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Evidens i forhold til:

1)Behandling  

2)Diagnostik: Valide og reliable diagnoser og assessment



The conclusions of this Cochrane review are 

misleading and potentially dangerous. 

- See more at: 

http://www.nationalelfservice.net/mental-

health/adhd/methylphenidate-for-adhd-have-

cochrane-got-it-wrong-this-

time/#sthash.6QWkWhp4.dpuf

Der er følelser i Evidens





 Hvorfor en evidensbaseret tilgang til personlighedsforstyrrelser? 

 Grundlæggende om evidensbaseret behandling 

 Evidens- klinikernes erfaringer- patientens præferencer 

 Evidenshirarkiet (

 RCT 

 Systematiske reviews (inkl GRADE) 

 Evidensforskningen indenfor behandling af personlighedsforstyrrelser 



 How are we doing developing an evidence base concerning the efficacy of 
psychotherapy, often long term, for severe and diabling personality disorders that
either stand alone or co-occur with depression or other axis I disorder” (Klerman, 
1990).  

 Patienten lagde efterfølgende sag an mod institutionen, efter at han kom sig 
fuldstændigt på få ugers medicinsk behandling.



 Patienter har krav på en effektiv behandling og det krav om at basere ens praksis 
på evidens vokser hurtigt over hele verden. Kravet er fornuftigt, hvis man ser helt 
nøgternt på det. Hvem ønsker ikke, at den behandling, man får, er baseret på den 
bedst mulige evidens? Dermed får man ikke kun en behandling, der bygger på 
den bedste forskning: Der er også mindre risiko for at modtage en behandling, 
som kan være farlig for ens helbred. 

 Men evidensbaseret praksis er ikke begrænset til behandling, den er også 
relevant at knytte til for eksempel diagnosticering og prognose. 



 Evidensbaseret praksis er en grundig, eksplicit, fornuftig og gennemtænkt brug af den bedste 
evidens i forbindelse med beslutninger vedrørende undersøgelse og behandling af den enkelte 
patient. 

 Gode behandlere benytter sig både af deres individuelle kliniske ekspertise og den bedst 
tilgængelige eksterne evidens. Uden klinisk erfaring kan evidensbaseret praksis udforme sig 
som et rigidt evidenstyranni, fordi selv udmærket ekstern evidens kan være irrelevant for den 
enkelte patient. Omvendt kan den kliniske praksis være forældet, ineffektiv og i værste fald 
skadelig for patienten. 

 David Sackett et al. har beskrevet en trinvis metode henvendt til klinikerne for at sikre en god 
evidensbaseret praksis: 

 1)Først handler det om at forme et klinisk spørgsmål på basis af det problem, patienten 
henvender sig med. 

 2)Dernæst handler det om at finde ekstern evidens, der undersøger problemstillingen. Derefter 
skal evidensens kvalitet og relevans vurderes.

 3)Herefter kommer processen med at implementere evidensen i den kliniske praksis. Det sidste 
trin består af en evaluering af processen, hvor klinikeren laver en evaluering af effekten hos 
patienten og en evaluering af sin egen indsats (Sackett m.fl., 1996).



Evidensbaseret behandling

Ekstern evidens

Klinikerens erfaring

Patients præferencer



 I evidensbaseret praksis indgår klinikerens ekspertviden. Den enkelte klinikers 
viden om mennesker med personlighedsforstyrrelser bygger på overleveringer 
fra erfarne kollegaer, mentorer og supervisorer, videre- og efteruddannelse, en 
teoretisk indsigt og refleksion samt personlige erfaringer erhvervet gennem 
træning i diagnostik og behandling af disse patienter i forskellige sammenhænge

 Den kliniske ekspert kender sine begrænsninger og vil tage andre med på råd, 
når der opstår problemer i behandlingen. Det er vigtig at understrege, at man med 
ekspertviden ikke forstår viden hos en elite af klinikere (særligt vise og kyndige), 
men at det er kliniske færdigheder, som er anerkendte og opnået som led i en 
autoriseret specialuddannelse i professioner inden for psykiatri. 





 En evidensbaseret praksis sker også gennem tilpasning af behandlingen til patientens 
personlighed, styrke og svagheder, særlige bekymringer og ønsker til hvad 
behandlingen måtte indeholde (patientens domæne). De randomiserede kliniske 
undersøgelser tager udgangspunkt i diagnoser, men den enkelte patient er meget 
mere end sin diagnose og har særegne problemer. At der specielt skal tages hensyn til 
patientens personlighed siger sig selv, når det drejer sig om behandling af mennesker 
med personlighedsforstyrrelser. Terapeuten vil naturligvis have et særligt øje til 
personens sårbare sider og intellektuelle resurser i bredeste forstand og derved vælge 
en interventionsform, som passer til personen. 

 Med i patientperspektivet hører også familiesituationen og andre samvirkende faktorer 
i en behandlingsplan (samtidige behandlinger hos egen læge, somatik, privat-
praktiserende psykolog mv.). Med i patientens perspektiv hører desuden den 
tidsmæssige komponent, hvor meget tid kan personen rent faktisk være med til at 
investere. Ved at respektere personens behov og ønsker er selve grundlaget for en 
senere terapeutisk alliance lagt.





 Det randomiseret kliniske forsøg (RCT) er det stærkeste forsøgsdesign, når man 
skal afgøre, hvorvidt en behandling er virksom sammenlignet med ingen 
behandling eller en anden behandling. Forsøget er kendetegnet ved, at patienter 
fordeles tilfældigt til enten at modtage en eksperimentel behandling eller en 
kontrolbehandling. Omdrejningspunktet i et randomiseret klinisk forsøg er, at 
behandlingen er den eneste væsentlige forskel mellem de to grupper patienter. 

 Et RCT består af mange væsentlige delelementer, som alle har til formål at 
mindske risikoen for systematiske (bias) og usystematiske fejl, som kan påvirke 
den målte effekt af behandlingen.. 
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Der er udviklet flere redskaber til at vurdere kvaliteten af 

RCTs. Et af de mest kendte og anerkendte er Cochrane

Risk of Bias (ROB) tool (Higgins m.fl., 2011). Dette 

redskab vurderer risikoen for, at der kan forekomme 

systematiske fejl (bias) i forsøget. 

Man vurderer alle de vigtige 'domæner', herunder; 

randomiseringsprocessen, maskering af fordelingen af 

patienter, blinding af personale og dem, der undersøger 

effekten af behandlingen, hvordan man har forholdt sig til 

tabte data samt rapporteringspraksis. 
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“Vested interest” bias?  Lundh 2012                                  





 Undgår systematiske forskelle i mellem grupperne

 Ved vurdering af randomiseringsprocessen lægges der vægt på, hvilken metode 
man har anvendt til at danne to sammenlignelige grupper. 

 Dernæst vurderes det, hvilken metode der er anvendt til at skjule 
gruppefordelingen (allokering) under indtag af patienter. 
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 Det er i medicinsk forskning også vigtigt, at denne fordeling i to grupper 
vedbliver at være skjult – både undervejs og ved afslutningen af forsøget, således 
at hverken patienter, personale eller dem, der skal udføre effektmålingen, har 
kendskab til patientens gruppetilhørsforhold. Når dette er helt gennemført, kaldes 
det et dobbeltblindet forsøg. 

 Ved RCTs, der undersøger psykoterapeutisk behandling, er det dog vanskeligt at 
skjule gruppetilhørsforhold undervejs i forløbet for personalet og helt umuligt at 
skjule det for de terapeuter, som varetager behandlingen. Imidlertid kan man altid 
skjule gruppetilhørsforhold for dem, der undersøger effekten af behandlingen, og 
man kan også i princippet skjule for patienterne, hvilken behandling de modtager, 
idet man kan anvende ”fake psykoterapi” som kontrolbehandling. 
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 Det er almindeligt, at data mistes undervejs i forsøget, og det 
vurderes, hvorvidt og hvordan dette er rapporteret, samt om der er 
foretaget statistiske beregninger, der tager højde for frafald af 
patienter. Dette er blandt andet vigtigt, fordi nogle patienter stopper 
i forsøget på grund af manglende effekt eller ubehagelige 
virkninger. Vurderingen af alle domæner er tredelt og scores med 
lav risiko for systematiske fejl (bias), usikker risiko for systematiske 
fejl og høj risiko for systematiske fejl.



Linehan: Manglende 
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Bateman: Uklar risiko



 Ved publikation af randomiserede forsøg er der en risiko for, at kun signifikante fund 
bliver rapporteret – det er dette, der menes med rapporteringsbias. Hvis forskere 
eksempelvis har undersøgt virkningen af en psykoterapeutisk behandling for 
personlighedsforstyrrelser og undersøgt interpersonel funktion, social funktion, angst-
og depressionssymptomer og selvskadende adfærd og fundet, at eksperimentgruppen 
oplevede færre angstsymptomer end kontrolgruppen efter behandlingen, men der var 
manglende effekt på alle de andre effektmål, så er der en stor sandsynlighed for, at de 
vil rapportere, at behandlingen hjælper på angstsymptomer. Imidlertid er der en stor 
risiko for, at dette fund kan være tilfældigt og derfor ikke vil kunne gentages, hverken i 
andre undersøgelser eller i klinikken. 
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 The side effects of antidepressants are well known – nausea, dry mouth, 
constipation and loss of interest in sex. But what if your depression is being treated 
by a psychological therapy? Are there any risks in that? Research in the British 
Journal of Psychiatry suggests there might be – out of 14,587 people who 
responded to a survey asking about a range of psychological therapies, one in 20 
said they had “lasting bad effects” from treatment.



 Forskere der undersøger effekt af en behandling de selv arbejder med og er 
udannet i. 

 Forskere undersøger effekten af en behandling som de har særlige interesser i – f. 
eks. økonomiske



“I am not against the industry, quite 

the opposite, entrepreneurship is 

crucial for translation, development, 

and growth. However, corporations 

should not be asked to practically 

perform the assessments of their own 

products. If they are forced to do this, 

I cannot blame them, if they buy the 

best advertisement (i.e., ‘‘evidence’’) 

for whatever they sell. 

Vested interests dictate preemptively 

large segments of the research 

agenda and its evidence-based aura 

which is further propagated in 

professional societies and large 

conferences (12)”.
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 En anden form for bias, publikationsbias, beskriver, at undersøgelser, der ikke viste 
signifikante resultater, kan blive helt glemt og aldrig publiceret, eller sjældent 
omtalt. Omvendt kan en mindre undersøgelse, der som følge af tilfældigheder 
eller metodologiske svagheder viste signifikante effekter, opnå at blive både 
publiceret og omtalt. 

 Praktikere og beslutningstagere kan så stå i den situation, at de, når de konsulterer 
litteraturen, bliver vildledt, fordi de får indtryk af, at en i virkeligheden uvirksom 
behandling faktisk er effektiv. 



 I gennem 6 uger sammenlignede og analyserede COMPare holdet 67 forsøg i de mest 
5 anerkendte medicinske tidsskrifter til at vurdere den igangværende forekomsten af 
ændring af effektmål i kliniske forsøg..

 Her beskrives kodning af ERASE forsøget. Denne undersøgelse var en af 13 
randomiserede kontrol forsøg offentliggjort i JAMA, som er analyseret. 11 af disse 
indeholdt ændring af effektmål og der blev krævet at JAMA publicerede en korrektion. 
JAMA nægter dette.

 Vores sammenfattende analyse af resultatet rapportering i ERASE forsøget var, at:

 3/3 præ-specificerede primære udfald var korrekt rapporteret

 21/37 præ-specificerede sekundære udfald var korrekt rapporteret

 16/37 præ-specificerede sekundære resultater blev ikke rapporteret overhovedet

 6 yderligere effektmål blev rapporteret, der var ikke på forhånd specificeret



 En af de mest anerkendte systematiske reviews er Cochrane systematiske reviews
(Higgins m.fl., 2011). Der forefindes Cochrane systematiske reviews baseret på 
diagnostiske studier og Cochrane systematiske reviews af interventioner. Cochrane
systematiske reviews af interventioner adskiller sig fra andre reviews ved hovedsagelig 
at være baseret på en meget høj grad af systematik i arbejdsprocessen. 

 I de senere år har man dog ønsket også at inkludere ”ikke-randomiserede studier” i 
Cochrane systematiske interventionsreviews. Årsagen til dette er blandt andet et ønske 
om at kunne afdække langvarige skadelige virkninger. Disse kræver langvarige 
randomiserede kliniske undersøgelser, som ikke altid kan laves i praksis på grund af 
etiske problemstillinger forbundet med at lade patienter være uden behandling 
gennem lang tid. Oversigter over ikke-randomiserede studier er behæftet med 
betydelig usikkerhed og vil ofte overvurdere effekterne. Dette søger man at tage højde 
for ved også at kvalitetsvurdere de ikke-randomiserede studier.





SYSTEMATISKE REVIEWS



 Psykologisk behandling- Nye RCTs= ca. 50

 Medicinsk behandling- Nye RCTs=ca 20



 Et centralt element i systematiske reviews er de såkaldte metaanalyser. En 
metaanalyse er en metode til at kombinere resulter fra mange studier. Ved at 
lægge ofte forskellige resultater sammen fra studier, der har undersøgt effekten af 
en bestemt behandling over for den samme population, kan man komme frem til 
mere robuste og præcise konklusioner, end man kan fra hver enkelt af forsøgene. 

 Ud over dette kan metaanalyser også bruges til at undersøge forskellige 
delelementer i de enkelte studier og på den måde sige noget kvalificeret om, 
hvorfor studier har forskellige resultater (Manderscheid, 2004). 



 Evidensen for effektive behandlinger af forskellige former for 
personlighedsforstyrrelser er mangelfuld. Det meste af evidensen er knyttet til 
randomiserede kliniske forsøg, der undersøger effekten af behandling af 
borderline personlighedsforstyrrelse. Forskningen er begrænset af forsøg med få 
patienter og kort opfølgningstid, et utal af forskellige ratingskalaer er anvendt i de 
forskellige forsøg, og der er ringe kontrol med komorbide lidelser (Bateman m.fl., 
2015). 

 Psykoterapi er generelt anbefalet som den bedste behandling til mennesker med 
personlighedsforstyrrelser, men evidensen baserer sig på forsøg med få patienter, 
og alle forsøg har høj risiko for såkaldte systematiske fejl, som er specifikke 
påvirkninger, der ofte kan identificeres og som kan give en skævvridning af 
resultatet.  Dette betyder, at man heller ikke her med sikkerhed kan hævde, at der 
er en effekt, lige så lidt som man kan hævde, at der ikke er nogen effekt. 



 Der foreligger to Cochrane systematiske reviews, hvor fordele og ulemper ved 
psykologisk behandling og medicinsk behandling af patienter med borderline
personlighedsforsstyrrelse er undersøgt. Begge disse reviews er også præget af at 
de inkluderede studier er af svag kvalitet (Stoffer m.fl., 2010; Stoffer m.fl., 2012)



 Inden for området personlighedsforstyrrelserer er der lavet en række guidelines. De 
fleste af disse er lavet til borderline personlighedsforstyrrelse. De nyeste er National 
Collaborating Centre for Mental Health (UK). Borderline Personality Disorder: 
Treatment and Management (NICE Clinical Guidelines, No. 78; Tyrer og Haigh, 2010) og 
den australske guideline; Clinical Practice Guideline for the Management of Borderline 
Personality Disorder (National Health and Medical Research Council, 2012). 

 Disse guidelines er grundigt lavet, men da de skal bygge på den bedste foreliggende 
evidens, ender de ofte med svage anbefalinger og eller anbefalinger funderet på god 
praksis pga. manglende evidens på området. 

 Det samme er situationen i Danmark i forhold til den nye kliniske retningslinje for 
emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type (Sundhedsstyrelsen - NKR 
(2015).  Dette er et problem for området, idet der kun forefindes sparsom ekstern viden 
om, hvilken undersøgelsesmetodik, der bør anvendes, eller hvilken behandling disse 
patienter har brug for.



Title Authors Year Conclusion

Pharmacological interventions for 

antisocial personality disorder

Khalifa et al. 2010 In summary, we were unable to draw any firm 

conclusions from the existing literature.

Psychological therapies for people with 

borderline personality disorder

Stoffers et al. 2012
The results indicate Dialectical Behaviour Therapy 

is helpful for people with borderline personality 

disorder. 

There were generally too few studies to allow firm 

conclusions to be drawn about the value of all the other 

kinds of psychotherapeutic interventions evaluated. 

However, single studies show encouraging findings for 

each treatment that was investigated, both 

'comprehensive' and 'non-comprehensive' types. More 

research is needed.

Evidensforskningen indenfor behandling af 

personlighedsforstyrrelser



Psychological interventions for 

antisocial personality disorder

Gibbon et al. 2010 We considered 11 studies, but were 

unable to draw any firm conclusions 

from the evidence available.

Pharmacological interventions 

for borderline personality 

disorder

Stoffers et al. 2010 There are only few study results per 

drug comparison, with small numbers 

of included participants. Thus, current 

findings of trials and this review are not 

robust and can easily be changed by 

future research endeavours. 

Crisis interventions for people 

with borderline personality 

disorder

Borschmann et al. 2012 We did not identify any completed 

studies that met the inclusion criteria. 

Evidensforskningen indenfor behandling af 

personlighedsforstyrrelser-Cochrane reviews









 I år 2000 dannedes GRADE Working Group (Atkins m.fl., 2004). Gruppen består af 
videnskabsfolk fra hele verden. Formålet med GRADE var at udvikle et omfattende 
og godt redskab til at vurdere kvaliteten af evidens. Systemet kan både bruges i 
forbindelse med vurdering af evidens fra systematiske reviews og guidelines. 
GRADE har fire eksplicitte kriterier, som spænder fra meget høj kvalitet, moderat 
kvalitet, lav kvalitet til meget lav kvalitet:





Risiko for systematiske fejl





Præcision





Heterogenitet





Direkthed





Publikationsbias :undersøges med statistiske 
analyser og ”Funnelplot”



Underlying methodology Quality rating

Randomized trials; or double-upgraded observational studies. High

Downgraded randomized trials; or upgraded observational studies. Moderate

Double-downgraded randomized trials; or observational studies. Low

Triple-downgraded randomized trials; or downgraded observational studies; or 

case series/case reports.

Very low


