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1. Teoretisk-orienteret forståelse af  traumereaktionen.  
Trauma er det græske ord for sår og kan forstås som de situationer, hvor en person får 

et sår på sjælen efter en dramatisk hændelse (10:495). Traumebegrebet henviser i 

almindelig tale til ekstreme traumatiske hændelser som naturkatastrofer, 

fysisk/psykisk/seksuelt misbrug eller krigsrelaterede traumer (7:199). Men herudover 

kan traumer også opstå fra begivenheder af mindre ekstrem karakter, der ændrer 

individets liv, f.eks. en fyring, kronisk sygdom eller et pludselig dødsfald blandt 

pårørende. At være vidne til andre menneskers lidelser i form af døde kroppe eller 

alvorlige fysiske skader kan ligeledes kategoriseres som en traumatisk oplevelse 

(ibid). Indenfor klinisk psykologi er traumebegrebet hovedsagligt blevet udviklet i 

psykodynamiske og psykoanalytiske sammenhænge. Derimod er diagnosen ”post 

traumatic stress disorder” (PTSD) overvejende funderet i en kognitiv sammenhæng 

(2:326). 

 

1.1. Den forsinkede traumereaktion: 
PTSD, også kaldet den forsinkede belastningsreaktion, er en meget omdiskuteret 

diagnose, og kan ikke betragtes som en endelig fastlagt psykiatrisk sygdomsenhed. 

Man blev med denne diagnose i stigende grad opmærksom på, hvordan en traumatisk 

hændelse kan give anledning til en forsinket traumereaktion. Men hvordan kan det 

teoretisk forklares, at traumereaktionen kan opstå nogle år efter den faktiske 

traumatiske oplevelse? 

Den kognitive teori taler om flere reaktionsmåder eller copingsstrategier efter et 

oplevet traume, hvor personen enten forsøger at reframe, revidere eller emotionelt 

udtømme hukommelsen og de kognitive skemata (2:326). Den sidst nævnte 

reaktionsmåde kan minde om den psykoanalytiske forsvarsmekanisme; fortrængning, 

hvilket jeg vil komme tilbage til. De som bruger undvigende copingsstrategier, som 

bl.a. afstandstagning fra traumet og social isolering, har en større sandsynlighed for at 

få en efterreaktion og depressive symptomer senere i livet (7:201). I følge den 

kognitive teori er den traumatiseredes kognitive copingsstrategier altså med til at 

forklare, hvordan traumereaktionen kan opstå flere år efter 
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1.2. Fortrængning som overlevelsesstrategi: 
Indenfor kriseterapien i dag har et begreb som traumatisk hukommelse fået stor 

betydning. Begrebet kan forklares med, at erindringerne om en dramatisk begivenhed 

kan virke så forfærdelig, at dens ejer er nødt til at skjule den (2:327). På denne måde 

lykkes det for nogen at fortrænge traumet ved at adskille emotionerne og 

hukommelsen. I denne forbindelse skal det dog bemærkes, at det undertiden tjener en 

vigtig funktion at glemme frem for at huske, da det kan være en form for psykologisk 

overlevelsesstrategi. En genkaldelse af traumer i f.eks. gruppeterapi efter borgerkrig 

kan desuden hindre forsoningsarbejdet mellem parterne (2:462). Fortrængning som 

forsvarsmekanisme samt selve traumebegrebet har spillet en central rolle i 

psykoanalysen helt tilbage til Freud. Her postuleres det, at årsagen til psykiske 

lidelser skal findes i et oplevet psykisk traume tidligt i livet (4:40). Man forklarer den 

forsinkede traumereaktion med at traumets betydning har været skjult i det ubevidste 

ved brug af forsvarsmekanismen fortrængning. På denne måde har det ubearbejdede 

traume skjult kunne yde sin påvirkning fra det ubevidste, indtil det igen bliver bevidst 

gennem f.eks. psykoanalysen. Det psykoanalytiske begreb nachträglichkeit betegner 

netop den forskydning mellem fortid og nutid, hvor betydningen af et traume kan give 

et psykisk efterslæb tidsforskudt (4:43). M.a.o. kan en traumereaktion, set udfra en 

psykoanalytisk optik, opstå flere år efter den faktiske traumatiske oplevelse, hvis 

individet har formået at fortrænge oplevelsen til det ubevidste.  

 

2. Redegørelse af spillet om trætheden.  
Elsass & Lauritsen (2006) har gennemgået træthedens historie og sætter fokus på den 

magtkamp, der foregår mellem den folkelige og den professionelles opfattelse af 

sygehistorien. Trætheden som symptom skaber først og fremmest 

uoverensstemmelser, fordi der tales ud fra to forskellige referencerammer, hvor 

kampen handler om rettigheden til at bestemme om ætiologien skal findes i et fysisk 

eller psykisk paradigme. Det er samtidig en anerkendelseskamp, med forskellige 

interesser på spil, som jeg vil redegøre for i det følgende. 
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2.1. Anerkendelseskampen: 
Set ud fra klientens (herefter KL) opfattelse, oplever KL en uoverkommelig fysisk 

træthed, der nedsætter funktionsdygtigheden i hverdagen og gør KL uarbejdsdygtig. 

KL søger en forklaring i form af en organisk diagnose, da symptomet udelukkende 

opfattes somatisk. Mange læger finder ingen somatisk årsag og konkluderer, at det 

derfor må være af psykosomatisk ætiologi.  

Sætter man sig i KL sted føler denne sig misforstået og ikke taget alvorligt af lægen, 

ved konklusionen om en psykisk årsag. Flere læger agerer skeptisk overfor KL klager, 

da det for dem opfattes som en ukritisk jagt på en organisk diagnose. KL oplevelse af 

mistro til, om han fejler noget, kan føles krænkende og som et angreb på ens 

troværdighed. Man kan desuden forestille sig, at der er store tabsoplevelser forbundet 

med ikke at have den samme arbejdsduelighed, og det føles derfor som en 

simplificeret psykologisering at hævde, at de oplevede klager bunder i psykiske 

problemer. Det, som er på spil for patienten, er mistroen og den stigmatisering, der er 

forbundet med en psykisk diagnose (3:121). Samtidig kan man opleve det, som om 

man bliver umyndiggjort og placeret i en offerrolle, hvor man ikke længere kan 

kæmpe imod en konkret sygdom, men kampen forsvinder ud i abstrakte psykologiske 

begreber. Her kunne jeg forestille mig, det ville være nemmere for KL at acceptere en 

psykologisk behandling, hvis man kunne præsentere nogle undersøgelser af en 

evidensbaseret behandlingsform, der har vist sig at give en bedre prognose for 

træthedspatienter ved at være symptomlindrende.  

Det, som er på spil for de professionelle er, at man for ikke at tabe ansigt overfor det 

fysiske, vender sig mod psykologiske årsagsforklaringer (ibid). Herudover opfatter 

man ”træthed” indenfor psykiatrien og den kliniske psykologi, som et sekundært 

symptom indenfor f.eks. depression, somatoforme sygdomme og angst og altså en vag 

præsentationsklage i sig selv. Udfordringen for de professionelle har været, at få 

træthedstilstanden til at passe ind i det diagnostiske system (3:97). Indenfor den 

professionelle position er der da heller ikke konsensus om, hvordan man skal 

imødekomme denne opgave. Nogle læger bruger bl.a. diagnoser som ”kronisk 

træthedssyndrom”, men det er en omstridt diagnose, da der ikke er enighed om at 

kategorisere træthed som en operationel defineret sygdomskategori (3:98). 
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2.2. En brobygger: 
Indenfor den humanistiske sundhedsforskning, mener man, at der mangler teorier og 

begreber for at kunne placere sig i en kompleks sammenhæng, som respekterer både 

den medicinske og humanistiske viden (3). Formålet er derfor at udfordre den 

eksisterende dikotomi mellem naturvidenskab og humaniora ved at fokusere på nye 

videnskabelige metoder. Den humanistiske sundhedsforskning kunne i denne 

sammenhæng være et bud på en brobygger imellem de ellers så modsætningsfyldte to 

positioner, da den har subjektet i centrum (3:34). Indenfor den humanistiske 

sundhedsforskning ønsker man at analysere f.eks. træthedssyndromet og den 

subjektive oplevelse af træthed i en bredere sammenhæng, uden at man nødvendigvis 

behøver at vælge side for hverken patient eller professionel (3:98). Udfordringen for 

mig at se er dog, at disse analyser ikke forbliver akademisk teoretisk, men kan blive 

en brobygger imellem positionerne og på sigt virke lindrende på den subjektivt 

oplevede lidelse.  

 

3. Klinisk psykologisk beskrivelse og forsamtale. 
 

3.1. Klinisk psykologisk beskrivelse af klient: 

KL har opholdt sig i en krigszone gennem længere tid. Det fortælles at han ikke har 

været udsat for direkte chokerende og dramatiske situationer, men alligevel været 

udsat for pres indirekte via en stor arbejdsbyrde og har mistet to kammerater i en 

krigshandling, hvor han efterfølgende så deres lig. Selvom KL ikke umiddelbart 

opfylder de diagnostiske kriterier i DSM-IV-TR-systemet for en PTSD (7:192), mener 

jeg, det er det er vigtigt at få afdækket om denne oplevelse har virket traumatiserende 

på ham. Det vil i denne forbindelse være relevant at spørge ind til, om KL genoplever 

de traumatiske oplevelser, f.eks. i form af mareridt eller flashbacks, da dette kan 

indikere en PTSD-diagnose.  

Det fortælles herudover at KL grundet sin træthedstilstand for det meste sidder 

derhjemme og næsten ikke kan tage sig sammen til noget som helst. Det lyder for mig 

som om han har isoleret sig socialt samt er præget af anhedoni og passivitet.  
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Det vil derfor være hensigtsmæssigt at udelukke specielt psykiske lidelser som angst 

og depression, hvor træthedssymptomer er fremtrædende (7:304 & 8:497). Derudover 

mener jeg, det er yderst presserende at få afklaret, om KL er suicidal, da 

undersøgelser har vist, at der tiden efter en traumatisk hændelse er seks gange forøget 

hyppighed for selvmord (2:273). Hvis KL mod forventning viser tegn på 

perceptionsforstyrrelser eller andre psykotiske symptomer, vil jeg desuden overveje, 

om han kunne lide af en form for skizofreni. 

Mit håb er, at jeg i løbet af den første forsamtale får afdækket mine hypoteser og 

kliniske overvejelser af min KL. Selvom jeg gør mig diagnostiske overvejelser, ser 

jeg det ikke som min primære opgave at komme frem til en diagnose, da det hører 

under hospitalsvirksomhed og psykiatrien. Derfor mener jeg heller ikke, at jeg 

nødvendigvis skal tage parti overfor hverken lægernes eller KL udlægning af 

trætheden. Om træthed ”i virkeligheden” eksisterer som en afgrænset 

sygdomskategori eller ej er et ontologisk spørgsmål, som efter min mening er en 

social konstruktion, som jeg grundet opgavens omfang ikke vil gå i detaljer med her.  

 

3.2. Forsamtalen  

Det fremgår af casen, at lægen har gennemtvunget en henvisning til psykolog. Jeg 

formoder derfor, at KL har en vis modvilje mod at møde op hos mig, da han ikke 

henvender sig frivilligt. Han føler sig desuden misforstået og mener ikke at have 

psykiske problemer, hvilket naturligt sætter ham i en forsvarsposition. Jeg er derfor 

opmærksom på, at det kan blive vanskeligt for mig at skaffe mig de oplysninger, jeg 

er interesseret i. For at bløde situationen lidt op vil jeg ved at indtage en støttende, 

empatisk og respektfuld rolle vise, at jeg opfatte KL klager som reelle, samt at jeg 

tager ham og hans sygehistorie seriøst.  

I forsamtalen vil jeg forsøge at indsamle information om KL nuværende symptomer, 

copingsstil, et eventuelt alkohol- eller stofmisbrug, sociale ressourcer og netværk 

samt danne mig et billede af, om KL kognitive evner er intakte. Herudover er det 

vigtigt at kende til tidligere psykiske problemer og familiehistorien på dette område 

(7:103). For at få så præcise oplysninger som muligt, ville jeg gerne have lavet et 

struktureret interview og benyttet Diagnostic Interview Schedule (7:104). Jeg vurderer 

dog, at KL’s formodede modvilje mod at tale med mig kan kompliceres yderligere, 
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hvis samtalen bliver for struktureret med associationer til et psykologisk forhør. 

Derfor vælger jeg at benytte mig af et ustruktureret interview, hvor KL frit kan 

fortælle ud fra åbne spørgsmål (ibid). Jeg vil her ikke kun lytte til, hvad der fortælles, 

men være særlig opmærksom på måden, han udtrykker sig på. Er grundtonen i det 

fortalte præget af meningsløshed og mangel på livsmod? Giver han udtryk for følelser 

eller virker han emotionelt afstumpet? Hvad fortæller hans kropssprog mig, samt er 

der noget han undgår at fortælle. Jeg håber at samtalen giver mig et mere nuanceret 

billede af KL stemningsleje, men er jeg i tvivl om en depressiv tilstand, vil jeg bede 

klienten udfylde Beck’s depressionskala (7:110). Det ville desuden være interessant at 

bruge projektive test som f.eks. TAT-testen eller Rorchach-testen, da de kan skaffe 

mig oplysninger om ubevidste motiver eller afsløre tankemønstre eller modstand mod 

situationen (7:112). Herudover overvejer jeg brug af en intelligenstest f.eks. 

Standford-Binet-testen for at undersøge KL kognitive evner (7:109). En af ulempen 

ved brug af disse test er dog, at det kan virke overvældende på min KL, som i 

forvejen har vist modvilje mod at komme til psykolog. Og da jeg har intentioner om 

et behandlingsforløb, har jeg interesse i at finde en god balance, så den første samtale 

opleves interessant og positivt af min KL. 

 

4.  Behandlingsforslag og motivation.  

4.1. Den narrative metode og kognitive adfærdsteknikker:  

KL har nu været til en forsamtale, og jeg er gået væk fra hypoteserne om, at KL lider 

af PTSD eller svær depression, da han ikke opfyldte de diagnostiske kriterier i DSM-

IV-TR (7:192). Behandling af patienter med træthedstilstande har vist sig vanskelig, 

og flere professionelle karakteriserer træthedspatienterne som forsvarsprægede og 

uegnede til psykoterapi (3:121). Mit håb er dog alligevel, at jeg kan få KL motiveret 

for behandling. 

Jeg overvejer i begyndelsen en psykoterapeutisk psykoterapi, da den er 

indsigtsgivende og kunne være brugbar til at afdække ubevidste konflikter hos KL, 

samt arbejde med personlighedsmæssige issues  (4). Herudover har den også en vigtig 

opmærksomhed på fænomenet modstand (4:37), som henviser til det paradoks at 

samtidig med at klienten ønsker helbredelse, er der kræfter i klienten, som synes at 
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modarbejde egen helbredelse. KL formodede modstand, er muligvis noget vi skal 

arbejde med i terapien. På trods af de vigtige fokusområder går jeg alligevel bort fra 

tanken om en psykoanalytisk behandling, da jeg er i tvivl om denne metode, kan 

forværre KL tilstand på nuværende tidspunkt, da denne form for dybdeterapi kan 

frembringe vanskelige erkendelser, som jeg tvivler på han på nuværende tidspunkt har 

ressourcer til at takle. Det har i denne forbindelse vist sig, at den narrative metode kan 

være et bud på en behandlingsform for patienter med træthedssyndrom, da den 

rummer kompromiser for metaforiske åbninger og narrative muligheder (3:122). En af 

styrkerne ved denne metode er samtidig at den lægger vægten et andet sted end på 

diagnoser og i stedet sætter KL fænomenologiske oplevelse i centrum udfra en 

opmærksomhed på at ”to bypass the patient’s voice is to bypass the illness itself 

(3:55). Målet for terapeuten er her at hjælpe patienten i forsøget på at skabe kohærens 

og mening i sygehistorien, da det har vist sig, at sygdommen bliver mindre 

lidelsesfuld, når den får mening for patienten (3:92). Vi skal derfor via den narrative 

metode se på, hvilke historier og metaforer KL bruger om sig selv og korrigere dem, 

så de bliver hjælpsomme og meningsfyldte for KL. 

Udover at arbejde narrativt med en meningsfuld historiekonstruktion tror jeg, en 

kognitiv terapiform kunne være aktuel for KL. Grundtanken i den kognitive terapi er, 

at årsagen til en psykologisk problemstilling skal findes i en forvrænget tænkning 

(Hougaard). Kimen til ”helbredelse” ligger derfor i en analyse af og forandring af 

tænkningen (5:134). Der, hvor jeg tror, den kognitive terapi kan være særlig hjælpsom 

for KL, er i dens arbejde med kognitive mestringsstrategier med fokus på bl.a. KL 

selvvirkningsfuldhed og afsløringer af negative automatiske tanker. Herudover har 

den en række konkrete teknikker, hvor bl.a. brug af aktivitetsskemaer har vist sig 

effektiv hos personer, der har problemer med inaktivitet og isolering (5:158). 

Herudover er det almindeligt, at man i den kognitive terapi giver KL hjemmearbejde, 

hvilket jeg tror jeg kan virke styrkende og hjælpe KL til at føle et medansvar i 

behandlingen. Mit håb er, at det kunne udmønte sig i en fælles tilrettelagt 

genoptræningsplan, hvor KL langsomt kan øge aktiviteten i et for ham realistiske 

tempo og derigennem opleve livskvalitet og lindring.  



Eksamensbesvarelse                                                                      
Klinisk psykologi (BA)                                                                         Eksamensnr:158 
 

 8 

4.2. Motivering af klient:  

En vigtig komponent for et succesfuldt terapiforløb er et positivt forhold KL og 

terapeuten imellem (7:163). At vi får oparbejdet en positiv arbejdsalliance er derfor 

største prioritet for at kunne motivere KL for et behandlingsforløb. Jeg håber, at jeg 

gennem forsamtalen har medvirket til at mildne hans forsvarsposition og få 

genoprettet en form for basic trust, som sandsynligvis er blevet nedbrudt under 

oplevelsen af ikke at blive taget alvorligt af de professionelle. 

Jeg mener, at det er helt centralt at lægge vægten på empowerment, så fokuset bliver 

at styrke min klient frem for at patologisere. Jeg har en særlig opmærksomhed på 

sprogets magt som begrænsende eller frigørende (6:242) og vil derfor lægge vægt på 

en positionering af min klient som aktør i stedet for offer og dermed forsøge at 

motivere ham til medansvar i behandlingen. Man kan her blive inspireret af et 

miljøarbejde som det eksemplificeres med selvmordsforebyggelse i Grønland, hvor 

der appelleres til ansvarligheden og til at flytte klienten fra offerrollen til aktørens 

position (2:442). Dette gøres ved at fokusere på konkrete muligheder i den lokale 

kontekst og ikke blot isolere problemet psykologisk.  

Med lignende opmærksomhed håber jeg at kunne motivere min klient for en 

behandling, der rummer redskaber til symptomlindring både på det fysiske samt 

psykiske plan, uden at klienten føler sig presset ned i en bås og stigmatiseret som 

psykisk syg. En vigtig kilde til at opretholde motivationen er dog, at klientens 

ægtefælle støtter op om behandlingen. Jeg overvejer derfor muligheden af at tilbyde 

en fælles konsultation, hvor jeg håber at vinde hende for sagen.  

 

5. Hvordan Sonjas vanskeligheder har udviklet sig.  
Sonja har mange vanskeligheder, men jeg vælger i det følgende at indsnævre fokus og 

særligt fokusere på det område, der for mig at se, er det mest akutte nemlig Sonjas 

spiseforstyrrelse.  Ud fra en kontekstuel tilgang til klinisk børnepsykologi forklares 

udviklingen af psykiske problemer som værende opstået ud fra prædisponerede 

risikofaktorer. Hertil tilføjes der fremskyndende samt fastholdende risikofaktorer til 

en given psykisk lidelse. Disse risikofaktorer inddeles i kontekstuelle (psykosociale) 
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og personlige faktorer (biologiske og psykologiske) (1:44).  Herudover nævnes også 

beskyttelsesfaktorer, der kan forebygge prognosen og behandlingsresultatet.  

 

5.1. En kontekstuel tilgang:  
Under de prædisponerede faktorer for spiseforstyrrelse som kan genkendes i casen 

med Sonja kan nævnes kontekstuelle faktorer som en dysfungerende 

familieorganisering med mangelfuld forældreopdragelse, eksponering overfor 

forældres ægteskabelig problemer, alkoholmisbrug og fysisk vold (1:820). Det er i 

denne forbindelse værd at bemærke, at udviskede generationsskel, som vi ser det i 

casen, hvor Sonja meget tidligt får et stort ansvar for husmoderfunktioner i hjemmet, 

netop er en af de faktorer, der kan øge modtageligheden for at udvikle en 

spiseforstyrrelse (8:509). Under de personlige faktorer kan bl.a. nævnes Sonjas 

temperamentsfulde adfærd, når hun ikke får hjælp til oprydning, hvilket kan være et 

udtryk for naturlig frustration, såvel som det kan være udtryk for perfektionisme 

(perfektionisme er et træk, der ofte ses hos spiseforstyrrede).  Hendes nærtagenhed og 

ondskabsfulde adfærd, når hun bliver kritiseret, kan henlede tankerne på en jeg-

svaghed, der er styret af en form for ”ekstern locus of control”. Når det gælder de 

fremskyndende faktorer i casen, kan det være akutte stressfaktorer som f.eks. 

moderens nye kæreste og hans indblanding i opdragelsen sammen med omstillinger til 

nye livsfaser som f.eks. indgangen fra barn til teenager. (1: s 5 og 42-43 & 820 ). Man 

ser i den forbindelse ofte en konflikt omkring autonomi og afhængighed hos unge, der 

udvikler en spiseforstyrrelse (1:841). Dette kunne meget vel være tilfældet med den 

tilsyneladende magtkamp, der foregår mellem Sonja og moderen (jvf. ”det er mig, der 

er den stærkeste, og det ved du godt mor”). 

Når det gælder de personlige fastholdende faktorer beskrives Sonja 

personlighedsmæssigt som en blød pige, der kan blive meget ked af, at familie ikke 

holder lige så meget af hendes undulat, som hun selv gør. Dette virker på mig 

umodent for en 15-årig. Det kunne indikere, at hun anvender umodne 

forsvarsmekanismer som splitting, hvor omgivelserne opfattes sort/hvide. Herudover 

kan Sonjas begyndende alkoholmisbrug anskues som en dysfunktionel 

mestringsstrategi, hun har lært fra faderen, et oprør eller måske en form for 

selvmedicinering for at dulme de psykosociale vanskeligheder. De kontekstuelle 

fastholdende faktorer, der kan genkendes i casen, er bl.a. en kaotisk 



Eksamensbesvarelse                                                                      
Klinisk psykologi (BA)                                                                         Eksamensnr:158 
 

 10 

familieorganisering samt sparsom social netværk, som det muligvis kan være tilfældet 

med Sonja (1:820).  

5.2. Stress-sårbarhedsmodel:  
Betragtes Sonjas vanskeligheder ud fra en stress-sårbarhedsmodel (fig.1.1) hævder 

man, at for at udvikle en psykisk lidelse kræver det både en eksisterende sårbarhed for 

den psykiske lidelse samt en stressfuld ”trigger” på det biologiske, sociale eller 

psykologiske plan. M.a.o. medfører en stressfyldt trigger ifølge stress-

sårbarhedsmodellen ikke automatisk en psykisk en lidelse, hvis ikke individet altså 

besidder en forudgående sårbarhed for lidelsen, der udgøres af biologiske, sociale 

eller psykiske prædisponerende faktorer. Applikeret på Sonjas situation kan man sige, 

at hun besidder en prædisponeret sårbarhed pga. en vanskelig og stressfyldt opvækst. 

Sammen med en stressfuld trigger, som f.eks. en problematisk omstilling i 

overgangen fra barn til teenager kan dette have ført til spiseforstyrrelsen.  

Modellen har desuden ligheder med den nævnte kontekstuelle tilgang til 

risikofaktorer (jvf. særligt de prædisponerede og fremskyndende risikofaktorer).  

 

 
 
 
          

                 
       

 

Fig. 1.1: Stress-sårbarhedsmodellen (7:35) 

 

6. Klinisk-psykologiske overvejelser:  

6.1. Fra anoreksi til bulimi: 
Spiseforstyrrelser er i både DSM-IV-TR smat ICD-10 defineret som to forskellige 

syndromer: nervøs spisevægring (anoreksi) samt nervøs spiseanfaldstilbøjelighed 

(bulimi). Herudover forekommer der subkategorier (1:799-800). Sonja blev for et år 

siden hospitalsindlagt, da hun holdt op med at spise, hvilket er et  karakteristisk tegn 

for anoreksi, hvor man sulter sig selv (1:840). Udover spisevægring karakteriseres 

anoreksi primært ved vægttab og undgåelse af fedende fødeemner. Bulimi 

Sårbarhed: 
Biologiske faktorer (ex gener) 
Sociale faktorer (ex. vanskelig 
opvækst) 
Psykologiske faktorer (ex. 
ubevidste konflikter) 

Stressfuld trigger: 
Biologisk: (ex. 
hormonbalance) 
Socialt: 
(ex..traumatisk/vanskelig 
hændelse ) 
Psykologisk:( ex.mangel på 
kontrol) 

Psykisk 
Lidelse 
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karakteriseres derimod hovedsagligt ved cykliske mønstre bestående af diæter, 

overspisning og selvpåført opkastning (1:798 & 8:505).  

Et år efter indlæggelsen tyder det dog på, at Sonja stadig lider af en spiseforstyrrelse 

(jvf. forholdsvis lav vægt, udeblivelse af menstruation samt vægtregulering). Ud fra 

de sparsomme oplysninger jeg har til rådighed, peger flere ting i retningen af at 

Sonjas tidligere anoreksi kan have udviklet sig i en bulimisk form. Dette begrunder 

jeg med oplysningerne om, at Sonja fylder sig med Mars Bar og formodes at regulere 

sin vægtindtagelse ved selvinduceret opkastning efter måltiderne (jvf. fund af skeer 

og lugt af opkast på badeværelset).  

At anoreksien kan have udviklet sig i en bulimisk retning er ikke uhørt, da erfaringer 

fra denne patientgruppe viser, at flere anorektikere med tiden udvikler bulimi, såvel 

som bulimikere kan udvikle anoreksi (1:798). Min hovedhypotese er derfor, at Sonjas 

anoreksi har udviklet sig til bulimi. 

 

6.2. Supplerende  overvejelser: 
I kliniske populationer med tilfælde af bulimi er komorbid stofafhængighed og 

borderline personlighedsforstyrrelser relativt almindeligt (1:801). Jeg er opmærksom 

på, at Sonja allerede har et begyndende alkoholmisbrug samt symptomer på splitting, 

jeg-svaghed og et vanskeligt temperament, der kan henlede tankerne på en borderline 

personlighedsforstyrrelse (7:441). Herudover ses ofte depressive tilstande hos unge 

med spiseforstyrrelse, som det også kan være tilfældet for Sonja med hendes tegn på 

ligegyldighed/passivitet (jvf. sidder foran tv det meste af dagen). 

Herudover er de karakteristiske træk ved unge med spiseforstyrrelse en overdreven 

frygt for at blive fede, et forskruet billede af egen krop, perfektionisme, lav selvtillid 

og selvvirkningsfuldhed (1:840). Som tidligere nævnt kan de mange vanskeligheder i 

Sonjas opvækst opfattes som en prædisponering for spiseforstyrrelsen. Jeg gør mig 

desuden tanker om, hvad der har været med til at trigge Sonjas spiseforstyrrelse. Kan 

den udløsende faktor bunde i en modsætningsfyldt konflikt med udgangspunkt i 

omstillingen fra barn til teenager (jvf. magtkamp om autonomi/kontrol) overfor en 

søgning efter moderens støtte og omsorg i en følelsesmæssig vanskelig 

udviklingsfase. Spiseforstyrrelsen kan på den måde være med til at påkalde moderens 

omsorg. Oplysninger om Sonjas tilstand har jeg dog udelukkende fra hendes mor, og 
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det er derfor nødvendigt, at jeg får Sonjas egen udlægning under min første samtale 

og undersøgelse af hende. 

 

7. Undersøgelse:  

7.1. Somatisk anamnese: 
Man kunne forestille sig, at Sonja fortsat blev fuldt op ambulant m.h.p. forebyggelse 

af recidiv, da det kun er et år siden, hun har været indlagt for spisevægring. Jeg 

mangler bl.a. oplysninger om, hvor længe indlæggelsen varede, og hvad den 

efterfølgende behandling bestod i. Inden undersøgelsen af Sonja tager jeg derfor tage 

kontakt til hendes læge for at få hans udlægning af Sonjas forløb. For at kunne 

afdække omfanget af spiseforstyrrelsen vil jeg appellere til Sonjas læge om, at der 

optages en grundig somatisk anamnese samt kostanamnese, hvor der udregnes BMI, 

medmindre der allerede foreligger en sådan af nyere dato. Jeg vil i det hele taget 

forsøge at samarbejde mest muligt med Sonjas læge, da jeg mener, spiseforstyrrelser 

går på tværs af psykiatri/psykologi og somatiske komplikationer. Jeg er derfor også 

opmærksom på, at der kan blive behov for henvisning til psykiatrisk udredning. 

 

7.2. Samtale og psykometriske instrumenter: 
I min tilrettelæggelse af undersøgelsen overvejer jeg at gøre brug af forskellige 

psykometriske instrumenter, som f.eks. interviewskemaet; ”Eating Disorder 

Examination” (EDE) udviklet i en engelsk kontekst og vurderet som en af de bedste 

på området (1:814-817). Ved yderligere mistanke om depression kunne testen 

”Childhood Depression inventory”, der bygger Beck’s depressonsskala være aktuelt 

at benytte (1:748).  

Om jeg vælger at gøre brug af de nævnte test afhænger dog af konklusionen fra den 

somatiske anamnese samt forsamtalen og dialogen mellem Sonja og mig. Jeg er 

opmærksom på, at Sonja muligvis ikke har lyst at snakke med mig, da det er Sonjas 

mor, der henvender sig og ikke Sonja selv. Viser Sonja modvilje mod situationen, vil 

jeg være lidt påpasselig med brug af test i den indledende af undersøgelsen, da Sonja 

muligvis kan føle sig mistænkeliggjort og opleve det fremmedgørende, hvilket i givet 

fald kan afbryde en begyndende fortrolighed. Mit fornemste mål er at opbygge en 
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positiv arbejdsalliance, da denne er altafgørende for en valid undersøgelse og en 

effektiv terapi (1:131) Jeg medbringer derfor testene, men lægger i første omgang 

vægten på en god samtale, hvor jeg gennem et delvist ustruktureret interview (7:104) 

håber at få afdækket en række kliniske træk ved spiseforstyrrelser, som går på 

klientens perception, kognition, emotioner, adfærd, interpersonel tilpasning samt 

fysiske komplikationer (1:802). Spørgsmål, som er af særlig interesse, er bl.a.: Sonjas 

egen udlægning af situationen. Har hun sygdomsindsigt og ser behovet for hjælp? Er 

hun suicidal, og hvordan er hendes stemningsleje (virker hun opgivende og 

depressiv)? Hvordan er Sonjas tanker om sig selv ( forvrænget kropsbillede/lavt 

selvbillede)? Er adfærden med overspisning/opkast blevet et dagligt mønster, eller er 

det bestemte situationer, der trigger denne adfærd? Herudover vil jeg søge 

oplysninger om hendes familiehistorie, forhold til forældre, samt relationer til 

jævnaldrene. Mange spiseforstyrrede gemmer desuden på en stor skam overfor 

adfærden og reagerer nogle gange ved at straffe sig selv med selvskadning (1: 802). 

Denne opmærksomhed vil jeg også have i mente og se efter synlige tegn på f.eks. 

cutting på bare arme osv. Er der tvivlspørgsmål, vil jeg supplere med de nævnte 

psykometriske instrumenter sidst i undersøgelsen, der hvor jeg finder det nødvendigt.  

 

7.3. Øvrige tiltag: 
Efter undersøgelsen vil jeg arbejde for en  tværfaglig behandlingsplan mellem mig 

som psykolog, Sonjas læge og klasselærer, da Sonjas uddannelsessituation også er en 

af de ting, vi må have lagt en plan for sammen med Sonja, når hun får det bedre. Det 

anbefales desuden, at man i den grundige assessment indkalder både til familie- og 

individuelt interview for at få afdækket alle områder, der kan være relevante (1:814). 

Derfor vil jeg efter min undersøgelse af Sonja indkalde hendes mor og sammenlever 

til supplerende interviews. 

 

8. Behandlingsforslag:  
Efter en grundig forsamtale er jeg blevet overbevist om, at Sonjas tidligere anoreksi i 

dag har udviklet sig til bulimi, og mit fokus er derfor behandling af Sonjas bulimi.  
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8.1. Psykoterapi: 
Der findes adskillige behandlinger, som kunne være relevante i forbindelse med 

Sonja. Den psykoanalytiske psykoterapi kunne tilvejebringe vigtige 

personlighedsmæssige indsigter omkring ubevidste konflikter, samt være brugbar med 

dens opmærksomhed på forsvarsmekanismer og borderline-problematikker (4:48). 

Dog vurderer jeg det som væsentligt at vælge en kort behandlingsform i Sonjas 

tilfælde, da det for mig at se er vigtigt, at hun relativt hurtigt bliver i stand til at 

fungere i hverdagen og optage skolegangen igen. Jeg går derfor bort fra en 

psykoanalytisk terapi, der ofte kan strække sig over mange år til fordel for et kognitivt 

terapiforløb, der er af langt kortere varighed. Det skal dog nævnes, at der i nyere tid er 

udviklet psykodynamiske terapiformer af kortere varighed (4:20). Herudover viser 

undersøgelser og erfaring fra behandling af de lidt ældre teenagere, der lider af 

bulimi, at den foretrukne og mest effektive behandling er kognitiv adfærdsterapi 

(herefter KAT)  (1: 824 & 830). Dette mener jeg er et tungt argument i mine 

overvejelser, da det har vist sig, at en evidensbaseret behandling kan forbedre 

resultatet af en spiseforstyrrelse (1:795).  

 

8.2. Et kombineret behandlingsforslag: 
Selvom der i KAT for bulimi lægges op til en vekslen mellem individuelle sessioner 

og sessioner sammen med forældrene, vil jeg i Sonjas situation foreslå en KAT 

sideløbende med en systemorienteret familieterapi. Argumentet for et kombineret 

behandlingsforslag baserer jeg på, at det er min opfattelse, at de fremskyndende 

risikofaktorer til Sonjas spiseforstyrrelse bl.a. skal findes i hendes dysfungerende 

familie. Et andet vigtigt argument er, at familieterapien kan have en forebyggende 

effekt på resten af familien, så konflikt-mønstret ikke gentager sig hos Sonjas yngre 

søskende.  

Den specifikke KAT af  bulimi forløber over 10-20 sessioner og har som målsætning 

at bryde den dårlige overspisning-opkast cirkel og ændre det tankesystem, som holder 

liv i denne cirkel (1:830). Terapien forløber i tre stadier, hvor første stadie går ud på 

at få klienten til at acceptere rationalet bag ved KAT, (jvf. s 7) samt hjælpe til at 

erstatte overspisningsadfærden med et mere normalt spisemønster. Dette stadie er for 

mig at se fundamentet for at fortsætte behandlingen, da klientens engagement og tro 

på behandlingen har vist at have afgørende betydning for terapiens effektivitet 



Eksamensbesvarelse                                                                      
Klinisk psykologi (BA)                                                                         Eksamensnr:158 
 

 15 

(7:164). Andet stadie har fokus på at reducere diæter, fremme problemløsning og 

ændre kognitive forvrængninger. Tredje og sidste stadie handler om at forebygge 

tilbagefald (1:839). Et af kritikpunkterne, der har været rettet mod den kognitive 

behandling generelt, er, at den ikke nødvendigvis behandler årsagen til problemet, 

men nærmere er symptomlettende (7:58). Jeg vil derfor som nævnt foreslå en 

systemorienteret sideløbende familieterapi, da jeg ikke mener, at Sonjas 

spiseforstyrrelse og øvrige vanskeligheder kan isoleres fra det dysfungerende 

familiesystem, som hun er en del af. I den systemisk familieterapi opfatter man 

familien som et system af relationer. Man anskuer derfor et pågældende problem som 

liggende udenfor symptombærende og i stedet i interaktionsmønstre i familien (6: 

210). Den grundlæggende tanke er, familiestrukturen er et cirkulært system, der 

forsøger at opretholde en vis ligevægt. Man er hinandens årsag og styres af de 

forventninger, der er bundet gennem relationerne (6:202 & 214). Man har m.a.o. en 

cirkulær frem for en lineær årsagsforståelse af psykiske symptomer. Terapeutens 

tidligere ekspertrolle erstattes nu af en rolle som ligeværdig, da han anskues som selv 

værende en del af det system, han forsøger at hjælpe (6:240). Der er hermed ikke kun 

en rigtig udlægning af sagen, men alle har noget at bidrage med. 

Målet for mig er at bryde mønstret i spiseforstyrrelsen samt at styrke 

beskyttelsesfaktorerne (1:822). Styrken ved et kombineret behandlingsforslag er, at 

terapierne kan komplementere hinanden med fokus på Sonjas træning af nye 

copingsstrategier samtidig med arbejdet for en ny og fungerende familieorganisering, 

da det er i familien, Sonjas nylærte færdigheder skal holde vand. Jeg er dog klar over, 

at der kan komme adskillige forhindringer for et godt behandlingsresultat hen ad 

vejen, det er dog alligevel mit håb, at kunne hjælpe Sonja og familien til en lysere 

fremtid. 
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