
Workshop 4 – torsdag den 29. september 
 

Louise Meldgaard Bruun, cand.psych., specialist i psykopatologi 
 
Kognitive vanskeligheder ved stress og depression  

 

Stress og depression er forbundet med opmærksomhedsproblemer og eksekutive 

vanskeligheder. De kognitive vanskeligheder kan vare ved efter at stemningslejet er 

stabiliseret, og de vil ofte give anledning til problemer med at honorere egne og andres 

forventninger i skole og på arbejde, og øger risikoen for tilbagefald.   

 

Workshoppen har fokus på, hvordan disse vanskeligheder afdækkes og behandles. 

 

Depression forbindes med forsænket stemningsleje, nedsat energi og manglende lyst. 

Depression påvirker imidlertid ikke kun humøret, men sætter sig også spor i kognitionen i 

form af problemer med at koncentrere sig, huske, skabe overblik og løse problemer. Ved 

restitution efter depression er der ofte et efterslæb af kognitive symptomer, således at der ses 

vanskeligheder med koncentration, hukommelse og problemløsning efter at stemningslejet er 

stabiliseret. Tilsvarende ses der kognitive vanskeligheder i forbindelse med langvarig stress, 

også efter at humøret er stabiliseret. 

 

Vanskelighederne kan vise sig som problemer med at læse, vanskeligheder med at fastholde 

opmærksomheden i samtaler, problemer med justere rutiner, og besvær med at overskue 

trinvis problemløsning. Svækkede problemløsningsevner gør det endvidere vanskeligt at 

’bekæmpe’ ængstelige og negative tanker, fordi alternative tanker kræver en (eksekutiv) evne 

til at generere og fastholde mulige fortolkninger overfor hinanden.  Ændringerne i kognition 

kan således forstærke og vedligeholde ængstelige tanker og et depressivt stemningsleje, og 

vanskelighederne vil øge risikoen for tilbagefald 

 

Ved stress og depression er det vigtigt, at den kognitive funktionsevne udredes, så kognitive 

vanskeligheder ikke udgør en barriere for restitutionen. Kognitive vanskeligheder kan 

afdækkes gennem klinisk interview, spørgeskemaer og screeningsbatterier eller gennem en 

psykologisk undersøgelse.  

 

Ved behandling af stress og depression bør behandling af kognitive vanskeligheder integreres 

på lige fod med støtte til emotionelle og sociale problemer. Indledningsvist gives der 

psykoedukation omkring kognitive vanskeligheder, hvilket vil mindske risikoen for, at disse 

fejlagtigt fortolkes som manglende vilje eller dovenskab. Når opmærksomhedsvanskeligheder 

og overbliksproblemer fejltolkes som manglende engagement snarere end kognitive 

vanskeligheder, har det betydning for de forventninger og krav der stilles, både af personen 

selv og af omgivelserne. Endvidere kan det være relevant at arbejde med specifikke strategier 

til håndtering af opmærksomheds- og eksekutivvanskeligheder.  Psykologisk behandling af 



kognitive vanskeligheder ved stress og depression henter inspiration fra 

behandlingstraditioner der har afhjælpning af kognitive vanskeligheder som mål.  

Strategierne spænder bredt, fra simple øvelser i opmærksomhedstræning til træning i 

systematisk problemløsning. Som ved anden psykologisk behandling vil behandlingen, 

herunder udvælgelse af specifikke strategier, have udgangspunkt i den enkeltes udfordringer, 

præferencer og sociale situation. 

 

På workshoppen vil kognitive vanskeligheder ved stress og depression indledningsvist blive 

præsenteret. Efterfølgende er der fokus på, hvordan kognitive vanskeligheder afdækkes og 

behandles.  Der veksles mellem oplæg, case præsentationer og praktiske øvelser. 
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Louise Meldgaard Bruun har igennem en årrække arbejdet med de neuropsykologiske 

aspekter ved psykiatriske lidelser. Hun har skrevet artikler, bogkapitler og bøger om 

udredning og behandling af kognitive vanskeligheder ved stress og psykiatrisk lidelser.  

 

Med særlig relevans for oplæggets tema: 

’Neuropsykologiske perspektiver på kognitiv adfærdsterapi ved psykiatriske lidelser’ i ’Kognitiv 

terapi, nyeste udvikling’ Hans Reitzels Forlag, 2012. 

 

’Saml tankerne’ Psykiatrifonden, 2014. Videomateriale lavet i forbindelse med bogen 

(psykoedukation) findes på psykiatrifondens hjemmeside 

http://www.psykiatrifonden.dk/faa-hjaelp/taenk-dig-staerk/kognitive-vanskeligheder/1-

hvad-er-kognitive-vanskeligheder.aspx 

 
 
 


