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Personlighedsforstyrrelse unge og voksne. 

Traumer og personlighedsforstyrrelser hænger tæt sammen. Tidligere mente mange at der kunne være 
relativt specifikke sammenhænge mellem bestemte typer af traumer fx seksuelle overgreb og bestemte 
forstyrrelser fx borderline. Forskningen har imidlertid vist, at den type simple modeller ikke duer. I stedet 
har udviklingspsykologien lært os, at samme type traumer kan føre til mange forskellige slags forstyrrelser, 
og at traumernes effekter må forstås på baggrund af den kontekst det indgår i, herunder særligt hvilke 
muligheder omgivelserne tilbyder i forhold til bearbejdning og affektregulering.  

I dette seminar vil jeg præsentere resultater fra undersøgelser, der har fulgt børn og unge over en årrække 
og kigget på sammenhængene mellem traumer og senere personlighedsproblemer. Herudover vil 
deltagerne også få et teoretisk indblik i personlighedsforstyrrelsesbegrebet, og her særligt hvordan den 
kategoriale diagnose er problematisk i forhold til at udvikle bedre årsagsforklaringer og 
behandlingsmodeller på området. I den forbindelse vil jeg bl.a. præsentere deltagerne for den alternative 
DSM model for personlighedsforstyrrelser og ligeledes for udkastet til ICD-11.  

Den overordnede ramme til forståelse personlighedsforstyrrelser er mentaliseringsteorien, som den er 
formuleret af Peter Fonagy, Anthony Bateman og Patrick Luyten. Om end teorien fortsat vægter 
betydningen af tilknytning, så har teorien også udviklet sig i de senere år, således at man nu i højere grad 
ser på hvordan traumer skaber bredere kommunikationsforstyrrelser. Grundlæggende handler megen 
behandling af traumatiserede mennesker om at genoprettet tilliden til den læring, som tilbydes i relationer 
(epistemisk tillid). Jeg vil her præsentere deltagerne for nogen af de mest almindelige problemer man 
oplever i mødet med unge og voksne med personlighedsforstyrrelser. Disse problemer er formentlig 
væsentlige for forståelse og hensigtsmæssig indgriben i de selvforstærkende mekanismer, der i nogle 
tilfælde fører til mere kroniske forløb hos traumatiserede personlighedsforstyrrede mennesker.      

I undervisningen præsenteres empirisk forskning og teoretiske modeller. Herudover lægges der vægt på 
løbende dialog med deltagerne. Undervejs vil der blive brugt videoklip som oplæg til diskussion og 
refleksion.              


