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Case

Mand 34 år henvises til DPC. Speciallæge har for nylig givet ham 

diagnoserne Panikangst og ADHD. Han er ofte ængstelig, selvusikker

og utilbøjelig til at prøve noget nyt. Han kan ikke få styr på sin voksen-

tilværelse, men bliver boende hos sine forældre, der er asiatiske og 

har et to-personers rengøringsfirma. DPC-psykologen tager SCID-5 

og finder at pt opfylder kriterierne for undvigende og dependent PF. 

Hun får under interviewet indtryk af, at pt er lavt begavet, og det viser 

sig, at pt for 10 år siden er blevet IQ-testet med resultatet 70 (Mental 

retardering af lettere grad). 

2



Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatrisk Center København

Nicole Gremaud Rosenberg

Overvejelser til case

• Der er tre forhold, der muligvis kan forklare SCID-fundet + 

muligvis et fjerde. Desuden er han ikke udredt for 

gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

• Bør PF-diagnoserne alligevel stilles?

• Ja, fordi han opfylder kriterierne og fordi diagnoserne stilles 

uafhængigt af ætiologi

• Nej, fordi hans øvrige diagnoser og problematikker forklarer 

tilstanden
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Personlighedsforstyrrelse vs
symptomlidelser

• Debuttidspunkt og det at hele personligheden farves er 

ikke unikt for PF

• Flere andre lidelser debuterer tidligt eller er medfødte 

og farver tanker, følelser og adfærd

• Dette kunne tale for en rent dimensionel tilgang uden 

skelnen mellem de to typer lidelse
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Symptomlidelse - personlighed

• Tidligere var det teorien, at karakterneurose og 

symptomneurose hørte sammen, fx tvangspræget karakter 

som forudsætning for tvangsneurose

• I dag viser flere undersøgelser, at angstlidelser optræder 

sammen med alle typer af personlighedsforstyrrelse, dog 

hyppigt sammen med Cluster C fx Mavissakalian, 1990;Noyes et al. 

(1990)Arch Gen Psychiatry. 1990;47(9):809-818. 

• Dette taler for en skelnen ml PF og symptomlidelser og for 

det forladte DSM-akse-system
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Angstdiagnoser i ICD-10

• Panikanfald

• Panikangst (F41.0)

• Agorafobi (F40.0)

• Socialfobi (F40.1)

• Enkeltfobi (F40.2)

• Generaliseret angst 

(F41.1)

• Angst for at blive
genstand for andres
kritiske
opmærksomhed

• Undgåelsesadfærd

• Samtlige
angstsymptomer

• og yderligere:
• Rødmen eller rysten

• Frygt for at kaste op

• Vandladnings- eller
afføringstrang, eller
frygt herfor
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Psykiatri

Prævalens og konsekvens
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• Prævalens 5 – 10 %; livstidsprævalens 8,4 – 15

• Påvirker sociale aktiviteter, relationer, arbejde, 

akademisk funktion mm negativt

• Livskvalitet nedsat

Kessler et al.( 2005) NCS-R: Arch Gen Psychiatry, 62, 593-602



Alder ved udvalgte percentiler

Kessler et al (2005) Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV 

disorders in the national Comorbidity Survey replication. Archives of general psychiatry 62 (6) 

617 - 627

5% 25% 50% 75% 95%
Panikangst 6 16 24 40 56
Agorafobi u. 

panikangst
6 13 20 33 51

Socialfobi 5 8 13 15 34
GAD 8 20 31 47 66
PTSD 6 15 23 39 61
OCD 10 14 19 30 54
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Socialfobi Panikangst

• Tidlig debut, ”medfødt”

• Gennemsnitlig varighed fra 

debuttidspunkt til første 

behandling er 30 år

• Opleves ofte egosynton

• Depression almindeligt

• Typisk debut i 20´erne eller 

senere

• Opsøgen af behandling 

omgående

• Opleves ofte egodyston

• Mange depressive 

symptomer
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SAD – en spektrumlidelse

Genstand for 

angst i

social situation

Udløsende 

situationer

Omfang Sværhedsgrad

Egne fysiske tegn 

på angst

Præstation Specifik Let – grænsende til 

normal

Tegn på kritik fra 

andre

Tilstedeværelse Generel Moderat

Egne handlinger Ustruktureret 

situation

Svær

Hele personen 

selv

Struktureret 

situation

Invaliderende
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Angstlidelser er ikke ens

• Panikangst er oftest egodyston

• Nogle former for socialangst er langt fra at præge hele 

personligheden og dermed personens relationer (fx 

specifik eksamensangst eller angst for at tale i større 

forsamlinger)

• Nogle former for socialfobi er overlappende eller 

sammenfaldende med ængstelig evasiv 

personlighedsforstyrrelse og typisk mere egosynton
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Overlapning og komorbiditet

ocd

generalise-
ret angst

depressionpanikangst

socialfobi

Ubehag i samvær med andre, tristhed, angst, anspændthed, lav selvtillid, kritik-
sensitive mm



Socialangst (SAD) har komorbiditet i 90 % 
af tilfældene

• Meget hyppigt med unipolar depression: (35 – 70%); 3,5 x øget risiko; og omvendt (69%)

• Hyppigt med andre angstlidelser, men yderst usikre tal

• Med OCD i 2 – 19%

• Med ÆEP: 89% (tidlige stiudier), senere 32 – 48% 

• Alkoholmisbrug: 50%

• ADHD

• Spiseforstyrrelse

• Ofte med mere end en lidelse

Stein et al (1990)

Koyuncu et al (2019) Comorbidity in social anxiety disorder: diagnostic and therapeutic challenges. Drug in Context 8:212573
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Dermed kan socialfobi komme til at ligne en blandet 

personlighedsforstyrrelse med både cluster c og cluster 

b-træk
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Ængstelig evasiv personlighedsstruktur

• Generelle kriterier for personlighedsforstyrrelse opfyldte

• Mindst fire af følgende kriterier skal opfyldes:

• Udbredt ængstelighed og anspændthed

• Mindreværdsfølelse

• Tendens til følelse af afvisning og kritik i sociale situationer

• Tilbageholdenhed over for andre ved usikkerhed om forhåndsaccept

• Begrænset livsudfoldelse pga. bekymring for fysisk sikkerhed

• Tendens til at undgå sociale aktiviteter af frygt for kritik eller afvisning

WHO, 1996, p. 141
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ÆEP vs socialfobi vs depression
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ÆEP Socialfobi Depression

Tilbagetrækning Tilbagetrækning Tilbagetrækning

Lav selvtillid Lav selvtillid Lav selvtillid

Angst for nyt Angst for uforudset møde 

eller præstation

Farver hele 

personligheden

Kan være begrænset Farver hele 

personligheden

Kronisk (hvis ubehandlet) Kronisk (hvis ubehandlet) Oftest periodisk

Symptomforværring 

afhængig at ydre 

udfordringer

Symptomforværring 

afhængig at ydre 

udfordringer

Symptomforværring 

uafhængig af ydre 

udfordringer

Diff diagnose til

lette autismespektrum-

lidelser

Diff diagnose til

lette autismespektrum-

lidelser

Diff diagnose til mange 

lidelser

Mindre forskellige fra hinanden end fra depression



Problematisering af socialfobi som 
diagnostisk enhed

• Overvejelser over om socialfobi findes

• Om socialfobi er skizotypisk sindslidelse

• Om socialfobi er autismespektrumlidelse eller skizoid 

personlighedsforstyrrelse

Se fx Jansson, L. og Nordgaard, J. (2016) The psychiatric interview 

for differential diagnosis. Springer
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Clark og Salkovskis fund på området

• Vedligeholdende faktorer er genstand for psykoterapi

• Socialfobi har ikke samme respons som andre 

angstlidelser. Ved socialfobi har eksponering i sig selv 

ikke effekt, der sker ikke en habituering eller 

desensibilisering

• Negative automatiske tanker bidrager til vedligeholdelse

• Opmærksomhed på sig selv (og tegn på kritik fra andre) 

er centralt
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Der hvor 

opmærksomheden 

går hen, følger 

katastrofetankerne 
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Hele selvbilledet er (ofte) ændret ved 
socialfobi - en PF-lignende symptomlidelse

•Er det forvrængede selvbillede a)kun tilstede i 

trigger-situationer eller er det b) kronisk tilstede, 

men mere eller mindre aktiveret?

•Det er kendt fra studier, at kognitionen nedsættes i 

triggersituationen ved angst, men normaliseres 

igen, når triggeren ikke mere er tilstede fx O´Toole et al

•Er det forvrængede selvbillede mere konstant?
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Behandling
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KAT til socialfobi og panikangst-agorafobi 
samt PTSD 

• Anbefales i alle kliniske retningslinjer: NICE, APA og 

NKR
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TRAUMATISK BEGIVENHED

TRIGGER

INDRE/YDRE

KATASTROFETANKER

ANGSTSYMPTOMER

NEGATIVE FØLELSER

SIKKERHEDSADFÆRD

UNDGÅELSE

OVEROPMÆRKSOMHED

PÅ FARE

GENOPLEVELSE

Diskrimination

Omstrukturering

Planlagt genoplevelse 

med opdatering

Accept

Medicin

Kropslige 

øvelser

Adfærdseksperiment

Eksponering

Adfærdseksperiment

Eksponering
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Den onde cirkel med metoder 



…men fortsat problemer med effekt, især 
ved socialfobi

• KAT har signifikant (p=0.001) bedre effekt ved panikangst (BAI 13.33 points; 95% 
CI: 10.58-16.07) end ved SAD (BAI 5.92 points; 95% CI: 4.64-7.20).

Cuijpers P, Gentili C, Banos RM, Garcia-Campayo J, Botella C, Cristea IA. Relative effects of cognitive and behavioral
therapies on generalized anxiety disorder, social anxiety disorder and panic disorder: A meta-analysis (2016) J 
Anxiety Disord. Oct;43:79-89

• Både før og efter behandling rapporterede unge med socialangst højere grad af
ensomhed end unge uden socialangst selvom mobning og modtaget prosocial 
adfærd var ens I de to grupper[...]Alle unge havde selv- og forældrerapporteret
forbedret social function efter behandling. 

Suveg C, Kingery JN, Davis M, Jones A, Whitehead M, Jacob ML.(2017) Still lonely: Social adjustment of 
youth with and without social anxiety disorder following cognitive behavioral therapy. J Anxiety Disord. 
Dec;52:72-78
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Angstlidelse og personlighedsforstyrrelse.
Behandling

• Hvilken angstlidelse komorbidt med hvilken 

personlighedsforstyrrelse?

• Sværhedsgrad af både den ene og den anden 

• Patientens motivation

• På jagt efter metoder, der kan anvendes mod såvel 

symptomerne ved angstlidelserne som væsentlige 

problemer ved personlighedsforstyrrelse
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Bach, B et al Best Practice 
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Muligvis virksomt ved ÆEP med samtidig 
angstlidelse

• KAT til socialfobi eller panikangst eller transdiagnostisk

behandling (UP, Barlow et al)

med mere vægt på schemaer og leveregler

Ud over adfærdseksperimenter, flere opgaver med ”prøv 

noget nyt”

eller

• Schematerapi, 

hvor der lægges mere vægt på eksponering 
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Behandling af EUP – med komorbid
angstlidelse

Borderline har høj grad af komorbiditet med affektive 

lidelser og angstlidelser, men ikke med PTSD

Misbrug langt mest udbredt blandt mandlige EUP-

patienter

Zanarini, MC(1998) Axis-1 comorbidity og borderline personality disorder Am J 

Psychiatry; 155: 1733-1739
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EUP - komorbiditet og differentialdiagnoser

EUP er ofte i sig selv en blandet 

tilstand

• Dyssociale træk

• Ængstelige træk

• Lette ”sære” træk

• Blandet 

• ADHD og ADD

• Differentialdiagnostisk problematik 
i fh til bipolar lidelse og ADHD

• To eller alle tre kan være tilstede

Én eller flere symptomlidelser 

komorbidt

• Angst

• OCD

• Depression

• Spiseforstyrrelse

• Misbrug

• Søvnforstyrrelse

• PTSD
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Angst + PF udbredt, især EUP (80 – 84% har angstlidelse) og 

dette fører til væsentlige sværere psykopatologi og ringere 

behandlingseffekt



Behandlingseffekt ringere ved komorbiditet

• KAT ved socialfobi har ringere effekt, hvis ptt også har 

EUP

Vyskocilova et al (2011) Is there any influence of personality disorder on the short term 

intensive group cognitive behavioral therapy of social phobia? Biomed Pap med Fac 155 

(1): 85-94

• Bedre effekt at KAT på panikangst, når patienterne ikke 

har EUP

Prasko, J. et al (2005) Influence of personality disorder on the treatment of panic disorder –

comparison study. Neuro endocrinol lett Dec 25 (6): 667-74
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Hvis det ene bedres, bedres det andet også 

32

Hvis EUP bedres, bedres angst (og andre symptomlidelser) også 

og omvendt: hvis EUP er uændret, er angstlidelsen også



What works for EUP?

33

…..ingen forskel mellem DAT og anden adfærdsterapi 

eller mellem KAT- og psykodynamisk baseret psykoterapi



Specialiseret behandling er bedre end TAU. DAT lidt bedre på selvskadende adfærd end TAU 

Mundtligt refereret på EABCT 2017, hvor Schematerapi og MBT var bedre end DAT. Nyt studie i gang: Schematerapi vs
DAT.
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Behandling af EUP + angstlidelse

• Vi ved, hvad der virker for ca 50 % af angstlidelserne

• Vi ved at effekten aftager, hvis der samtidig er PF

• Vi ved ikke så meget om, hvad der virker ved PF

• Muligvis er der fordel ved at anvende velbeskrevne 

metoder
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I top 10 over psykoterapeutiske retninger 
til EUP

• Schema terapi (Young, Arntz)

• MBT (Bateman)

• DAT (Linehan)

• KAT am Beck
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Fra schematerapi
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Især relevant fra schema terapi: 
modearbejde

1. Tilhørsforhold og følelsesmæssig regulering

1. At hele det sårbare barn

2. At omgå de uhensigtsmæssige copingmodus

3. At opnå affektregulering og copingfærdigheder

2. Forandring af schema modi

1. At udskifte uhensigtsmæssige mestringsmodi med adaptive valg

2. At bekæmpe straffende og krævende forælder-modi

3. At lede det vrede og impulsive barn i en ny retning

3. Autonomi

1. Individuering. At følge sine naturlige tilbøjeligheder

2. At udvikle sunde relationer til andre

3. Gradvis afslutning med mulighed for kontakt i fremtiden

Farrell, J. & Shaw, I. (2015) Gruppebaseret skematerapi. In Larsen og Holm Nyland (red) Kognitiv adfærdsterapeutisk gruppeterapi. Kbh: Hans Reitzels forlag
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Kritiserende eller internaliseret 
autoritetsmode (rettet mod sårbare barn)

• Kritiserende Mode 

• Bebrejdende Mode 

• Skyld-inducerende Mode 

• Præstationskrævende Mode 

• Følelsesmæssigt Krævende Mode 

• Straffende Mode 
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Stolemetode - modebearbejdning

• Stole repræsenterer forskellige modes

• Patienten kan ved at flytte stol være sine forskellige 

modes og fra én mode-position tale til et andet mode

• Terapeuten kan som terapeut (rollemodel for Sund 

voksen) også tale med patientens modes

• Nemmest at lade pt være hhv sårbart barn og sund 

voksen, men også coping-mode og kritiserende 

autoritet

• Terapeuten er sund voksen 
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Direkte traumebearbejdning; Imaginær 
eksponering (eksponering i fantasien) 

Er et vigtigt element i schemaarbejde

Har til formål:

• Reducere konsekvenser af traumatiske oplevelser

• Reducere symptomer på emotionel ustabil 
personlighedsstruktur

• Modificere og ændre schemata og leveregler

• Få placeret traumet eller flere traumer i den livshistoriske 
sammenhæng

42



Især relevant fra Dialektisk Adfærdsterapi

• Terapiform målrettet til EUP impulsiv og borderlinetype

• Misbrug, spiseforstyrrelse, angst, depression, problemer med 

aggressionsforvaltning, selvskadende adfærd mm

• Mangelfuld emotionsregulering er central

• Emotionsniveau bliver hurtigt højt, varer længe, daler langsomt ned til neutral

• For at dæmpe følelser søger pt at dæmpe disse med forskellige handlinger

• Selvskade, overspisning, opkastning, blive liggende i sengen, være 

aggressiv 

• Transaktionel model for emotionel dysregulering
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Transaktionel model for emotionel 
dysregulation

Følelsesmæssig 

sårbarhed

Opvækst i et invaliderende miljø

Begivenhed
Dømmende 

tænkning

Upræcise udtryk for følelser (verbalt og 

nonverbalt)

Forøget følelsesintensitet

Invaliderende responser (fra én selv eller 

andre)
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Modulernes indhold
Især relevant fra DAT: emotionsregulering 

• Opmærksomhed-mindfulness (i alle moduler) - færdigheder til at være 
nærværende i nuet uden at dømme eller søge at forandre, at være 
opmærksom på tanker, følelser, kropsfornemmelser og handlinger i kriser, 
i relationer og ved svære følelser.

• Krise-modul - færdigheder i at holde svære følelser ud uden af at 
forstærke, formindske eller undgå dem – og ikke handle impulsivt.

• Relations-modul - færdigheder i at opbygge eller vedligeholde positive 
relationer, håndtere konflikter og samtidig bevare selvrespekten.

• Følelsesregulerings-modul - færdigheder til at kunne regulere svære og 
intense følelser.

• Den gyldne middelvej - færdigheder til bedre at kunne tænke både-og 
samt balanceret i stedet for enten-eller 
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Emotional mind – rational mind – wise 
mind

Følelsesstyret reaktion Rationel reaktion Gylden middelvej (Wise mind)

Hvis dine følelser, i en ekstrem 

grad skulle bestemme

Hvis iskold beregning alene 

skulle bestemme

Hvis du både skal respektere 

dine følelser (og modificere dem) 

og tænke strategisk/fornuftigt

Efter Linehan, M. 1993
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MBT

• Især forståelse af andres tanker og følelser og egne
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KAT til EUP

• Flere af metoderne kunne fange begge sider
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SORCC-modellen
Vedligeholdende cirkel 

Bilsen & 

Thomsen, 2011

• Stimulus

• Bliver af teamleder bedt om at flytte hen på et andet kontor, der er mindre attraktivt og dele dette med to kolleger, der er gamle 
veninder

• Organisme

• Vrede, tanker om uretfærdighed, om at blive chikaneret, drikketrang og selvskadende adfærd hjemme

• Responser

• Skaber konflikter med nye kolleger

• Konsekvenser (Consequenses)

• Får bekræftet antagelse om at andre er efter hende og at være uønsket, uelsket,ikke blive forstået samt at vreden er retfærdig 
og på sin plads

• Betingning (Contingensies) 

• Krav og eller konflikttrussel            vrede
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Hvordan vil jeg gerne være?
Vælg en leveregel eller grundlæggende tanke om dig selv. 
Undersøg hvor du er i dag på dette område, hvor du har været, 
og hvor du gerne vil arbejde dig hen. Marker på linjen.

Lavt niveau

Middel niveau

Højt/ekstremt højt 
niveau
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Leveregelskema
Problemområde:

Leveregel/vurdering/antagelse, som jeg ønsker at ændre:

Fordele ved denne: Ulemper ved denne:

Hvad ville jeg gerne kunne gøre i stedet på dette område?:

Ny leveregel/vurdering/antagelse:

Husk, når jeg øver mig i at bruge ny leveregel/vurdering/antagelse:
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Overudviklet – underudviklet strategi

Overudviklet Underudviklet

Pessimisme Optimisme

Passivitet Aktivitet

Skjule, hæmme følelser Vise følelser

Undgåelse, flugt Udsættelse, blive

Ønsketænkning Forholde sig til, agere i realiteten

Stærk tilknytning Selvstændighed

Tiltro til andres vurderinger Tro på egne vurderinger

Pleasing Være tro mod egne behov og meninger

Efter Beck, 2015
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Arbejde med strategier

• Disse er altid baseret på leveregler

• Opmærksomhed på strategier kan give terapeuten og 

pt en retning for terapien

• Lægger op til et handle- eksponeringsaspekt af 

terapien, der er værdifuldt

• I nogle tilfælde kan man gå strategivejen for at få fat i 

leveregler
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Tak for 

opmærk-

somheden

!


