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Begreber

Skizotypisk sindslidelse

1. Skizofrenispektret (jfr. ICD-10, dvs. ikke personlighedsforst.)

2. Ikke-psykotisk (mikropsykoser)

3. Diagnose i (ung) voksenalder

Aspergers syndrom

1. Autismespektrumforstyrrelse (ASF)

2. Normal IQ og uden sprogforstyrrelser (jfr. DSM-5, spektrum)

3. Diagnose (ofte men ikke altid) i barnealderen 



Symptombillede – klinisk udfordring!

Anderledes 
adfærd

vanskeligt med 
socialt samspil

kognitive 
vanskeligheder/negative 

symptomer

følelse af at ikke 
være som alle 

andre

depression

angst



• ”Go to” diagnose i voksenpsykiatri = skizofrenispektrum

• Asperger’s syndrom/ASD overses ofte (1, 2), eller diagnosticeres 
indenfor skizofrenispektrum (1, 3) i voksenpsykiatrien.

• ASD ”go to” diagnose i børne og ungdomspsykiatrien?

1. Chang HL et al. General hospital psychiatry. 2003;25(4):284-8. Epub 2003/07/10., 2. Nylander L, Gillberg. Acta psychiatrica Scandinavica. 
2001;103(6):428-34. Epub 2001/06/13. , 3. Hurst RM, et al. Journal of autism and developmental disorders. 2007;37(9):1711-20. Epub 2006/12/07. 

Differentialdiagnostik ASD/skizofreni?



1. Ekspertise indenfor forskellige specialer lille fusion af viden…

2. Typiske og ikke-typiske forløb ved ASD og skizofrenispektrum, mange 
faktorer spiller ind på debut

Hvordan kan det være?

ASD
Tidlige symptomer 

B&U

Skizofrenispektrum
Senere symptomer 

Voksenpsykiatri

?



• Operationelle diagnostiske kriterier

• Tjeklister

• Strukturerede interviews

• “Fanger” ikke oplevelsesmæsseige forskelle

• Fokuserer ikke altid på kernesymptomer (gestalt)

MEN OGSÅ: Diagnostiske procedurer



Skizotypisk sindslidelse

1. Inadækvate eller indsnævrede følelser, 
følelseskulde

2. Excentrisk, sær eller aparte udseende 
eller adfærd

3. Kontaktfattigdom og isolationstendens

4. Sære ideer eller magisk tænkning, som 
påvirker adfærden og som ikke svarer til 
subkulturelt mønster

5. Mistroiskhed eller paranoide ideer

6. Obsessive ruminationer uden indre 
modstand, ofte med dysmorfofobisk, 
seksuelt eller aggressivt indhold

7. Usædvanlige sanseoplevelser, 
somatosensoriske (coenestesier) eller 
andre illusioner, depersonalisation, 
derealisation

8. Vag, omstændelig, metaforisk, kunstig 
eller stereotyp tankegang og tale

9. Mikropsykotiske episoder med intense 
illusioner, hallucinatoriske oplevelser eller 
vrangagtige ideer, sædvanligvis uden 
ydre provokation

Aspergers syndrom

A. Ingen forsinkelse af impressivt eller ekspressivt sprog

B. Kvalitativt afvigende socialt samspil med hensyn til:

(a) blikkontakt, mimik, kropsholdning, gestikulation

(b) udvikling af fælles interesser, aktiviteter og emotioner med 
jævnaldrende

(c) emotionelt respons, situationsfornemmelse eller integration af
social, emotionel og kommunikativ adfærd

(d) spontan delagtiggørelse af andre i fornøjelser, interesser eller
aktiviteter

C. Indsnævret, repetetiv, stereotyp adfærd eller usædvanligt
intense særinteresser, ≥1 af følgende:

(a) udtalt optagenhed af 1 el. flere stereotype, indsnævrede
interesser, afvigende med hensyn til indhold eller fokus

eller

optagethed af 1 eller flere interesser, afvigende med hensyn til
intensitet og afgrænsning, men ikke indhold eller fokus

(b) tvangspræget fastholden ved specifikke, formålsløse
rutiner/ritualer

(c) stereotype, repetetive motoriske manérer, omfattende hånd-
eller fingerbasken eller –vriden, eller komplekse bevægelser

(d) optagethed af delelementer eller detaljer uden funktionel
betydning (lugt, konsistens, berøringsfornemmelse eller lyde)

D. Skyldes ikke andre lidelser eller tilstande

Maria Nilsson, læge, Ph.d.-stud, PC Ballerup 
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Organisation af behandling

 Endnu større ‘erfaringafstand’ mellem de to!

Skizotypi

Region-/hospitalsregi

Aspergers

Kommunal-/privatregi



Bleuler
(1911) 

Schizophrenia (4 A’s)
SCHIZOPHRENIC AUTISM

‘withdrawal to a 
private inner world’

Kanner 
(1943)

Infantile Autism
‘children without interest in others’

‘preference for aloneness and sameness’
A separate disorder -controversial!
(early debut, no positive symptoms)

Wing
(1979)

Triade +
Aspergers

SKIZOFRENI-
SPEKTRUM

ASD

Asperger
(1944)

‘Autistische
Psychopathie’

Schneider
First Rank Symptoms

Kraepelin
Dementia præcox

Minkowski
A lack or a loss of 

‘vital contact with reality’

Blankenburg
‘lack of unreflected

immersion (presence) 
in the world’

Begrebernes udvikling

Frith, Happé, Baron-Cohen 
ToM, Central coherence etc.

Operational 
criteria

(the other 3 A’s: affect (flattened/inappropriate), ambivalence (conflicting attitudes/emotions), associations (loosening of thought))



Skizofren autisme i dag 
- selvet, intentionalitet og intersubjektivitet

• Ikke del af diagnosekriterier

• Baseret på koncepter fra fænomenologi/philosophy of mind

Fænomenologisk psykopatologi -
fokus;

• Ændringer af bevidsthedens form 
og struktur

• Ændringer af 1. persons oplevelsen
af selv, andre og verden

Centrale fænomenologiske koncepter -
skizofreni;

• Mindsket basalt selv

• Relation mellem subjektet (”jeg”) og 
andre (intersubjektivitet)/verden 
(intentionalitet) er ændret (ændret 
ontologi)



Menneskets bevidsthed 
(ifølge fænomenologer)

 En følelse af et minimalt/basalt selv/jeg

 Nødvendig for at en oplevelse skal opleves som nogens (dvs. 
1.personsperspektiv)

 Normalt præ-reflektivt tilstede

+ en præ-reflektiv, intentional og ”embodied” væren i en fælles social 
verden

17



https://www.cartoonstock.com/directory/s/self_consciousness.asp



For at ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og dato”:

Ændret IPSEITET; 

En ændret/mindsket oplevelse af pre-refleksiv “minhed” af
tanker/oplevelser etc.

Ustabilt 1.persons perspektiv; 

En ændret/mindsket oplevelse af at være et subjekt (et “jeg), 

et center for handling, tanker og oplevelser

Ændret basalt selv ved skizofreni



Mindsket basalt selv – oplevelse:

• Indre tomhed, mangel på indre kerne

• Ikke-eksisterende, anonym

• Fundamentalt anderledes end andre

Mangel på indre holdepunkt (Haltlosigkeit)  Over-tilpasning, 
kameleon



Mangel på ‘common sense’ (Blankenburg)

• Mangel på automatisk, præ-reflektiv tilstedeværeslse i en fælles verden

• Mangel på naturlig selvfølgelighed (Anne – enhver hund/barn forstår det, 
men ikke jeg) 

• Perpleksitet; verdens selvfølgelighed/naturlighed mangler

• Hyprereflektivitet; konstant reflekteren (tanker/følelser/andre/verden etc.) 
mister naivitet, spontanitet, lethed



For at ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og dato”:

Hvorfor alt dette?

• Et ‘forstyrret selv’ er historisk anset for at være en konstitutiv fænotyp/essens
vid skizofrenilidelse

• Forsvundet fra diagnostiske kriterier (DSM/ICD)

• En essentiel meningsfuld helhed (gestalt) ved skizofreni/-typi

• Mindre risiko for forveksling (fejldiagnose), end ved 

symptomer og tegn som er fælles mellem lidelser



For at ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og dato”:

Pause



ASD og fænomenologi?

”Lånte” koncept fra fænomenologi/skizofreni

Efterfølgende primært neurokognitivt fokus; 

- Theory of mind (mentaliseringsevne)

- Central coherence (meningsfulde sammenhænge)

- Eksekutive vanskeligheder (planlægge/udføre opgaver)

Teoretisk filosofi: intentionalitet & intersubjektivitet



Intersubjektivitet ved ASD

BEGREBER:

Intentionalitet: bevidstheden er intentionel, dvs. den er altid rettet mod 
noget, det er "med reference" til verden.

”Embodiment”: Selvet er aldrig frit flydende/isoleret fra sine omgivelser, 
derfor er det ikke meningsfuldt at skelne mellem indre og ydre oplevelser.

Intersubjektivitet: en præ-reflektiv og ”kropslig” afstemning/væren-med-
andre.



Intersubjektivitet ved ASD

Ved ASD:  En afvigende eller manglende præ-reflektiv og ”kropslig” 
afstemning/væren-med-andre i en (social) kontekst.

Ikke forståelse for; handlinger (actions) og ejerskab (having/possessing) 
(G. Bosch, 1962)

men…. hvordan opleves alt det her for “jeg”?



Det basale selv ved ASD? 

• Diagnostiske kriterier ASD; observeret (3. persons) adfærd

• Pga. mangel på theory of mind, aleksitymi etc.  Ikke undersøgt
1.personsoplevelsen (i klinisk setting)?

Undtagelse:

• Oplevelsen af tid er ændret; kun oplevelser der er sket (fortid) har en
tidsmæssig kvalitet (kontinuum) (Zukauskas PR, et al. Temporality and Asperger's syndrome, 

2009)



Objektivt niveau
(adfærd)

Overlap af 
symptomer

Skizotypisk
sindslidelse

Asperger’s
syndrom

Subjektivt niveau
(oplevelse)

‘Bleulers 
autism’

‘Kanners
autism’

Projektets hypotese



For at ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og dato”:

Forskellige dimensioner af selvet

Minimalt, basalt 
(opevelsesmæssigt) selv

interpersonelt selv 
narrativt selv

 Sammenligne på ”samme” parameter



Studie design: Observationelt, deskriptivt 

~ ca 60 deltagere

 Fænomenologisk, selvforstyrrelser 

 Overblik psykopatologi

 For at sikre diagnostiskt ”rene” grupper

 ASD observeret psykopatologi



Reference EASE-skalaen:



Eksempler selvforstyrrelser; 

• Som om oplevelser

• Ikke psykotiske, intakt realitetstestning

• Form og struktur, ikke indhold

”Jeg kan ikke være mit kernejeg. Den forsvinder bare. Den er ligesom luft. 
Mere (som en) romantisk tanke. Jeg er en sky, andre er (velafgrænsede puder 

(eller mursten). /…/ Jeg kan ikke være den jeg egentlig er, i stedet bliver jeg 
en tilpasset vred person.” (Mindsket basal selvoplevelse)

”Jeg kan ikke mærke min krop. Hele mit liv foregår her oppe (peger mod 
hovedet). Ikke bevidst om hvordan jeg er i rummet, hvordan jeg sidder. Er det 
hele mig? Hele mig er her oppe (i hovedet)? Kroppen følger med, så jeg kan 

bevæge mig rundt.” (Psykofysisk split)



- Beskrive førstepersonsperspektivet ved ASD i forhold til ved 
skizotypi

- Hvis der er forskel i mængde/tilstedeværelse af 
selvforstyrrelser mellem de to spektra, kunne det bruges i den 

diagnostiske proces

Resultater



Kvalitative oplevelsesmæssige forskelle;

Sociale vanskeligheder
Sch: “Jeg observerer mig selv udefra”, ”Jeg kan ikke være til på en afslappet 

måde” (verlust der natürlichen selbstverständlichkeit), “Jeg tænker konstant over 
hvordan jeg opfører mig i samtaler. Sociale regler er ikke rigtige ting, de 

eksisterer bare, mellem os” 

ASD: “Jeg kunne forstå på de andres reaktioner at det jeg gjorde ikke var rigtigt, 
men det var ikke noget jeg selv bemærkede”

At være anderledes
Sch: “Det føles som om jeg er en anden… eksistens, et andet væsen”, 

”bogstaveligt talt som om jeg er bygget af helt andre byggesten”

ASD: “Jeg kunne ikke enes med andre”, ”jeg fungerer ikke som de andre socialt”



Ord
Sch: “Ord mister sin betydning, jeg tænker dem i stykker.”

ASD: Et ord har EN specifik, ufleksibel betydning. 

Form af tanker
Sch: “Hvis jeg bare kunne lade være med at tænke, så var der ikke et 

problem”, “Hvordan tænker man en tanke til ende? De kommer frem og
forsvinder og vender tilbage igen. Jeg kan ikke styre det. Tankerne kører et 

helt andet sted hen.” 

ASD: “Jeg ved ikke hvordan (man gør), men jeg kan lære mig at tænke mig 
frem til det. Tanker er bare… over det hele i hovedet.”



INPUT/OUTPUT

Problemer med INPUT (sanser/informationsbearbejdning/oplevelse) 

 vanskeligheder i OUTPUT (adfærd/symptomer)

Diagnostiske kriterier beskriver oftere ændret OUTPUT end ændret
INPUT

Forskellig INPUT ved autsime og skizofreni

 lignende OUTPUT?

De diagnostiske kriterier beskriver/fanger det ikke!

36
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’För att förstå en människa behöver man 
förstå 

vad just den människan förstår’

Maria Nilsson, MD, Ph.d.-student, MHC Ballerup

L. Nylander


