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Hvad vil jeg tale om

1. Definitioner og kliniske spørgsmål

2. Klassifikation – ICD og DSM. Principper for klassifikation

3. Epidemiologi: befolkningsundersøgelser og kliniske samples 

4. Ætiologi, sygdomsmodeller: betydning for komorbiditetsbegrebet

5. Kompleksitet, sværhedsgrad og prognose

6. Opsummering



1. definition



Termen ‘comorbidity’ blev introduceret af Feinstein (1970) 

“to denote those cases in which a distinct additional clinical entity’ 
occurred during the clinical course of a patient having an index disease”

Feinstein, A. R. (1970) The pre-therapeutic classification of co-morbidity in chronic disease. 

Journal of Chronic Disease, 23, 455-468

Den første definition



Komorbiditet – facts eller fiction?

• Multiple manifestationer af en enkelt klinisk enhed vi ikke kan afgrænse?

• En konsekvens af standardiserede kliniske interview (SCAN, SCID-5 PD, OPCRIT…)? 

• Er det en mere præcis klinisk beskrivelse end hovediagnose princippet?

• Eller tværtimod: Forhindrer ”komorbiditeter” en holistisk tilgang?

• Risikerer vi polyfarmaci og anden overhandling med konceptet om komorbiditet?

• Risikerer vi klinikeres fokus på én af delene (personlig interesse), mistet overblik?



Komorbiditet: Upræcis terminiologi?

De prototypiske beskrivelser skaber en “gestalt”. Gestalt ved skizofreni? 
Depression? “endogen depression” Borderline? 

Er komorbiditet ”artefakt”, der skærmer for at noget er central? 

Eller er komorbiditet korrekt diagnostisk set eller er det blot forskellige kliniske 
manifestationer og nuancer af samme kliniske enhed. 



Er der kvalitative forskelle mellem  ”komorbiditeterne”?

Er fx panikangst med kriterier opfyldt ved agorafobi, ved depression 
eller ved skizofreni, ved borderline egentlig samme lidelse eller blot 
dele af diagnosernes udtryksformer?



2. klassifikation



De 3 måder af klassificere på

• Kategoriel

a. prototypisk (traditionel siden Kraepelin: Illness)  

b. polytetisk kriteriebaseret (introduceret i 1980, DSM-III)

• Dimensionel (Jaspers om typer og neuroser, ikke sygdomme i traditionel forstand: 
Disorders)

• Se kapitel 9: Psykiatrisk klassifikation i Grundbog i Psykiatri, Simonsen e & Møhl B. Reitzels forlag, 2017



Allokering af enkelsymptomer i DSM

Problemet med øget risiko for klassifikationsbestemt “komorbiditet” blev skabt 
som hovedregel ved overgang fra prototypisk til polytetisk system i DSM-III 1980 
(reliabilitet!), hvor et symptom ikke kunne være til stede ved mere end én lidelse, 
eksempelvis angst ikke ved depression….

I manualen stod der dog, at angst var hyppig ved depression!



Polytetiske system (DSM-III….DSM-5)

• Hvert kriterie gives samme vægt – øger reliabilitet

• I modsætning til  prototypiske, hvor de kliniske aspekter vurderes i forhold til 
selve essensen  - fremmer differentialdiagnostik. 

• Er komorbiditet i DSM udtryk for psykopatologiens kompleksitet og en 
underlægning af fænomenologien, dvs. at enheder ikke eksisterer kun på 
oplevelsesplan? 



Social konstruktion:

Psykiatriske sygdomme eksisterer ikke

Debatten mest ateoretisk med fokus på det praktiske i forhold til valg af behandling 
og prognose

Men den hyppige komorbiditet har været anvendt til at argumentere for at der ikke
eksisterer sygdomme (fx Cloninger, 2002)



Den konstruerede afgrænsning i DSM

Det er sjældent klinisk, at se en patient med DSM angstlidelse, som ikke har enten 
en anden angstlidelse eller en personlighedsforstyrrelse – at se en 
personlighedsforstyrrelse, som ikke også har en anden personlighedsforstyrrelse 
eller en angstlidelse



Forskningen indflydelse på klassifikation

• Med ønsket om øget pålidelighed fulgte udvikling af standardiserede diagnostiske 
interviews i DSM og det betød bredere udredning 

• Mange kliniske fænomener bliver beskrevet, som ellers ikke var i fokus når 
hoveddiagnosen er stillet

• Men det betød bredere behandlingsbehov, men også bedre prædiktion af 
funktionsniveau



Opståen af nye kategorier…..

• Den operationelle definition lader fx angsten ikke registreret ved depression 

(i DSM måtte et symptom ikke eksistere i mere end én lidelse, fx angst ikke 
en del af kriterier for depression)

• Symptomet indgår ikke, selvom det har terapeutiske og prognostiske 
implikationer (Zimmerman & Chelminski, 2003),

• En ny kategori blev introduceret mixed depression–angst

(Tyrer, 2001) 



Jaspers – ICD-10 (Bertelsen, WHO centeret)

Jaspers (1913) foreslog, at man skelnede mellem sande sygdomme, som “general 
paresis” med klare grænser, mellem sig og det normale,  ‘circles’ så som “manic–
depressive insanity” og ”schizophrenia”, som har klare grænser over for det 
normale, men ikke mellem sig og ‘types’ så som neuroser og abnormal 
personalities, som ikke har klare grænser mellem sig og heller ikke overfor det
normale.



Komorbiditet i ICD-10 (vs. ICD-11)

• Komorbiditet i ICD-10 reguleret gennem brug af eksklusionskriterier, 
se appendix

• I ICD-11 åbner man op for samme principper som i DSM systemet



3. Psykiatrisk epidemiologi



Hyppighed

Komorbiditet med to eller flere psykiatriske diagnoser er meget almindelig i 
epidemiologiske undersøgelser 

fx US National Comorbidity Survey, 51% af patienter med DSM–III–R/DSM–IV (APA,
1987, 1994) diagnose major depression har mindst én samtidig angstlidelse (Kessler 
et al, 1994)



Psykiatrisk epidemiologi

• European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD)

• National Comorbidity Survey (NCS)

• De mange kliniske samples, i mere udvalgte populationer!



Komorbiditet i tidsperspektiv

• The relative risk of a person with one disorder to receive the diagnosis of another 
disorder (Boyd, 1984)

• Comorbidity can be defined as the presence of more than one specific disorder in 
a person in a defined period of time (Burke, 1990)

a. current

b. six months, one year, ten years

c. lifetime



Komorbiditet med PF 
• Skizofreni: 7-67 %  (Newton-Howes, 2010)

• Alkoholmisbrug: 18-44 % (Dom & Moggi, 2015)

• Stofmisbrug: 50-90 %

• Bipolare og BPD: 10-15 %

• Depression: 1/3 af førstegangsdepressioner har PF(Bukh, 2010)

• Angstlidelser (fx social fobi og ængstelig undvigende; panikangst og 
tvangspræget)

• Spiseforstyrrelser…..

• OCD……

• Dissociative lidelser……..

• PTSD…….



4. Ætiologi og sygdomsmodeller



Drømmen om den biologisk funderede 
klassifikation i psykiatrien

• Klassifikationssystemet afspejler ikke de biologiske sygdomme, som eksisterer, 
men kan ikke p.t. afgrænses

• Det var drømmen efter DSM-III (1980)…..og for DSM-5 (2013) 

• Den udforskede komorbiditet baner vejen for en simplificering, dvs. at en enkelt 
sygdom viste sig at være underlæggende de mange fremtrædelsesformer



Syndromer/sygdomsmønstre og de 
bagvedliggende sygdomsmodeller

• Fra en psykobiologisk, neuropsykiatrisk model vil hjernen på patologisk påvirkning 
udvikle forstyrrelser i neurale netværk. Hvordan det udvikler sig til symptomer vil 
afhænge af personens øvrige påvirkninger og risikofaktorer og derfor vil 
symptomer variere

• En psykodynamisk model vil betragte interaktionen mellem disposition, 
individuelle erfaringer, traumer og udvikling af forsvarsmekanismer som 
begrundelse for at der må udvikle sig en uendelig mængde af kombination af 
symptomer og tegn på lidelse. 



Ætiologiske modeller – komorbiditet?

• Ingen sammenhæng

• Direkte årsag/sårbarhed fra ene til anden (disposition)

• Afhængig af type af lidelser: Trait-state

• Associerede risikofaktorer til begge lidelser (risikofællesskab)

• Heterogenitet – risikofaktorer ikke associerede, men hver især egen årsag

• Sværhedsgrad – ligger på et spektrum?

• De to sygdomme forårsaget af en tredje



Shared heritability in common disorders 
of the brain?

• Schizophrenia

• Major depression

• Bipolar

• Anxiety

• ADHD

(Science (2018) The Brainstorm Consortium)



5. Kompleksitet, sværhedsgrad
prognose 



Kompleksiteten af mange psykiatriske lidelser viser, at stigende sværhedsgrad 
forudsiger forløb og dermed behov for udvidede (multimodale) 
behandlingsprogrammer

Komorbiditetsbegrebet er med til at definere sværhedsgrad



Betydning for behandling?

• Valg af index lidelse!

• Parallelle behandlingsprogrammer?

• Transdiagnostisk tilgang – behandlinger og klassifikationssystemer følger ikke 
hinanden? Indflydelse på diagnostik.



6. opsummering



Critical issues (a.m. Wittchen, 1996 +  
updated ES)
• Begrebsniveau: sygdomme, lidelser, syndromer. DSM/ICD. Associationer, co-

occurence, hierarkisk/eksklusionskriterier, afhængig af klassifikationssystem 
(polytetisk, prototypisk, spektrum/dimension)

• Indhold: typer af lidelser (mentale, fysiske, personlighed) og undergrupper af 
lidelser

• Tidsperspektiv: cross-sectional, longitudinal, lifetime, begrænset periode fx 6, 12, 
24 måneder? Tidslommen mellem lidelserne? 

• Målemetoder: jo dybere jo mere: kliniske, strukturerede interview, 
spørgeskemaer; hvilken indexlidelse? Ingen komorbiditet: ikke us. nok!

• Design: er komorbiditet i fokus i us.? Hvilke samples, definition af base rate


