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Introduktion

• Det er mennesker, der udviser en bestemt 

adfærd og har visse oplevelser og symptomer. 

Man er ikke sin diagnose

• Det er vigtig at forstå mennesket bag ved 

sygdommen, selv om dennes personlighed kan 

være svært forstyrret og være en del af  

sygdommen selv (Gabbard, 1994)
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Introduktion

• Vores forståelse af  hvordan sygdommen og 

personligheden hænger sammen er begrænset

• Vi ved ikke, hvornår og hvordan 

personlighedsstrukturen forstyrres, og hvordan 

denne forstyrrelse får indflydelse på behandling 

og prognose på længere sigt
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Om diagnoser

• Diagnoser er arbejdsmodeller – de er ikke 
virkeligheden

• Specielt vores polytetiske diagnosesystemer giver 
problemer. De kriteriebaserede definitioner af  
psykiske lidelser er arbitrære og giver 
umiddelbart indtryk af  en højere grad af  
videnskabelighed end det rettelig er tilfældet

• De samme fænomener kan tages til indtægt for 
forskellige diagnoser
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Psykosebegrebet

• Der er en vis uklarhed i sprogbrugen omkring 

hvordan og hvornår vi taler om psykose (= 

realitetstestningen er ikke fungerende), 

psykosesymptomer (hvor der er et kontinuum i 

graden af  psykose, eksempelvis ved PANSS 

rating) og hvornår vi taler om en psykoselidelse 

(eksempelvis skizofreni)
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Historie
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Emil Kraepelin (1865-1926)

• Spore tidlige forløb af  

dementia praecox

• Det autistiske 

temperament

• Beskrivelsen tæt på den 

skizoide personlighed
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Eugen Bleuler (1857-1939)

• Kædede termen skizoid 
sammen med 
skizofrenibegrebet

• Den skizoide 
personlighed var til stede 
hos 25% af  skizofreni 
patienter

• 1/3 emotionelle og 
adfærdsmæssige 
problemer
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Carl Gustaf  Jung (1875-1961)

• Den skizoide disposition 

er en generel 

personligheds-dimension

• Betegnede den med 

termen introversion
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Ernest Kretschmer (1888-1964)

• De psykotiske 

symptomer var en 

reaktion på stress især 

hos sårbare personer

• To varianter

– Den anæstetisk skizoide

– Den hypersensitive 

undgående
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Karl Jaspers (1883-1969)

• Fænomenologisk 

synspunkt

• Patientens personlighed 

ændres i løbet af  den 

psykotiske proces

• Perplexitetsbegrebet
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Paul E. Meehl (1920-2003)

• Kendt for at indføre begrebet 
Skizotaxi som en biologisk 
baggrundsfaktor for 
udvikling af  skizotypi og 
skizofreni

• Beskrev to former for 
skizofreni:
– ”sand” = Skizotaxisk Sz

– Non-skizotaxisk Sz

• Meehl, PE. Toward an 
integrated theory of  
schizotaxia, schizotypy and 
schizophrenia. J Pers Dis, 
4(1) 1-99, 1990
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Otto F. Kernberg (1928- )

• En af  de førende 

psykoanalytikere

• Kendt blandt andet for 

beskrivelsen af  

”borderline personality 

organization” samt 

udviklingen af  

”Transference Focused

Psychotherapy”
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Otto F. Kernberg (1928- )

1992
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Forsvarsorganisation

Jeg-funktion Neurotisk Borderline Psykotisk

Realitets-

testning

God Variabel Dårlig

Modent 

forsvar

Ja Nej Nej

Identitets-

integration

God Dårlig Dårlig
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Forsvarsorganisation

Efter Clarkin et al, Psychotherapy for borderline personality, APP 200613-04-2016 17



Josef  Parnas

• Fænomenologisk baseret 
skole, videreudvikler den 
germanske tradition som 
beskriver 
basissymptomer

• Begrebet 
selvforstyrrelser er 
centralt

• Ipseitet –
førstepersonsperspektiv
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Modeller
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Relationen mellem personlighed 

og psykose

A. Personlighedsforstyrrelser 

øger sårbarheden for senere 

udvikling af  psykose  

og/eller 

personlighedsforstyrrelser 

kan repræsentere et 

kontinuum af  psykose

B. Psykosen invaderer 

gennemgribende 

personligheden

C. Personlighedsforstyrrelser 

er en effekt af  psykosen

Personlig
hed

Psykose

Disposition - sårbarhedsmodellen

Personlighed/psykose integreret model

Personlig
hedPsykose

Komplikationsmodellen

Personlighed/psykose 
kontinuum

Efter Simonsen E. Personality and psychosis. In: Johannessen JO et al. Evolving Psychosis, Routledge 200613-04-2016 20



Metodologiske aspekter

• Insufficiente metoder til assessment af  

personlighed ved psykose

• Samples belastet af  forskellige bias

• Ikke repræsentative samples

• Mangel på kontrolgrupper

• Retrospektive studier

• Ændringer i definitioner af  diagnostiske kriterier
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DSM-5

• Nyeste version: I højere grad samklang med 

ICD 10 systemet

– Mulighed for at få diagnoserne paranoid PD, 

schizoid PD og schizotypal PD

– Man tillægger betegnelsen præmorbid

– Men ikke andre – hvilket rejser flere spørgsmål

– Mulighed for at vurdere graden af  

personlighedsfunktion
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Komorbiditet

• Lidelserne kan have fælles kausale faktorer, med 
øget risiko for at få begge lidelser
– Fælles genetiske faktorer – tidlige traumer

• Utilstrækkelig afgrænsning mellem lidelserne på 
kriterieniveau
– Samme kriterier kan tages til indtægt for forskellige 

lidelser

• Uklar definition af  de kriterier der indgår i 
klassifikationen
– Eksempelvis begreber som derealisering eller 

depersonalisering
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Personligheden ved psykoser

• Som anført mange metodologiske problemer

• Hvad er  sammenhængene mellem personlighed og psykose?

• Er der specielle personlighedstræk som er forløbere for 
psykose?

• Er der specielle personlighedstræk, der øger sårbarheden for 
psykose?

• Kan man identificere disse træk tidligt og gribe ind før 
psykosen udvikler sig?

• Kan man se personlighedsstrukturen som en del af  stress-
sårbarhedsmodellen for skizofreni?

• Hvilke implikationer har det for behandlingen?
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Studier
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Retrospektive studier

• Recall bias en væsentlig svaghed

– Oplysninger fra andre kilder end personen selv, 

eksempelvis oplysninger fra familien og andre 

informanter, samt journalnotater

• Manfred Bleuler

– Journalgennemgang 351 hospitalsindlagte med Sz

diagnose

– 34 % skizoid personlighed

– Ud fra beskrivelsen formentlig svarende til skizotypi
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Dalkin (1994)
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Dalkin (1994)
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69 patienter
Præmorbid personlighed hos FEP

Præmorbid skizoide, eksplosive og paranoide 
træk mere hyppige hos Sz ptt. 



Rodriguez Solano 2000
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Rodriguez 2000
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40 Sz patienter
85% præmorbid PD
Avoidant PD 32,5%
Schizoid PD 27,5%
Paranoid PD 20%

Dependent PD 20%
Schizotypal PD 12,5%



Keshavan (2005)
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Keshavan (2005)
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Cluster A og Cluster C 
dimensionelle scores var højere 
for skizofrenigruppen, mens 
Cluster B var højere for ikke-
skizofrene psykoser



Simonsen et al (2008)
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Simonsen et al (2008)

13-04-2016 39

33 FEP patienter
Assessed ved 2 års follow-up med SCID II og MCMI II

50% opfyldte kriterier for mindst 2 PD
33% ingen PD

Skizoid og avoidant PD var hyppigst



Newton-Howes (2008)
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Newton-Howes (2008)
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3972 artikler
6345 patienter

Prævalens af PD varierer mellem 4,5 – 100%
Out-patients højere prævalens (OR 12,5 – 95% CI 1,77-88,6)



Genetik studier

• De fleste genetiske studier bekræfter en 
sammenhæng med præmorbid personlighed i både 
skizofreni og skizofrenispektrets 
personlighedsforstyrrelser, som fx skizotypisk, 
skizoid og paranoid. 

• Der er således en fælles genetisk baggrund for 
cluster A personlighedsforstyrrelserne og skizofreni. 
Dette fremgår af  et review af  Torgersen i 94. 

• Den skizotypiske personlighed har den stærkeste 
association til skizofreni.
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Skizofrenibegrebet og 

personlighedsbegrebet

• Skizofreni er en heterogen gruppe, hvilket til 
dels må ses som en konsekvens af  de aktuelle 
diagnosesystemer

• Bleuler og Jaspers havde en mere nuanceret 
fænomenologisk orienteret vinkel

• Dette videreført af  Parnas og medarbejdere

• Andre advokerer for at skizofrenibegrebet 
ophæves (van Os)

• Antistigmakampagner
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Skizotypi og psykose

• Begrebet skizotypi blev første gang anvendt af  den 
amerikanske psykiater og psykoanalytiker Sandor Rado i 1956

• Sammenhæng mellem den præmorbide skizotypiske
personlighed og et senere skizofreni. I 5 års opfølgningen fra 
Copenhagen Prodromal Study er konversionsratio fra 
skizotypi til skizofreni 25 %. 

• Således vil mange med skizotypi forblive skizotypiske livet 
igennem uden forværring. 

• Man kan opfatte den skizotypiske personlighed som en 
sårbarhedsfaktor blandt mange for senere udvikling af  
skizofreni, således som oprindeligt påpeget af  Meehl – i 
overensstemmelse med diatese-stress-modellen.
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Skizotypi og APS

• Gennem de sidste tyve år har der været stigende interesse 
for den tidlige fase i psykosers udvikling. 

• Endvidere har der været fokus på muligheden for 
opsporing af  personer med tidlige advarselstegn for 
psykose samt en mulig forebyggelse af  udvikling af  
psykose, herunder skizofreni på længere sigt

• Som led i revisionen af  DSM systemet i USA blev det 
foreslået, at kriterier skulle danne baggrund for en ny 
diagnose i DSM-5, det såkaldte ”attenuated psychosis
syndrome (APS)”. 

• Dette syndrom beskrevet i en appendix til DSM-5, til 
brug for videre forskning og udvikling.  
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mulige dysfunktioner

Selvforstyrrelser og 
Basis symptom kriterier

Ultra High-Risk kriterie
Genetisk risiko og 

funktionel nedsættelse 
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symptomer(APS)
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DSM diagnose for psykose
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Risikofaktorer, for eks. skizotypiske træk

COPER/COGDIS/EASE

BLIPS / 
Psykotiske symptomer

APS
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Skizotypi og APS

• Ud fra en dimensionel synsvinkel kan man anskue 
skizotypi som værende en del af  gruppen 
”attenuated psychosis syndrome (APS)”.

• Sammenhængen mellem skizotypi i Rado og Meehls
forstand og APS er imidlertid ikke klarlagt 
fuldstændigt, som også beskrevet af  Debanné og 
medarbejdere i et review (2014). 

• De påpeger at der er manglende evidens for 
hvordan man kan forstå skizotypi konstruktet i et 
udviklingspsykopatologisk perspektiv i forhold til 
debuterende psykose og skizofrenispektret. 
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Skizotypi og psykose

Grad af psykose

- skizotaxi

+ skizotaxi

Realitetstestningen 
ophævet

SkizofreniSkizotypi

APS

Andre 
psykoser
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Borderline og psykose

• Nyere studier har vist, at psykotiske symptomer ofte er til 
stede ved BPD (Zanarini 1990). 

• Et review (Barnow, 2010) beskriver således, at 24 % BPD 
patienter har alvorlige psykotiske symptomer og 75 % har 
dissociative oplevelser og paranoide forestillinger. 

• Et andet studie (Pearse, 2014) beskriver at 60 % ved et 
PSE interview har psykotiske symptomer på et eller andet 
tidspunkt i livet. Hyppigst er hørelseshallucinationer, som 
ofte er vedvarende, og meget lig hvad man betegner som 
første rangs symptomer ved skizofreni. 
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Borderline og psykose

• Såvel PTSD som Dissociative Identity Disorder
(DID) rubriceres under angstlidelser i DSM-5, men 
inkluderer symptomer, som kan tolkes som 
psykose-nære eller psykotiske symptomer. 

• Tschöke et al (2011) resumerer dette i et review, 
som også påpeger hyppigheden af  FRS i både BPD, 
PTSD og DID. 

• Specielt er symptomer som depersonalisation, 
kommenterende stemmer, tankefradrag, 
tankeindsættelse og styringsoplevelser rapporteret 
hyppigt hos såvel BPD og DID. 
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Borderline og psykose

• Såvel PTSD som Dissociative Identity Disorder
(DID) rubriceres under angstlidelser i DSM-5, men 
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Dyssocial personlighed 

og psykose
• I ICD 8 havde man defineret to grupper i 

skizofrenispektret, nemlig den pseudoneurotiske 
skizofreni og den pseudopsykopatiske skizofreni. 

• Der er undersøgelser, der peger på en comorbiditet
mellem skizofreni og dyssocial personlighedsstruktur, 
eller patienter med skizofreni som også udviser 
psykopatiske træk. En meget stor del af  disse patienter 
har endvidere et væsentligt stof- eller alkoholmisbrug.

• En mindre del af  de patienter, der lider af  skizofreni, 
udviser en adfærd, der kan ligne hvad man finder hos 
patienter med dyssocial personlighedsforstyrrelse.
– Bo et al., Clin Psychol Rev 2011  
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Dyssocial personlighed 

og psykose

Best Practice, 2011
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Dyssocial personlighed 

og psykose

Best Practice, 2011
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Tidlige traumers betydning

• Betydningen af  tidlige traumer og emotionel 
neglekt i stigende grad blevet et fokus for 
forskningen. 

• Relationen mellem psykosociale traumer og visse 
personlighedsforstyrrelser, især BPD er 
velbeskrevet. 

• Også for psykoselidelser er betydningen af  tidlige 
traumer for udvikling af  psykose blevet belyst, 
herunder opstilling af  bio-psyko-sociale modeller 
for sammenhænge mellem genetiske og epigenetiske
faktorer samt psykosocial faktorer. 
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Tidlige traumers betydning
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Tidlige traumers betydning
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18 case-control studies
10 prospective studies

8 populations based cross-sectional
studies

Overall OR = 2,78 (95 CI = 2,34 –
3,31)



Tidlige traumers betydning
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Tidlige traumers betydning
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Diathese-Personlighed-Stress Model
G
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Cerebrale systemer
Præpsykotiske 

symptomer
Psykose

Corticale/striatale/
thalamisk

Dopaminerg/ 
mesolimbisk

Frontal – venstre 
temporal

Kognitiv dysfunktion

Sære forestillinger
Perceptionsforstyrrelser

Anhedoni
Social angst

Disorganiserede
symptomer

Positive symptomer

Negative symptomer

Prænatal/perinatal
skade

Epigenetik

Familiært og 
psykosocialt stress

Tidlige traumer Modificeret efter Zuckermann (1999)
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Udviklingspsykopatologi

Harder S, Simonsen E
Grundbog i Psykiatri
Reitzel 201013-04-2016 64



Betydningen af  personlighedstræk 

og outcome
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Betydningen af  personlighedstræk 

og outcome
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45 patienter med Skizofreni
Personality dysfunctioning er korreleret med 
dårlig social funktion, også efter kontrol for 

baggrundsvariable.
Det skyldes ikke et overlap mellem 

skizofrenisymptomer og symptomer på PD



Psykoterapi og 

anden behandling

• Hvilke implikationer har forbindelsen mellem 
personlighed og psykose, specielt skizofreni for 
behandlingen?

• Er det muligt at intervenere og behandle 
personlighedsforstyrrelserne i høj risiko gruppen 
for udvikling af  psykose og derved undgå at 
psykosen udvikler sig?

• Dette et område, der er utilfredsstillende belyst i 
form af  tilstrækkelig mange og tilstrækkelig gode 
forskningsresultater.
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Psykoterapi og 

anden behandling
• Terapeuten må gøre en ekstra indsats for at bygge en alliance med 

personen bag sygdommen. 
• Den terapeutiske proces vil lykkes bedst hvis terapeuten og patienten 

er i stand til at skabe en meningsfuld dialog. 
• Personen bag sygdommen er ofte alvorligt forstyrret og forstyrrelsen er 

en del af  sygdommen selv. 
• Der er manglende sikker evidens for hvilke psykoterapeutiske 

interventioner, der er meningsfulde for patienter opfylder kriterier for 
både psykose og personlighedsforstyrrelse.

• Der er evidensbaserede psykoterapiformer for både 
personlighedsforstyrrelser og psykose, og de fleste former er 
formentlig brugbare i modificeret form 
– Eksempelvis CBT og ACT
– Supportativ psykodynamisk psykoterapi
– Metacognitiv terapi
– MBT også for psykose?

13-04-2016 68



Psykoterapi og 

anden behandling
• Der er gennem de seneste 20 år kommet et øget fokus på tidlig 

opsporing og behandling af  psykisk sygdom
– Tidlige interventionsprogrammer i forhold til psykose, 
– Programmer for tidlig opsporing af  borderline personlighedsforstyrrelse
– Bipolære lidelser
– Depression. 

• I Danmark har man i Region Sjælland haft er tidligt 
opsporingsprogram for psykose (TOP) siden 2012. Erfaringer fra dette 
program er at man ud over at finde unge med første episode psykose 
også finder en række andre lidelser, som personlighedsforstyrrelser og 
psykosenære patienter som tilhørende ”at risk mental state (ARMS)”, 
ultra-high risk (UHR) eller ”attenuated psychosis” (APS) gruppen og 
egentlig skizotypi. 

• Kliniske erfaringer giver håb om at undersøgelse af  disse henvendelser 
til TOP kan bidrage til mere viden om disse sammenhænge.

13-04-2016 69



Konklusion
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Konklusion

• Forbindelsen mellem personlighedsforstyrrelser og 
psykose, og specielt skizofreni er stadig uklar. 

• Den nyere forskning inden for tidlige 
interventionsstrategier har understreget vigtigheden 
af  forståelsen af  den præpsykotiske personlighed. 

• Skizofreni synes at være tæt relateret til Cluster A 
personlighedsforstyrrelserne i DSM systemet, enten 
på grund af  en fælles genetisk disposition eller fordi 
disse er foreløbere eller dispositioner til skizofreni. 

• Dyssocial personlighedsforstyrrelse har en betydelig 
svagere sammenhæng.
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Konklusion

• Mange mennesker der lider af  skizofreni har 
imidlertid en normal personlighed. 

• Det kan tænkes, at det er hensigtsmæssigt at bruge 
en dimensionel tilgang til at forstå sygdommen hos 
patienter, hvor der er en lineær progression i 
psykopatologi før et kvalitativt sammenbrud under 
stress. 

• Her er de skizoide, skizotypiske og clinical high-risk
kriterierne vigtige personlighedsdimensioner og 
foreløbere for skizofreni og koblet til negative, 
positive og disorganiserede symptomer.
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Konklusion

• Et andet vigtigt fund er, at hvis 
personlighedsforstyrrelser er til stede, også efter at 
patienten er i remission, så er der sandsynligvis en 
større risiko for en dårligere prognose.

• Videnskaben har vist, at psykotiske patienter har 
gavn af  psykoterapi. Det nye perspektiv på 
personlighedsdimensioner og mulighederne for 
psykoterapeutisk behandling af  disse har vigtige 
implikationer for intervention efter en tidlig 
opsporing af  præpsykotiske lidelser og psykose. 
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Tak for jeres opmærksomhed
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