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Jeg refererer gennem hele min opgavebesvarelse til Simonsen, E. & Møhl, B. (2010). Grundbog i Psykiatri. 

København: Hans Reitzels Forlag 

 

1. Definer begrebet: Affektiv lidelse. 

 

Begrebet affektiv lidelse dækker over lidelser hvor vi ser en drastisk ændring i stemningsleje, 

aktivitetsniveau og selvvurdering. Lidelserne er sædvanligvis episodiske og kan i perioder gøre det svært for 

patienten at fungere socialt, følelsesmæssigt og intellektuelt.  

 

Typisk er stemningslejet ved affektive lidelser påvirket og ændret enten depressivt eller manisk. Dvs. at 

stemningslejet bliver henholdsvis nedsat og opløftet. Ofte er det tidligere eller nuværende ydre 

begivenheder der påvirker stemningslejet, og derefter ledsages af uhensigtsmæssige reaktioner, f.eks. i 

form af følelser.  

 

I forbindelse med de affektive lidelser, kan man differentiere mellem 3 begreber. Følelsen (emotionen) er 

en flygtig hændelse som enten kan være positiv eller negativ. Denne er sædvanligvis påvirket af en ekstern 

faktor, men ikke nødvendigvis. Affekt skal forstås som en noget længerevarende oplevelse, og som er noget 

der er ligeledes er påvirkeligt af eksterne forhold. Stemningslejet er en oplevelse som varer mere end 2 

uger, og derfor også indebærer en varig ændring der, mere altdækkende, påvirker patientens emotioner. 

Stemningslejet påvirkes desuden ikke i lige så høj grad af eksterne ændringer og forhold og varierer kun lidt 

fra dag til dag. 

 

2. Nævn 3 diagnoser der tilhører gruppen af affektive lidelser. 

 

Depressiv enkeltepisode opstår sædvanligvis som resultat af belastende begivenheder som både kan have 

biologisk natur (kropslig sygdom) eller psykosocial (tab af barn) natur. Stressende eller belastende 

begivenheder er dog ikke essentielle for at diagnosen stilles. Depressionens sværhedsgrad kan variere og 

være let, moderat og svær. Flere symptomer skal findes hos patienten som vi bevæger os op i 

sværhedsgrad.  

 

Bipolar lidelse beskrives ved episoder hvor patientens aktivitetsniveau og stemningsleje er påvirket og 

enten fremstår som manisk (opstemthed, øget energi, etc.) eller som depressiv (nedtrykthed, forværring af 

energiniveau, etc.). Det er en alvorlig kronisk episodisk lidelse med stor chance for tilbagefald. 
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Cyklotymi er en tilstand med mange korte og små stemningsudsving som varer mange år. Denne tilstand 

ligger under det bipolare spektrum og opstår ofte mens patienten er yngre. Dette er sædvanligvis en 

tilstand patienten vil være præget af i store dele af livet, men ingen af symptomerne er svære nok til at 

diagnosticere patienten med bipolar lidelse eller lignende.  

 

 

3. Beskriv for hver diagnose: symptomer, typiske sygdomsforløb og differentialdiagnoser. 

 

Jeg vil i dette afsnit gøre opmærksom på at visse ting i cyklotymi og bipolar lidelse overlapper, da 

førstnævnte er en bipolar lidelse, og i grundbogen derfor ikke er uddybet med samme præcision som den 

overordnede lidelse er. 

 

• ICD-10’s kriterier for den affektive lidelse depressiv enkeltepisode er at patienten skal opfylde de 

generelle kriterier for depressiv episode. Desuden skal patienten opfylde mindst 2 af følgende 3 

depressive symptomer: Nedtrykthed, nedsat lyst eller interesse, nedsat energi eller øget træthed. 

Patienten skal ligeledes opfylde mindst 2 af følgende symptomer: nedsat selvtillid eller selvfølelse, 

selvbebrejdelser eller skyldfølelse, tanker om død eller selvmord, tænke- eller 

koncentrationsbesvær, agitation eller hæmning, søvnforstyrrelser, appetit- og vægtændring.  

 

Sygdomsforløbet ved depressive lidelser varierer meget. Hvis lidelsen behandles vil størstedelen af 

depressioner aftage efter 2-4 måneder, men hos 10-15 % af patienterne vil depressionen vare 

længere end et år. Hvis depressionen er af moderat sværhedsgrad vil omkring 50 % udvikle 

depressioner igen senere. Ved tilføjelse af ny depressiv periode vil sandsynligheden for forværring 

af sygdomsforløbet øges. Ved en svær depressiv episode oplever patienterne ofte en 

funktionsnedsættelse på det psykosociale område, f.eks. i forholdet til partneren, familien, på 

arbejdet etc. Det estimeres at omkring halvdelen af individer der begår selvmord lider af 

depression. 

 

Ved depressiv enkeltepisode er det essentielt at organiske årsager til den depressive tilstand og i 

den forbindelse medicininduceret depression.  Flere hjernesygdomme (som f.eks. Parkinsons 

sygdom, epilepsi, etc.) kan forøge chancerne for at patienten udvikler en depressiv lidelse. Det kan 

ligeledes være det eneste synlige symptom på en somatisk sygdom. Disse organiske årsager kan 

udelukkes ved en grundig somatisk og neurologisk undersøgelse. Demens og depression kan til 

tider være vanskeligt at skelne, da patienter med depression ofte udviser symptomer som også er 
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til stede ved demens (f.eks. koncentrationsbesvær, påvirket hukommelse etc.). Ligeledes udvikler 

patienter med demens ofte depression og derfor bør, i klinisk praksis, en demens diagnose først 

stilles når depressionen er behandlet og svunden. Det er på samme måde vigtigt at have øje for at 

der ved nogle psykiatriske lidelser vil depression forekomme (f.eks. skizofreni, spiseforstyrrelser, 

etc.). Ved lettelse af depressionen kan man opdage at netop denne var den primære lidelse, og 

f.eks. vil spiseforstyrrelse forsvinde med depressionen.  

 

• Ved bipolar lidelse skal der eksistere to sygdomsepisoder. Mindst den ene af disse skal være en 

manisk, hypomanisk eller blandingstilstands-episode. Patienter med flere oplevelser af hypomani 

eller mani (men IKKE depressive oplevelser) kan også diagnosticeres som bipolare. Patienter med 

bipolar lidelse kan have tre forskellige stemningslejer:  

Mani, depression eller en blandingstilstand. Mani beskrives som et løftes stemningsleje i mere end 

en uge. Patienten fremstår som ubekymret og optimistisk. I startfasen ville dette opleves som 

noget positivt, men som manien tiltager, vil det blive en belastning for patientens omgivelser. 

Patienten har ofte grandiose og overdrevne forestillinger om egen formåen, og disse kan senere 

ændre sig til vrangforestillinger eller storhedsforestillinger. Under disse episoder kan patienten 

træffe uhensigtsmæssige (f.eks. økonomiske og seksuelle) beslutninger, som kan have alvorlige 

konsekvenser for både patienten og dens pårørende.  

Hypomani skal forstås som et lettere løftet stemningsleje, energi, irritabilitet, selvfølelse, etc. 

Igennem en periode på mindst 4 dage. Patienten kan have mindre søvnbehov, øget seksuel trang 

og energi og overmodig adfærd.  

Depression i den bipolare lidelse er meget lig den ved tilbagevendende depressive episoder. 

Symptomer er nedsat energi, aktivitetsniveau og stemningsleje. I den bipolare lidelse er 

depressionen ofte af en mere psykotisk art. Patienten kan nemlig have depressive vrang- og 

høreforestillinger.  

 

Forskellige fænomener som psykosocial belastning, traumer, fysisk sygdom og forskellige former 

for medicin kan udløse bipolar lidelse. Senere i sygdomsforløbet udvikles episoderne mere 

spontant og ikke nødvendigvis med forbindelse til stressorer. Risikoen for udvikling af en ny affektiv 

episode stiger jo flere episoder patienten oplever. I de depressive episoder og under behandling er 

selvmordsrisikoen øget. Af patienter med bipolar lidelse, ender omkring 10-20 % med at begå 

selvmord. 
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Det er vigtigt at overveje om den bipolare lidelse kan være medicininduceret. Somatiske sygdomme 

(f.eks. slagtilfælde, dissemineret sklerose, etc.) kan forhøje risikoen for at patienten udvikler bipolar 

lidelse. Her skal der også foretages en grundig somatisk og neurologisk undersøgelse for at 

udelukke muligheden. Det kan være svært at adskille skizofreni fra den bipolare lidelse, da den 

skizofrene også kan fremvise depressive og maniske symptomer. Der skal også adskilles mellem 

tilbagevendende depression og bipolar lidelse.  

 

• For at blive diagnosticeret med cyklotymi skal lidelsen have en varighed på 2 år eller mere med 

stemningssvingninger i begge retninger. Kriterierne for mani, moderat eller svær depressiv episode 

eller blandindstilstand er af patienten ikke blevet opfyldt indenfor den 2-årige periode hvor lidelsen 

har stået på. Patienten skal desuden have subdepressive perioder med 3 eller flere af følgende 

symptomer: nedsat energi og aktivitet, søvnbesvær, nedsat selvtillid (utilstrækkelighedsfølelse), 

koncentrationsbesvær, indesluttethed, interessesvækkelse – glædesløshed – nedsat libido, 

fåmælthed, pessimistisk indstilling eller rugen over fortiden. Ligeledes skal patienten have 

hypomane episoder med 3 eller flere af følgende symptomer: øget energi eller aktivitet, nedsat 

søvnbehov, øget selvfølelse, skærpet eller usædvanligt kreativ tænkeevne, øget selskabelighed, 

øget taletrang – vittig munterhed, øget livsglæde og interesser – øget libido, over-optimistisk 

indstilling. 

 

Som beskrevet under bipolar lidelse kan bipolare lidelser (og herunder cyklotymi) udløses i 

forbindelse med en form for belastning som kan være psykosocial, i form af et traume, sygdom 

eller medicin. Det kan her tilføjes at patienter med affektive symptomer har nedsat livskvalitet. De 

kan ikke på lige fod med andre deltage i uddannelse, arbejde, familieliv, etc. Samtidig er deres evne 

til indlæring og hukommelse ligeledes forringet, hvilket også kan influere instanser som job og 

uddannelse. Det er helt op til mellem 30-60 % der demonstrerer nedsat livskvalitet, og en anden 

andel af patienterne udviser mindre kognitive forstyrrelser.  

Patienterne har desuden ofte et overforbrug eller et reelt misbrug af alkohol, beroligende medicin 

eller lignende. Dette kan i visse tilfælde ses som et forsøg på at nedsætte deres symptomer. Der 

skal også i cyklotymi adskilles mellem tilbagevendende depression, skizofreni og netop denne. 

 

4. Beskriv behandling for hver enkelt diagnose. 

 

Jeg har i dette afsnit inddraget de behandlingsmetoder som jeg vurderer mest fremtrædende, da jeg 

hellere vil gå i dybden med få, end kort at benævne alle metoder. Det er specielt i forbindelse med 
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depressiv enkeltepisode at dette er gældende. Jeg har ligeledes valgt at slå behandlingsmetoderne sammen 

for bipolar lidelse og cyklotymi, da sidstnævnte hører under den bipolare lidelse og behandlingsformen for 

denne affektive lidelse, ikke er specificeret alene i grundbogen. 

 

• Ved behandling af depressiv enkeltepisode skal episoden ses som en del af en affektiv lidelse og 

derfor skal overvejelser omkring tilbagefald medregnes. Sygdomsforløbet kortlægges og det 

bedømmes om der har været psykotiske symptomer og om der er andre psykiatriske sygdomme 

tilstede hos patienten. Funktionsniveauet og mulige somatiske og psykologiske faktorer skildres. 

Der skal ligeledes tages stilling til om patienten erkender sygdommen og om behandling skal 

foretages. 

 

Medicinsk behandler man med selektive serotonin-reuptake-inhiberende (SSRI) midler eller SNRI- 

eller NaSSA præparater. Disse er der få bivirkninger ved og de er derfor at foretrækker. Behandling 

med disse sker ved moderat depression og svær, ikke-indlæggelseskrævende depression. Ved let 

depression behøver patienten ofte behandling i form af støtte, rådgivning og vejledning. Ved svær, 

indlæggelseskrævende depression rekommanderes behandling med tricykliske antidepressiva 

(TCA).  

Interpersonel terapi er en korttidsterapi form der er udviklet specielt til patienter med depression. 

Centralt er patientens nuværende vanskeligheder i forhold til livsomstændigheder og forhold. De 

symptomer patienten har, forbindes med 1 af 4 interpersonelle konflikter: sorg, interpersonel 

konflikt, problemskabende rolleforandring, manglende interpersonelle forhold. Målet for 

interventionen er at mindske de depressive symptomer og gennem patientens nye redskaber til at 

håndtere problemområderne. 

 

Kognitiv adfærdsterapi er en struktureret kortvarig proces med fokus på aktuelle forhold i 

patientens liv. Behandlingen inkluderer adfærdsaktivering og kognitive metoder der søger at 

identificere og forandre negative mønstre i tankeprocessen. Man søger i terapien at åbne døre og 

muligheder og nuancere tankemønstrene. 

 

• Ved behandling af bipolar lidelse og cyklotymi  bør patienten blive tilbudt både medicinsk og 

psykologisk behandling. Det hidtidige sygdomsforløb kortlægges og det vurderes om der har været 

overvejende depressive eller maniske episoder. Både det kognitive og psykosociale funktionsniveau 

vurderes og somatiske og medicinske udløsere overvejes.  
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Behandlingen af den bipolare lidelse kan inddeles i 3 kategorier: Forebyggende behandling, 

behandling af mani og behandling af depression.  

Man kan blandt andet behandle mani ved at give et stemningsstabiliserende middel og evt. 

supplere med et benzodiazepin, hvis nødvendigt. Hvis der stadig ses gennembrudsmani kan man 

forsøge at hæve dosen eller behandle med litium i antimaniske doser. Hvis patienten stadig oplever 

uro og søvnbesvær kan man supplere med benzodiazepin. Patienter med svær mani kan have svært 

ved at tage medicinen, og indlægges ofte på psykiatriske afdelinger. Her kan man behandle med 

atypiske antipsykotika, og igen hvis uro opstår, supplerer man med benzodiazepin. 

 

 Ved behandling af depression bruger man aktuelt antidepressiv medicin, som startes ud med et 

stemningsstabiliserende middel. Et nyere alternativ til antidepressiv medicin er antipsykotika. 

Sværere depression kan også behandles med elektrokonvulsiv terapy (ECT). 

 

Der er stor risiko for at udvikle nye manier eller depressioner, og derfor kan det være fornuftigt at 

behandle patienter med bipolare lidelser med forebyggende medicin. Litium er i øjeblikket det 

eneste stemningsstabiliserende middel som besidder de 5 egenskaber som er essentielle for at den 

forebyggende medicin virker. Medicinen skal være: effektivt mod mani, effektivt mod depression, 

forebygger depression, forebygger mani og udløser hverken mani eller depression. Dog er dens 

effekt imod depression kun let til moderat. Forskning indenfor visse antipsykotika viser at denne 

måske også besidder en forebyggende effekt, men det er stadig litium der er den foretrukne 

medicinske behandlingsform. 

 

Ved cyklotymi vil behandlingen ikke bruge den stærkeste medicin, da lidelsen er karakteriseret med 

mindre stemningsudsving og ikke svære depressive eller maniske episoder. Nærmere lette udsving. 

 

Det er blevet påvist at det har en positiv effekt at tilbyde psykologisk behandling sideløbende med 

den medicinske, og netop psykoedukation eller kognitiv terapi har haft mest succes. Ved 

psykoedukation lærer man patienten at håndtere sygdommen og forstå konsekvenser og 

behandlingsmuligheder.  Patienterne lærer også stresshåndtering og at leve på den mest 

produktive måde med de gældende muligheder patienten har. Kognitiv adfærdsterapi fungerer lidt 

på samme måde, men patienten lærer også at håndtere problematikkerne i forhold til andre 

mennesker og sætte de depressive symptomer i forbindelse med selvopfattelsen.  
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I begge metoder lærer man patienten at identificere signaler og begyndende symptomer.  

 

 

5. Nævn kriterierne for tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse og tvangsbehandling. 

 

Tvang findes når der anvendes foranstaltninger eller behandling hvortil patienten ikke har givet informeret 

samtykke. Tvangsindlæggelse eller tvangstilbageholdelse må udelukkende finde sted hvis patienten er 

sindssyg eller aktuelt er i en tilstand der må kunne ligestilles hermed, hvor det er tvivlsomt og uforsvarligt 

ikke at frihedsberøve denne med behandling i tankerne. Ligeledes skal udsigten til helbredelse blive meget 

forværret ved ingen behandling eller patienten er i fare for sig selv eller andre. 

 

Det er politi eller læge der iværksætter en undersøgelse af hvorvidt tvangsindlæggelsen er fornøden. Hvis 

patienten indlægges på en psykiatrisk afdeling, tager denne afdeling en selvstændig beslutning om hvorvidt 

kriterierne for tvangsindlæggelsen er opfyldt. Kriterierne for tvangstilbageholdelse er enslydende med dem 

for tvangsindlæggelse, men dog skal overlægen inden 24 timer beslutte om tvangsindlæggelse skal ske eller 

om patienten skal udskrives. Tidsfristen er altså kortere. Når betingelserne ikke længere er til stede, må 

tvangsindlæggelsen eller tvangstilbageholdelsen straks ophøre. 

 

Tvangsbehandling må kun benyttes overfor patienter der opfylder kravene for tvangstilbageholdelse. Der 

må her kun benyttes allerede afprøvede lægemidler i normal dosering, så mindst mulige bivirkninger opnås. 

Der skal altid være en læge til stede ved tvangsmedicinering. I særlige tilfælde skal patienten være i fare før 

at man må benytte den specifikke behandlinge (f.eks. ECT-behandling).   

 

 

6. Beskriv klagesystemet i forbindelse med psykiatriloven. 

 

Psykiatriloven er en lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Lovens umiddelbare formål er at 

styrke sindslidendes indflydelse og retstilling og idealt set mindske brugen af tvang i psykiatrien. 

Loven omhandler døgnindlagte patienter og justerer tvangen i tvangsindlæggelsen og i forbindelse 

med tvangsbehandlingen. 

 

Hvis patienten ønsker at klage skal denne fremsættes mundtligt eller skriftligt for behandler- og 

plejepersonale eller via patientrådgiveren. Første klage instans er sygehusmyndigheden som så 

sender klagen videre til patientklagenævnet. Dette fremsendes sammen med tvangsprotokollen og 

lægeerklæringen fra overlægen. Patienten kan fremlægge sagen for patientklagenævnet og her skal 
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lægen som har taget tilladt tvangsindlæggelse helst være til stede. Patientklagenævnet skal som 

oftest træffe en afgørelse indenfor en uge eller to. Sagen kan derefter ankes i enten byretten eller 

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Disse kan senere ankes i landsretten og i nogle tilfælde ankes 

igen i Højesteret. 

 

Der kan ligeledes klages til Folketingets §71-tilsyn og ombudsmandsinstitutionen. Forskellige 

overnationale retsinstanser i europæisk regi er også en mulighed.  


