at han er syg. 

   På det affektive plan fører denne håbløse, fastlåste situation  til f.eks. angst, depression og vrede. 

   Det var den ene gruppe af processer. Den anden gruppe processer er dem, der vedligeholder 

symptomerne. 

 

Vedligeholdelse af hypokondri. 

 
Warwick & salkovskis (1990, pg. 112). 
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   Der forekommer en igangsætter, som beskrevet ovenfor. En trussel opleves, hvilket medfører 

ængstelse. Det fører 3 forskellige slags reaktioner med sig.  

   Øget fokus på kroppen – det kan betyde at almindeligvis oversete kropslige signaler mærkes og 

kommer til at fremstå som meget dominerende.   

   Fysiologisk arousal er den anden reaktion. Disse ændringer i kroppen bemærkes også, og 

tillægges stor betydning. Øget pulsfrekvens, overfladisk vejrtrækning etc.  

   Den tredje reaktion der sættes i gang er adfærd hvor det checkes om der er opstået tegn på 

sygdom, og der søges sikkerhed for at der ikke er noget galt. Gentagen palpering af det samme sted, 

kan føre til smerte, rødme og hævelse, der kan tages som udtryk for at noget at er galt. Som 

beskrevet tidligere i specialet, kan dét gentagne gange at søge sikkerhed for at der ikke er noget 

galt, medføre en umiddelbar, men kortvarig lettelse, efterfulgt af en øget angst. Det ender altså med 

at blive selvforstærkende og vedligeholdende på adfærd. ”Repeated attempts at providing such 

reassurance will have the same effect as compulsive behaviour in obsessions, that is, the immediate 

relief of anxiety followed by its return in the longer term and increased frequency af such requests” 

(Warvick & Salkovskis, 1989, pg 113). 

   Disse 3 reaktioner medfører i fællesskab en optagethed af oplevede forandringer, unormale 

kropssensationer og kropstilstande. Tolkningen af dette tages som tegn på alvorlig sygdom, hvilket 

opleves som en trussel, og den onde cirkel kører. 

 

Selve behandlingen. 

   For at komme i gang med at ændre alle disse dysfunktionelle tanker, følelser og adfærd, som de 2 

skitserede slags af processer er udtryk for, skal terapien i gang. 

Warwick & Salkovskis (2001) opstiller en liste på 7 komponenter der efter deres mening skal indgå 

i kognitiv-behavioristisk behandling af hypokondri. Der er et vist forløb lagt ind i opstillingen af 

disse 7 punkter, men da der jo er tale om en terapeutisk proces, kan det ikke opstilles lineært. Der er 

nogle punkter jeg kunne ønske var nævnt eksplicit, selv om de kan indeholdes i de nævnte punkter. 

I gengivelsen her nedenunder er de oprindelige punkter nummereret, medens mine tilføjelser er 

anbragt i tilknytning til de punkter, hvor de kunne tænkes at indgå, og uden nummerering. 

1. assessment og etablering af engagement i terapien 

2. formulering; at opnå fælles forståelse 

psykoedukation 

3. selv-monitorering 
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4. identifikation og reattribuering af negative automatiske tanker 

5. modifikation af vedligeholdende faktorer 

eksponering 

6. identifikation og reattribuering af dysfunktionelle antagelser 

7. beskyttelse mod tilbagefald  

 

   I forhold til punkt 1, at orientere sig i problematikken og skabe engagement i terapien er det som i 

al anden terapi vigtigt at skabe en god relation til patienten. Der skal foretages en grundig og 

fyldestgørende kognitiv-behavioristisk analyse af patientens problemer, hvori indgår en opfattelse 

af patientens symptomer, antagelser, adfærd og konsekvenserne heraf. De instrumenter der bruges 

ved dataindsamling (assessment) er klinisk interview, in vivo observation, klientens selv-

monitorering og selvrapporterings skemaer. Som Pretzer & Beck (1996, pg. 65) skriver, er det ikke 

teknisk sofistikerede værktøjer, men de har vist deres praktiske værdi og effektivitet i klinisk 

praksis, så terapeuten er nødt til stole på disse instrumenter, da der ikke findes andet end 

selvrapportering, der giver adgang til at undersøge tanker, skemata, antagelser og adfærdsmæssige 

strategier. 

   Med denne balast skal terapeuten lave en sammenhængende forklaring på det præsenterede 

problemkompleks, således at det positivt kan fastslås om patienten lider af hypokondri. Kan den 

positive diagnose ikke laves, skal muligheden af at problematikken rent faktisk har somatisk 

oprindelse genovervejes. Der skal kunne formuleres en alternativ psykologisk forklaring der på en 

mindre truende måde redegør for klientens problemer. Og endelig skal patienten have en mulighed 

for systematisk at gennemgå den alternative forklaring, og acceptere at der er en grad af 

sandsynlighed for at den vil kunne passe. Det sidste er vel nok det sværeste. Klienterne er ofte 

blevet mere eller mindre tvunget i terapi af andre, medens de selv opfatter det som en forsinkelse af 

udredningen af deres somatiske symptomer. Har de et mål med terapien er det ofte mest at bevise, 

at de ikke er gale. Af andre besværligheder vil mange ofte have en lang række oplevelser fra 

tidligere utilfredsstillende konsultationer, hvor de ikke har følt sig taget alvorligt, og hvor de måske 

ligefrem har oplevet fagpersonen som vred på dem og har fået at vide at det alt sammen var i deres 

hoved.  

   Terapeuten vil ofte komme ud for at klientens vanemæssige forsikrings-søgen også vil blive 

prøvet af på ham. Det er vigtigt ikke at falde i den fælde, men på den anden side set er det svært at 

afvise patientens ønske, så længe man ikke har haft tid til at redegøre for behandlingsrationalet. 
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Midt i disse store krav til terapeuten, er det vigtigt at det hele foregår i en rolig og tryg atmosfære 

uden hastværk, hvor klienten føler at alle problemer er blevet hørt, forstået og accepteret. 

   ”Her og nu”-fokuseringen er ligeledes central i den kognitive terapi – hvad der sker i klientens liv 

her og nu. I modsætning til den psykoanalytiske fokusering på barndommen og den 

gestaltterapeutiske fokusering på hvad der foregår mellem klient og terapeut. 

   Punkt 2 på listen over hovedkomponenterne i behandlingen er arbejdet med at nå frem til en 

fælles forståelse af problemet. Patientens egen formulering af problemet vil typisk være at han lider 

af en endnu ikke opdaget, alvorlig somatisk lidelse som fortsat kræver somatisk udredning og 

behandling. Det springende punkt er at få forklaret patienten at denne teori indtil nu ikke har ført 

noget overbevisende resultat med sig, og at det derfor måske er tid til at prøve en alternativ 

hypotese. Hvis den heller ikke viser sig at bære frugt efter en fastsat tidsperiode, vil det være 

rimeligt at genoptage den gamle hypotese.  

   Nu starter psykoedukationen i de 2 processer beskrevet ovenfor vedrørende opståen og 

vedligeholdelse af hypokondrien. Elementer fra patientens situation sættes forsøgsvist ind i 

modellerne for at se om det giver mening. De sokratiske spørgsmål bruges meget aktivt for at 

bringe patienten nærmere en afklaring. 

   Klienten er nu ved at være klar til selv-monitorering, punkt 3 på listen, idet han begynder at få en 

fornemmelse af hvilke elementer der kan have indflydelse på hans tilstand. Der vil tit ret hurtigt 

kunne ses et mønster ud fra dagbogsoptegnelser om helbredsbekymring, udløsende symptomer, 

grad af angst og negative automatiske tanker, samt iværksat adfærd. 

   Til afdækning af de negative automatiske tanker bruges, som så mange andre steder i kognitiv 

terapi, sokratisk udspørgen, hvilket har til formål at aktivere klientens nysgerrighed og lægge op til 

opdagelse og udforskning af klientens tanker og overbevisninger. Oestrich (1996 pg. 74) lægger 

megen vægt på at spørge ”Hvad går gennem hovedet på dig lige nu”, i stedet for ”Hvad tænker du”. 

Det er ikke intellektuelle abstraktioner, men det hun kalder ”varme kognitioner” der skal tages fat i. 

Og det stemmer jo meget godt overens med de terapeutiske faktorer, vi tidligere har talt om. 

Emotioner er ikke selvstændige entiteter, men derimod ”…komponentielle konstruktioner, der har 

karakter af narrative scripts, der indeholder kognitive og konative strukturer relateret til udløsende 

begivenheder, egne autonome, ekspressive og instrumentelle reakioner, såvel som subjektive 

oplevelser” (Hougaard, 1996, pg. 246). Ifølge Oestrich (1996) er der klienter der kan arbejde på 

dette første niveau af automatiske tanker og at deres personlige konstruktion vil følge med 

forandringen. Andre skal gøres meget mere bevidste om sammenhængen mellem de forskellige lag. 
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Hun kvantificerer ikke, men jeg gætter på at det er de færreste der kan klare sig med kun at kigge på 

de automatiske tanker. De automatiske tanker er kendetegnet ved at komme lynhurtigt; at de er 

forbundet med intense følelser; at de bygger på en forstyrret logik, men ikke desto mindre har høj 

sandhedsværdi for klienten. Jo højere sandhedsværdi, jo mere stiger angsten. Og de er med til at 

forhindre at patienten får kontrol over situationen.  

   Femte punkt på listen handler om at få modificeret vedligeholdende faktorer. Gennem 

eksponering kan patienten foretage forsøg med ikke at søge denne bekræftelse de eller ideligt søger. 

Kognitive fejlopfattelser forsøges korrigeret ved det. Selvfremkaldte fysiologiske reaktioner i 

terapeutens nærvær kan bruges til at opleve hvorfra de kropslige fornemmelser stammer, og at de 

ikke har katastrofale følger. 

   Løbende i den terapeutiske proces er det naturligvis vigtigt at holde øje med at patienten ikke 

udvikler affektive symptomer som tegn på, at anden psykisk lidelse er blevet provokeret af den 

igangværende behandling. Måske må terapiens fokus på hypokondri midlertidigt suspenderes for i 

stedet at arbejde med følelse af håbløshed, suicidale impulser osv. 

   6. punkt på listen er identifikation og reattribuering af dysfunktionelle antagelser.  Kortlægning af 

disse er et stort arbejde, som også støder på modstand undervejs. Men hele ideen bag dette arbejde 

er, at ”Skøre, dysfunktionelle, irrationelle tanker holder ikke, når de testes…” (Oestrich, 1996, pg. 

86), men først når beviset ligger uigendriveligt foran klienten, er han villig til, og i stand til, at 

opgive dem. 

   De kan handle om helbredsrelaterede antagelser, men kan også handle om mere generelle 

negative antagelser. Warwick & Salkovskis (2001) beretter om en patient hos hvem de 

identificerede følgende grundantagelse: ”I´m Mrs. Jinx, anything bad is going to happen to me” (Pg. 

325). Men sådan antagelse er der ikke noget at sige til at livet føles fortrædeligt! 

   Rabjerg (2002, pg 20) ved fra egen erfaring at begreberne fra kognitiv terapi har stor heuristisk 

værdi i praksis, men at de teoretisk er noget udflydende, hvilket bevirker at deres tilstedeværelse er 

svær at validere empirisk. Ifølge hans analyse henviser Beck til skemaer når han taler om basale 

antagelser, dysfunktionelle holdninger, leveregler, skemata og kognitiv struktur. Der sker en 

sammenblanding af struktur og indhold. Strukturen er naturligvis ikke tilgængelig for introspektion, 

hvorimod indholdet i hvert fald antages at være tilgængeligt og dermed måleligt med bl.a. 

selvrapporteringsskemaer. 
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    Det 7. og sidste punkt på listen handler om tilbagefaldsbeskyttelse. Patienterne må instrueres i at 

være opmærksomme på prodromale symptomer på at tilstanden er på vej tilbage, således at de i tide 

kan forhindre tilbagefald. 

 

En lidt anderledes model jeg er stødt på, indeholder næsten de samme elementer som beskrevet 

ovenfor. (Wilhelmsen (1997) og Wilhelmsen (1998)).  Men dels har den mere eksplicit inddraget, at 

klienten er en del af en større kontekst, og at erfaringer herfra kan have indvirkning på det samlede 

billede. Dels medtager han det han kalder for X-faktoren. Den rummer alt det vi ikke ved! 

Sygdomme der endnu er ukendte for lægevidenskaben, fremtidige hændelser, fortrængte 

traumatiske oplevelser m.m. Ønsker klienten en 100% sikkerhed for ikke i fremtiden at komme til 

at lide af kræft, er der ingen der kan give ham den. Ønsker han 100% forsikring om at han bliver 

rask, er der ingen der kan give ham en sådan. ”At være optaget af en ukendt X-faktor er 

fortvivlende og fjerner opmærksomheden fra faktorer som man rent faktisk kan gøre noget ved” 

(Wilhelmsen, 1998, pg. 113). 

 
Wilhelmsen (1997, pg. 73) 

   ”Alle faktorene som nå er presentert påvirker hverandre gjensidig med negative og positive 

tilbakekoblinger. Modellen er pragmatisk og enkel, men utelukker ikke at man senere kan være mer 

differensiert og sofistikert hvis det er nødvendig” (Wilhelmsen, 1997, pg. 74). Netop den tydeligt 

pragmatiske tilgang som Wilhelmsen benytter sig af, virker meget tiltalende på mig.xi  
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Evidens for virkning af kognitiv terapi. 

   Efter hvad jeg har kunnet opspore er der til dato publiceret 3 studier, der retter sig mod 

behandling og som randomiseret har fordelt klienterne i behandlings-grupper med kognitiv 

behandling (og for de 2 studier yderligere en gruppe med anden behandling) og en 

ventelistekontrolgruppe.xii De tre studier er gennemført af 2 forskellige forskningsmiljøer i hhv. 

England og Holland. De benytter sig langt hen ad vejen af samme metoder, og de bygger successivt 

ovenpå hinanden. 

   Efter nøje overvejelse har jeg valgt ikke at gå nærmere ind på de psykometriske problemstillinger 

om, hvordan man overhovedet kan måle bedret funktionsniveau, hvilke instrumenter man har gjort 

brug af, hvilke psykometriske procedure-afvigelser der har været foretaget mellem de forskellige 

måletidspunkter etc. Havde jeg valgt at gøre det vil jeg ende der, hvor hele dette speciale begyndte. 

Hvordan kan man meningsfuldt diagnosticere hypokondri. Hvilke symptomer skal man lægge vægt 

på og hvilke kan man udelade. Endvidere ville jeg skulle redegøre for forskellene ved at bruge hhv. 

engelsk og hollandsk udgave af visse psykometriske skalaer, at man vælger på visse 

måletidspunkter kun at benytte sig af nogle, men ikke andre skalaer fra samme måleinstrument 

m.m. Det ville alt i alt blive meget omfattende, uden nødvendigvis i denne sammenhæng at føre 

særlig megen relevant indsigt med sig. Så jeg hælder mit hoved til at de gennemførte undersøgelser 

fremstår overordentligt troværdige, at de er blevet citeret i litteraturen efterfølgende uden 

anmærkninger, og at de er publiceret i velrenommerede tidsskrifter – British Journal of Psychiatry 

og i Behaviour Research and Therapy. 

   I 2 af de 3 studier er der som nævnt overfor 1/3 af klienterne brugt anden behandling end kognitiv 

terapi, som har fremvist gode resultater. Da en del af den anvendte metoder har været ens mellem 

de 2 aktive terapiformer, er det endog meget svært (eller måske netop umuligt) at redegøre for den 

forskel der trods alt har været mellem de 2 behandlingsformer. Da deltagerantallet endvidere har 

været begrænset, vælger jeg ikke at fordybe mig i de behandlingsmetoder der stilles op overfor den 

kognitive terapi. 

   I Warwick et al. (1996) refererer de deres egen kontrollerede undersøgelse af hypokondri. Den 

kognitive behandling er foretaget som beskrevet i afsnittet om behandling ovenfor. Alle 

praktiserende læger, psykiatere og psykologer i Oxfordshire blev kontaktet enten pr. brev eller 

personligt, med opfordring til at henvise klienter til undersøgelsen. Den foregik på psykiatrisk 

hospital. Klienterne skulle være villige til randomiseret enten at modtage kognitiv-behavioristisk 

terapi straks eller afvente en 4 måneders periode som ventelistekontrol, inden de ville modtage 
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tilsvarende behandling. 101 blev henvist, hvoraf nogle udeblev, andre opfyldte ikke 

inklusionskriterierne, og endnu andre var så alvorligt suicidalt truede af deres tilstand, at de heller 

ikke blev inkluderet. 32 blev inkluderet, hvoraf én droppede ud af behandlingen efter 7 sessioner, 

men hans tal indgår i det samlede prøvemateriale, alle andre gennemførte studiet. Ventelistegruppen 

og behandlingsgruppen udviste ingen statistisk påviselig forskel. Klienterne fik op til 16 

behandlinger. Efter assessment, og randomisering, blev der konstrueret en individuel teoretisk 

forklaring på hver enkelt patients problem – denne blev givet med hjem. De fik udleveret skriftligt 

materiale om såvel hypokondri som kognitiv terapi. De førte dagbog, inklusive udfyldelse af en 

række analoge skalaer. Terapien blev optaget på bånd, og klienterne blev bedt om at lytte til den 

overståede session inden efterfølgende session. Den samme terapeut gennemførte samtlige 

behandlinger.  

   Et så lavt drop-out som undersøgelsen havde, tager Warwick et al. (1996) som tegn på at 

behandlingen var acceptabel for patienterne. Der var på en række parametre klar forbedring for 

behandlingsgruppen, men kun marginal forbedring for ventelistegruppen. Specielt 

sygdomsoverbevisning, der jo er en centralt faktor for hypokondre, udviste signifikant forbedring. 

Bedringen holdt sig ved 3 måneders follow up. 

   Problemerne ved undersøgelsen er at den blev gennemført af én terapeut, at de henviste patienter 

havde accepteret henvisning til psykiatrisk hospital, hvilket kan tale for at de mere end den 

gennemsnitlige hypokondri-patient accepterer at der kunne være en psykologisk komponent i deres 

lidelse. Endvidere var det en meget kort follow-up periode de arbejdede med. 

   Men den erfaring stablede Clark et al. (1998) en ny undersøgelse på benene. De ønskede at 

imødegå flere af indvendingerne mod deres første undersøgelse, og  ønskede desuden at se hvilke 

faktorer fra kognitiv terapi der var aktive, ved at sammenligne med anden behandlingsform. Det 

sidste gav dem ganske mange problemer. De ønskede oprindeligt at sammenligne kognitiv terapi 

med problem-løsning som terapeutisk udgangspunkt. Men i pilotstudier viste dette sig ikke 

acceptabelt for klienterne. Derfor endte Clark et al (1998) med at komponere stress management 

terapi. 

   48 klienter blev inkluderet på samme vis som ovenfor. Inklusionskriterierne var de samme. 

Randomiseret blev de placeret på denne måde: 1/3 blev sat i kognitiv terapi, 1/3 i stress 

management terapi, og den sidste 1/3 sat på venteliste. Venteliste-klienterne blev efter 

ventelisteperioden randomiseret sat i henholdsvis kognitiv terapi og stress management terapi. 

   Også her var der bemærkelsesværdigt lavt dropout – 2 patienter i alt, en fra hver terapiform. 
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   I hver terapiform fik de udleveret materiale om deres sygdom og den behandling de modtog. 

Terapi-sessionerne blev optaget på bånd, og klienterne blev bedt om at gennemhøre den inden 

næste session. 

   Den kognitive terapi blev gennemført som beskrevet tidligere. Samme antal sessioner, men tillagt 

yderligere 1-3 booster-sessioner. Stress management terapien bestod i at identificere stressende 

elementer i ens hverdag, i at lære afslapningsøvelser og i at udsætte sig for angstskabende 

situationer. 

   8 kliniske psykologer med erfaring i kognitiv og behavioristisk angstbehandling forestod 

behandlingerne. Der blev kun fundet marginale brud på behandlingsprotokollen ved check af 

randomiseret udvalgte båndoptagelser af terapierne. Klienterne udviste tilsvarende forbedringer 

sammenlignet med den tidligere undersøgelse for den kognitive gruppes vedkommende, men viste 

til forskernes store forundring også ganske store forbedringer for deltagerne i stress management 

gruppen. På en enkelt parameter udviste sidste gruppe faktisk mere vedholdende resultater ved 12 

måneders follow up. Det vil jeg dog lade ligge her. 

   De væsentlige konklusioner var, at resultaterne kunne replikeres med forskellige terapeuter, og at 

virkningen holdt sig både ved 3 og 6 måneders follow up, men at der sås et fald ved 12 måneders 

follow up, således at det ganske let oversteg mid-treatment scoren, men væsentligt bedre end ved  

pre-treatment. 

   Der er altså høj grad af evidens for at Warwick & Salkovskis forståelse af hypokondri har klar 

effekt i psykoterapi. 

   Den tredje randomiserede undersøgelse er Visser & Bouman (2001). 78 patienter blev inkluderet, 

men med et drop-out på 28,2 %. Undersøgelsen foregik på 5 forskellige centre, udført af 21 

forskellige terapeuter med erfaring indenfor kognitiv-behavioristisk terapi. En trediedel af 

klienterne blev givet kognitiv terapi nogenlunde som beskrevet under behandlingsafsnittet, men dog 

med et tydeligere udgangspunkt i kropslige fornemmelser. En trediedel blev sat på som 

ventelistekontrolgruppe (og efterfølgende randomiseret fordelt mellem de 2 terapiformer), og den 

sidste trediedel blev tilbudt terapi med eksponering in vivo med responsforebyggelse. Hypokondre 

forestillinger blev opstillet i et hierarki. Dette hierarkis elementer blev testet ved hjemmeopgaver, 

hvis udførelse blev diskuteret ved den efterfølgende session. Der var follow up efter 7 måneder. I 

follow up-perioden modtog de 21 af de 56 tilbageværende klienter anden form for behandling. 

   Problemerne med denne undersøgelse er det store drop out, der antages at handle om 2 ting. Dels 

lang ventetid på nogle af behandlingsstederne. Dels tyder det på, at de der droppede ud var de 
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klienter der var mindst plagede af deres lidelse, og de var alle i beskæftigelse. Hypotesen var derfor, 

at når bedring var indtrådt, var incitamentet til at fortsætte behandlingen sammen med hverdagens 

andre aktiviteter ikke længere så stort. Den korte follow up-periode, hvis resultater oven i købet 

forurenes af, at en stor del af patienterne deltager i forskellige former for behandling i denne 

periode er ligeledes problematisk. Samt naturligvis det forholdsvis ringe antal klienter. 

   Men samlet set viser disse tre undersøgelser dog en markant virkning, og den slår 

ventelisteplacering med mange længder. 

   Bouman (2002) præsenterer en mindre ambitiøs intervention, og med fokus på et lidt andet 

patientudsnit, men som i kraft af sin simpelhed og prisbillighed, måske kan vise sig at blive et 

glimrende supplement. Via dagspresse, egen læge m.fl. blev offentligheden informeret om 

muligheden af at deltage i en psyko-edukationel (ikke psyko-terapeutisk) gruppe, hvis de opfyldte 

de diagnostiske kriterier for hypokondri. De inkluderede fik tilbudt 7 sessioner med fastlagt emne, 

hvori indgik mindre forelæsninger, demonstrationer, videoillustrationer, fokuserede 

gruppediskussioner og mindre opgaver. De 2 facillitatorer, som de blev kaldt (nyuddannede 

psykologer med basal erfaring i kognitiv behavioristisk behandling af hypokondri), forsøgte at 

inddrage eksempler og kommentarer fra deltagerne for at højne den personlige indsigt. Der var 

tillige forslag til hjemmeopgaver som deltagerne efter lyst kunne lave. Først monitorering, siden at 

udfordre hypokondre antagelser, nedskrive undvigende adfærd m.m. 

   Af de 27 inkluderede droppede 6 personer ud. Af de tilbageværende viste der sig bedring både 

ved den 7. session, der var en booster-session, og ved follow up efter 1 og 6 måneder. 

   Som forfatteren påpeger, kan der ikke drages særligt vidtrækkende konklusioner ud fra denne 

undersøgelse, men vejen er banet for yderligere undersøgelser af metoden. Og at den i kraft af sine 

ringe krav til erfaring hos facillitatorerne, er en ganske prisbillig foranstaltning. Der skal ikke 

mange sparede konsultationer til, før de investerede midler er tjent hjem igen. 

 

Så undersøgelser med flere deltagere og længere follow up ses naturligvis gerne, men på baggrund 

af det foreliggende findes der i dag ikke behandlingsmetoder der har dokumenteret  en klart bedre 

effekt end den beskrevne individuelle kognitiv-behavioristiske. Der findes muligvis variationer over 

kognitiv-behavioristisk inspirerede behandlingsmetoder, hvor klienterne oplæres i mindre 

dysfunktionelle reaktioner på kropslige sensationer, og med eksponering overfor frygtede 

situationer, som kan udvise tilnærmelsesvis samme effekt. 

   Der er derfor grund til allerede nu at iværksætte kognitiv behandling af hypokondre klienter! 
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   Videre arbejde med psykoedukationelle (og eventuelt gruppeterapeutiske) metoder fortjener 

yderligere opmærksomhed. 

Konkluderende og perspektiverende. 

Det er lidt forstemmende at være nået hertil uden større afklaring. Den samme følelse går igen i 

Lipsitt & Starcevic (2001 pg. 365), hvor de i Epilogen efter en lang og grundig antologi om 

hypokondri må skrive: ”Despite advances in diagnosis and better treatment options, our knowledge 

of hypochondriasis remains comparatively meager, and we cannot be satisfied with our means of 

helping the patients”. Og hvorfor er det så at vi står her? 

   Som jeg påpeger i begyndelse af mit speciale, er hele det begrebsmæssige apparat vi har om 

sygdom og sundhed i høj grad angribeligt og til tider direkte misvisende. Derfor er det at Juul 

Jensen (1983) må ty til løsninger som praksisbegreber m.m. 

   Diagnostik generelt giver et falsk billede af sygdomme, og nok i endnu højere grad for de 

somatoforme lidelser end for de fleste andre lidelser. På mange områder er det nok alligevel indtil 

videre det bedste vi har at byde på. 

   Diagnosen hypokondri kan tilnærmet afgrænse en gruppe patienter, men er i endnu højere grad 

fanget i diagnostikkens utilstrækkelighed end andre sygdomme. Dels fordi hypokondri i høj grad 

ko-eksisterer med andre diagnoser. Dels fordi de i endnu højere grad end så mange andre lidelser er 

fanget i det uløste psyke-somaproblem og det ligeledes uløste kausalitetsproblem. Det er en 

overvejelse værd at indføre hypokondri som en Axis II lidelse i DSM-systemet, i stedet for som i 

dag at placere den på Axis I. Viser DSM-systemet sig at kunne løse en række problemer skal ICD-

systemet nok følge med. Eller endnu bedre, at de to systemer smelter sammen! 

   I kraft af de uløste grundlagsproblemer af filosofisk art, men med store implikationer for dette 

område, er det ikke muligt at komme med konklusive udtalelser om ætiologien. Selvsagt er det også 

problematisk at undersøge et objekts ætiologi når objektet kun svært lader sig indfange. Og at 

klassifikatoriske systemer undergår ganske store forandringer fra  udgave til udgave, gør det heller 

ikke nemmere at foretage longitudinelle undersøgelser. 

   I forhold til behandling er der måske lidt flere lyspunkter. Ganske vist er der  mange elementer 

involveret i vellykket psykoterapi, hvoraf en del fortfarende henstår i dunkel belysning. Men nogle 

af de terapeutiske faktorer der har vist virkning på angstlidelser og andre affektive lidelser, ser ud til 

at gå igen i vellykket behandling af hypokondri.  

   Randomiserede undersøgelser virker overbevisende i deres påvisning af at kognitiv behandling 

har effekt. Større undersøgelser med længere follow up perioder ville øge styrken af denne evidens. 
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Men med den store belastning hypokondri er for de enkelte klienter og den ressourcemæssige 

belastning de i dag udgør for sundhedsvæsenet (og at den belastning af sundhedsvæsenet formentlig 

tillige er vedligeholdende for deres lidelse!), er der så meget desto større grund til at tilbyde 

kognitiv behandling til denne gruppe af patienter snarest muligt. 

   En tanke der måske kan arbejdes videre med er at forsøge at identificere nogle symptom-grupper 

eller symptom-clustre. Ved at anvende dem kunne man måske blive fri for den opslidende 

diskussion af hvordan man meningsfuldt adskiller hypokondre og somatiserende patienter. Som 

eksempler på sådanne grupper eller clustre kan nævnes høj grad af forsikrings-søgen, høj grad af 

helbredsangst, alvorlig sygdomsfobi, høj grad af somatosensorisk amplifikation og så videre. Disse 

vil vise sig i høj grad at være overlappende, men muligvis vil der kunne udskilles nogle særlige 

karakteristika. Herefter kunne man undersøge hvilke terapeutiske faktorer der havde størst 

indvirkning på hver enkelt cluster. Noget påvirkes bedst med eksponering. Andet påvirkes bedst 

med psykoedukation. Noget tredje bedst med afslapningsteknikker. På den måde kunne man måske 

i højere grad være løsningsfokuseret (!) i undersøgelser af ”What works for whom!”, som en af 

klassikerne inden for effektforskning hedderxiii. 

 

Men derudover kunne man ønske sig en større bevidstgørelse hos praktiserende læger overfor denne 

gruppe, således at de i lettere tilfælde selv vil kunne iværksætte behandling, og i sværere tilfælde vil 

kunne henvise til veluddannede psykologer eller psykiatere. Der er i dag 2 eksisterende miljøer 

herhjemme, grupperet omkring Per Fink, Afdelingen for Funktionelle Lidelser, Århus 

Kommunehospital, og Morten Birket-Smith, Liasonpsykiatrisk Afdeling, Bispebjerg Hospital. 

Begge miljøer er ledet af psykiatere, som har organiseret deres psykologer på forskellig vis. Fra 

disse miljøer kunne psykologerne søge opdateret viden, vejledning og supervision.  Med 

veluddannede psykologer med dokumenteret behandlingseffekt som mål, kunne vores faggruppe 

måske være med til at kvalificere behandlingen af denne gruppe klienter. Såvel via den behandling 

vi selv foretager, som den supervision vi kan tilbyde andre grupper der udfører klientbehandlingen. 

   Mit fromme ønske er at psykologien og psykiatrien arbejder videre af den vej der allerede 

forsigtigt er betrådt sine steder, hvor de 2 fag kan gå ind i ægte tværfagligt samarbejde, og hvor 

faggrupperne hver især kan facillitere hinandens faglige indfaldsvinkler. Og lad os for alt i verden 

slippe uden om fælden med fællesfaglighed, hvor psykiatere skal være sekunda-psykologer, og 

psykologer skal være sekunda-psykiatere.  
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   Der skal altså tilstræbes et samarbejde hvor man fordomsfrit fordeler opgaverne efter fagligt 

ståsted, personlige interesser og styrker, således at den tilbudte behandling kan blive den bedst 

mulige på ethvert givet tidspunkt for den enkelte patient.  
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English Summary 
In this paper it is argued that the concept of disease is not an easy one. In the medical world there 

are 2 basic myths according to Juul Jensen (1983); the one of medical essentialism, which talks of 

af principal and unitarian border between health and disease, and the other myth, the one which says 

that there is only one best cure for a disease. Few diseases act in that way, Hirusidism (Female 

beard) is one of them. Most of the other diseases are syndroms. And syndroms are characterized by 

multifactorious ethiology, and thereby also by multifaceted symptomatology. And the fixed 

taxonomies does not give a good picture of what diseases really are.  

   The concept of psychic disease is not a clearer one, contaminated by the misuse in former Soviet 

Union, and in general to control people. Lots of definitions is propesed, but none is acceptable. To 

even further blur the matter, disease (the medical persons perception), illness (the patients 

perception) and sickness (the community´s perception) is described. 

   Diagnostics are in focus. The 2 accepted diagnostic systems, ICD og DSM, are diagnostic based 

on  polythetic diagnostics – if a patient fulfill a defined number of characteristics, he is given the 

diagnosis in question. This way of giving diagnoses can be managed with a great deal of reliability. 

But as Reisby mentions, the way that is more the way diseases actually displays themselves, is not 

in a  categorial way, but in a dimensional way. And the gain of ”…reliability purchased at the cost 

of validity is no bargain”, as Wakefield (1997A) says! 

   The history of the the concept hypochondriasis is reviewed. As with most other disorders or 

syndroms, it changes over time and between cultures. But there is some core of hypochondriasis 

that goes through history. But the way that it is expressed, is dependent of the culture and time’s 

symptom pool, as Shorter (1992) tells os.  

   The difference between somatiazation disorder and hypochondriasis is described, and 

hypochondriasis is attempted. It looks that 9 out of 10 suffering from somatization disorder is 

female, but that there is an equal gender ratio for sufferers of hypochondriasis. 

   The 6 components in most descriptions of hypochondriasis are according to  Starcevic (2001A): 

Bodily symptoms, bodily preoccupation, fear that a serious disease is already present, suspicion that 

a serious disease is already present, resistance to routine medical assurance and hypochondriacal 

behaviour. There are standard assessment instruments to detect hypochondriasis, but most of them 

are not fully standardised and they are used with very little cogency. Sometimes it  is argued that 

hypochondriasis is not an isolated disease, but just a way to express depression, anxiety or 

personality disorder. It seems not to be that way, but these diseases quite often appear as co-
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occurring diseases. Because it is difficult to identify hypochondriasis, and because it is done i a 

number of different ways, it is hardly possible to say anything reliable about the epidemiology. 

   To get some idea of the way hypochondriasis is  developed and maintained, I look at some 

different theoretical explanations. Psychoanalytical theories give many suggestions, but they are 

only weakly verified (or not at all). Behavioural-cognitive theories are better, but not convincing in 

all aspects, in their description af developing and maintaining factors in hypochondriasis. They 

mostly view it as a matter of anxiety, and they point out a number of ways in which this interact 

with biology, behaviour, cognition and emotion. Perhaps in the future developmental 

psychopathology can help us understanding these mechanisms better. Other theories and factors are 

mentioned. 

   In treatment medication can be an idea, but there is not strong evidence of this.  

   Psychotherapy is not defined in a way that all can agree upon. 5 groups of therapeutic factors are 

described, that are more or less active in all psychoterapies. 

   Psychodynamic therapies can give some clues on how to do psychotherapy, but not specific 

advice on how to help hypochondriacs.  

   The principles of cognitive-behavioural therapy are described. Previous experience leads to 

formation of dysfunctional assumptions. These can be triggered by critical incidents which activate 

negative automatic assumptions that results in hypochondriasis. This disease is seen in behavioural, 

affective, cognitive and physiological ways. In a number of ways the therapist can attack the 

negative automatic thoughts and the dysfunctional assumptions. 7 componants in the therapy are 

described. 

   3 controlled randomized studies that give evidence for that way of treatment are mentioned, as 

well as a suggestion of using a cognitive group education is given. 

   It is concluded that not very much is known about hypochondriasis, but that there actually is 

evidence that cognitive-behavioural therapy could help these haunted people. And it is hoped that 

psychologists and psychiatrists in the future will be better in their cooperation. 
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Noter 
 

                                                
i Indtil da havde ICD-systemet kun omhandlet somatisk patologi. 
ii ”…some psychopathology, for example, variaous types of bipolar disorder, will become firmly established as 
categorical, while other forms of Psychopathology, such as dysthymia or certain anxiety states, are more appropriately 
described along dimensions of subjective distress and deterioration in adaptive behaviour” (Boggs, 2002) 
iii Samme antagelse fremsatte Birgitte Bechgaard, Chefpsykolog på Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital, på et møde 
i Dansk Psykologisk Selskab For Forskningsmetodologi d. 26/9, 02, på KUA. 
iv Eller i yderste konsekvens Z76.5 simulation ”bevidst frembringelse eller efterligning af symptomer med klar, ydre 
motivation, f.eks. for at undgå strafferetslig sanktion eller militærtjeneste eller for at opnå misbrugsmidler, økonomisk 
eller social hjælp” (WHO, 1994, pg. 151) 
v Det forhindrer dog ikke at folk der lider af hypokondri tilligemed kan simulere for at opnå noget – f.eks. straffrihed, 
erstatning m.m. 
vi Dette støttes af Ravn et al. 1994, pg. 108: ”Kontinuum (matematik). Betegnelse for en matematisk abstraktion, der 
kan anskueliggøres ved den ubrudte linie” 
vii Hollifield (2001, pg. 103) skriver: ”There is evidence that hypochondriasis is associated with many ”attitudes”, 
personality traits, and personality disorder. This evidence comes from descriptive and theoretical literature and from 
empirical findings. However, both the quality and the strength of the relationship between hypochondriasis and 
personality disturbanc are not well understood” 
viii Der er tale om The Whiteley Index, udviklet af Pilowski i 1967, The Illness Behaviour Questionnaire, som Pilowsky 
udviklede sammen med Spencer i 1975, The Illness Attitude Scale, udviklet af Kellner et al. I 1983-84 og The 
Somatosensory Amplification Scale, udviklet af Barsky et al. I 1990. 
ix For som Wilhelmsen (1998, pg 179) skriver: ”Hypokondri beskytter ikke mod andre lidelser, og man må altid 
foretage nye undersøgelser og prøver ved mistanke om organisk sygdom”. 
x Cantor & Fallon (1996) er en både kompetent og medrivende bog. Carla Cantor var i gennem mange år invalideret af 
hypokondre forestillinger, som ødelagde mere og mere af hendes liv. Hun erkendte hvad hun fejlede, og kom i 
behandling, som ifølge hende selv havde markant bedrende virkning. Som journalist følte hun trang til at researche dette 
område grundigt – og det har hun gjort. Både med mange case-eksempler, interview med ”de store kanoner” fra 
forskningsverdenen og endelig har hun dykket ganske grundigt ned i forskningslitteraturen. 
 
xi Wilhelmsens egen historie er da også præget af at være meget fokuseret på at finde løsninger der virker. Han er 
oprindeligt uddannet intern mediciner, men fandt ud af at en ganske stor del af den patienter han blev præsenteret for, 
havde han ikke et kvalificeret tilbud til. Han tog derefter specialuddannelsen som psykiater. Nu kan han altså tage imod 
somatiserende patienter og præsentere sig som en med forstand på både ”krop og hoved”, og har derfor formentlig 
lettere ved at skabe en terapeutisk alliance. (Wilhelmsen, 1998).  
xii Endvidere pågår der for tiden en dansk undersøgelse fra Liason-psykiatrisk Afdeling på Bispebjerg Hospital, hvor der 
behandles med hhv. kognitiv behandling ved psykologer og ikke-fokuseret behandling ved psykiater. Men der er endnu 
ikke publiceret resultater fra denne undersøgelse. Oplyst af Ulla Wattar, Center for kognitiv psykologi; en af de 
involverede behandlere på mødet d. 8. oktober, 2002, arrangeret af Psykiatrifonden med titlen ”Hypokondri, 
somatoform og psykosomatisk sygdom”, afholdt på Rigshospitalet. 
xiii ”What works for whom? : a critical review of treatments for children and adolescents” af Peter Fornagy. Guilford 
Press, 2002. 


