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1. Indledning - Den deprimerede Dodo fugl: 

Hvad er depression? En deprimeret klient fortæller i en indledende samtale at hans vanskeligheder 

skyldes en ”kemisk ubalance” (Shedler, 2006). En anden klient tilskriver sine vanskeligheder sin 

”dysfunktionelle barndom” (Reinecke, Davidson & Cohler, 2002). En tredje klient skrev i sit 

selvmords brev at hans vanskeligheder skylds en serie af skuffelser, hvoraf den sidste blev fatal: 

”When his physician cancelled an appointment because of illness, the patient proceeded to commit 

suicide (Beck, 1979, s.211)”. 

 Så hvad er depression? Depression er en kompliceret multi-faktoriel sygdom: En blanding af 

multiple biologiske, sociale og psykologiske faktorer (McKinney, 2002; Clark & Beck, 1999), der 

kan resulter i en subjektiv psykologisk experience (NICE, 2010). Årsagerne til tilstanden kan være 

mange: En kemisk ubalance, en dysfunktionel barndom, etc. Det enkelte menneske henvender sig 

derfor ofte til en ekspert, og fra at være en subjektiv tilstand bliver depressionen nu en genstand. 

 Denne genstand kan eksperten, alt efter teoretisk ståsted, f.eks. diagnosticer, eller tolke; i praksis 

ved at fokuser på f.eks. at lindre symptomer så balancen genoprettes, eller på det implicitte forsvar 

at begrunde nutidige vanskeligheder med argumenter fra fortiden. Herved føjes der praktisk 

relaterede spørgsmål til depressionen: F.eks. behandlingseffektivitet i relation til tids omkostninger, 

hvilket implicit referer tilbage til eksperten. For virker behandlingen? En måde at få svar på dette er 

ved at valider både den teoretiske og praksistekniske genstandsekspertise empirisk, men på dette 

afgørende punkt hvor genstandsekspertisen skal afgøres viser der sig et lille problem. 

 Det enkelte menneske, der henvendte sig til eksperten for ikke at stå alene med sin subjektive 

oplevelse af depression, er skuffet gået sin vej, og i stedet sidder der en deprimeret Dodo fugl og 

tænker ”When you won, you didn’t see: I didn’t win, no prize for me”. 

 Jeg vil i det følgende gerne undersøge: 

 

”Hvorvidt diagnosekategorier og forskningsmæssige afgrænsninger når anlagt på hh. CBT, og 

Psykoanalytisk inspirerede teorier og terapier, resulter i et problematisk artificielt depressions 

genstandsfelt, som indimellem overskygger det enkelte menneskes subjektive depressions tilstand” 
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2. Afgrænsning: 

Mit perspektiv vil være psykologisk: Jeg anerkender de multiple sociale og biologiske faktorers 

rolle i både depressionens patogenese (f.eks. mangel på social støtte (Clark & Beck, 1999)) og i de 

forskellige interventioner (f.eks. de farmakologiske antidepressanter (NICE, 2010)), men jeg har 

ikke har plads til at dække disse. 

 Jeg referer med begrebet CBT i det følgende til Becks kognitive depressions teori: Vægten i 

referencen ligger på det kognitive (indhold). ”Psykoanalytisk inspireret” referer til teorier og 

terapier der som udgangspunkt har en Freudiansk epistemologi. 

 Da depressionstermen omfatter en bred vifte af tilstande, der i sine multiple udfald kan differer i 

både sværhedsgrad (F.eks. fra mild til psykotisk), og varighed (F.eks. fra episodisk til kronisk) 

(Hollon, Thase & Markowitz, 2002), har jeg valgt at ”depression” i denne opgave referer til en 

unipolar, ikke psykotisk, og ikke kronisk tilstand. 

 

3. Depression i tal – Et potentielt spørgsmål om liv og død: 

Depression er ofte tidsbegrænset til ca. 4-6 måneder (NICE, 2010), men hovedparten der rammes 

oplever tilbagefald (Hollon, Thase & Markowitz, 2002). Eksempelvis vil 50 % efter den første 

episode af DSM-IV diagnosen major depressive disorder (MDD), efterfølgende havde mindst 

endnu 1 episode, og efter 2 og 3 episode er risikoen for tilbagefald hh. 70 % og 90 % (NICE, 2010).  

 Medtænkes hertil at andelen af mennesker der på verdensplan sandsynligt kommer til at opleve 

MDD anslås til at være mellem 4-10 % (ibid), er usigterne uhyggelige: Ikke blot er MDD den fjerde 

største grund til sygdomsbyrde på verdensplan, mellem 13 % og 30 % af alle mennesker med MDD 

begår også selvmord (Lambert & Davis, 2002). Depression kan altså potentielt være et spørgsmål 

om liv eller død, og en effektiv behandlingen der både kan intervenere og forebygge tilbagefald er 

påkrævet. I dette spørgsmål om effektivitet står CBT og de psykoanalytiske teorier og terapier med 

vidt forskellige empiriske udgangspunkter. 

  

4. CBT & Psykoanalytisk inspirerede teorier & terapier - Empiri: 

I den nyeste udgave af NICE (2010) findes kun to empiriske studier der har sammenlignet 

effektiviteten af short-term psychodynamic psychotherapy (STPP)/psykodynamisk psykoterapi med 

CBT i behandlingen af depression.  
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Begge studier er fra 1994, og det var ikke muligt at konkluder noget om den relative effektivitet 

(NICE, 2010): Endvidere påpegede Hollon, Thase & Markowitz tilbage i 2002 at i det ene af 

forsøgende (Shapiros) var der tale om en form for psykodynamisk-interpersonel psykoterapi, som 

ikke er repræsentativ for nogen af terapierne. 

 Der findes således ikke meget nyere empiri om den psykodynamiske psykoterapis effektivitet i 

behandlingen af depression, og den empiri der findes viser at terapi formen i behandlingen af 

depression, kun har vist sig at være en anelse mere effektiv end placebo (ca. 37 % af patienter 

responderede til STPP; ca. 30% til placebo), hvorimod CBT viste sig langt mere effektiv (ca. 50% 

af patienter responderede (Hollon, Thase & Markowitz, 2002, p.53).  

 Men, forholder det sig således? Både Taylor (2008), og Shedler (2010a; 2010b) har, ud fra et 

metodologisk kritisk perspektiv på f.eks. NICE guidelines inklusions kriterier, og DSM-IV’ 

diagnose kategorier, argumenteret for at evidens basen for den psykodynamiske psykoterapis 

effektivitet i behandlingen af depression er stor. Eksempelvis er den psykodynamiske psykoterapi 

ifølge Taylor (2008) associeret med statisk signifikant reduktion i depressive symptomer både før 

og efter behandling, med en mean ”før og efter” succes rate for hh. den psykodynamiske 

psykoterapi og CBT på 46 % og 54 %. 

 Med depressionens prævalens i tanke er empiriske resultater som ovenstående vigtige: Som 

nævnt er en effektiv behandlingen der både kan intervenere og forebygge tilbagefald påkrævet. 

Men, samtidigt bliver det også nærliggende at spørge hvem har ret, og derved flyttes fokus på en 

måde fra depressionen som et fælles praksisproblem der potentielt er dødeligt, og over til 

depressionen som et metodologisk problem hvis statistiske signifikans er det vigtigste. 

 Denne empiriske uenighed om behandlingseffektivitet gør derved spørgsmålet om hvad er 

depression relevant, for er den empirisk begrundede effektivt, eller manglen på samme, en 

afspejling af det enkelte menneskes subjektive depressions tilstand, før denne tilstand blev genstand 

for teori, praksis og forskning, eller er det en afspejling af et artificielt depressions genstandsfelt, 

der med uenigheden in mente, i så fald fremstår problematisk? 

 Jeg vil i min undersøgelse af dette her gå fra forskning, til CBT teori, og derefter afslutte med at 

se på praksisbehandlingen. 
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5. CBT – Teori: 

Beck’ kognitive teori formoder at den menneskelige natur er konsistent med individets hverdags 

oplevelser: Vægten lægges på bevidste subjektive oplevelser, selvets centralitet og menneskets 

(kognitive meningsskabende) informations procesering, der har indflydelse på alle emotionelle og 

adfærdsmæssige erfaringer individet gør sig (Clark & Beck, 1999). 

 Denne epistemologisk tilgang betyder tre ting. For det første at teoriens konceptualisering af 

psykopatologi lægger vægten på kognition, og ikke på affekt. For det andet formoder Clark & Beck 

(1999) at kognitioner er tilgængelige og knowable, hvilket betyder at f.eks. selv-rapportering af 

bevidste oplevelser, anses som valid data, uden dog at alt der rapporteres dermed anses for validt. 

 For det tredje får psykologiske fænomener en virkelighed, der fremstår sideløbende med 

materialistiske, og spatiale fænomener. Dette betyder at selvom interne psykologiske fænomener er 

private for individet som oplever dem (f.eks. den deprimerede klient), og en anden person (f.eks. 

terapeuten) ikke direkte kan få adgang til dem, så konstituer de psykologiske fænomener et af 

mange forskellige (menings) perspektiver, der kan anlægges når det gælder individets funktion og 

tilpasning (ibid). 

   

5.1. CBT – Teori-Praksis: 

Den kognitive teori indeholder på den ene side en moderne epistemologi hvor klienten anses som 

havende en unik individualitet (ibid), qua f.eks. de kognitivt bevidst tilgængelige subjektive 

oplevelser, der resulter i interne psykologiske fænomener. Men, på den anden side er Becks 

kognitive teori (ibid) samtidigt også rettet mod i praksis at fungerer som en systematisk, regel ledet 

og reproducerbar psykoterapi, der via f.eks. DSM-IV’ diagnoser og symptomer kan kategoriser den 

samme klients unikke individualitet. 

 Jeg vil for at undersøge dette tilsyneladende paradoks gå fra teori, til praksis.  

  

6. CBT – Specifik behandlingspraksis af depression: 

Den kognitive teoris epistemologi indeholder implicit et udviklingsperspektiv: Klientens interaktion 

med sit miljø udvikler skemaer, der indeholder klientens interne repræsentationer som f.eks. 

klientens attituder, og ideer om sig selv. Skemaerne udgør basis for klientens tolkning af sine 

livserfaringer, og spiller en rolle i hvorvidt klienten genererer positive eller negative tolkninger, 

men medvirkende hertil er som nævnt også miljøet. 
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De skemaer der aktiveres mest af miljømæssige omstændigheder, bliver mere udarbejdede og 

forøger dermed deres dominans i klientens kognitive organisation (Clark & Beck, 1999). 

 Et eksempel kunne være den gentagende interaktion mellem et skema der indeholder klientens 

tilbøjelighed til at lave negative tolkninger om sig selv, og den eksterne omstændighed at kærester 

forlader klienten. Denne gensidige interaktion kan fører til at klienten udvikler negative tolkninger 

og meninger om sig selv, sin verden og sin fremtid: De tre skemaers indhold bliver dominante i 

klientens kognitive organisation; de tre skemaers indhold bliver synlige hos den deprimerede klient, 

og ifølge Clark & Beck (1999), Reinecke (2002), Hollon, Thase & Markowitz (2002), & NICE 

(2010) er det denne kognitive triade som den kognitive terapi i praksis retter behandlingen mod at 

initier ændringer i. 

 Fokusset afgrænses via eksempelvis DSM-IV diagnosekategorien MDD, hvilket i praksis 

betyder at det f.eks. er påkrævet at 5 ud af 9 specifikke symptomer er til stede næsten vær dag i 

mindst 2 uger (Lambert & Davis, 2002; Clark & Beck, 1999; NICE 2010). Ud fra denne 

afgrænsning interveneres der, men hvad er det interventionerne er rettet imod?  

 

Det enkelte menneskes subjektive depressions tilstand, eller et artificiel depressions genstandsfelt 

der er konstrueret af diagnosekategorier? 

 

Jeg vil her fortsætte min undersøgelse og vende tilbage til spørgsmålet om den psykodynamiske 

psykoterapis empirisk effektivitet. 

 

7. Psykoanalytisk inspirerede teorier og terapier: 

De empiriske argumenter for de psykoanalytisk inspirerede terapiers på den ene side manglende 

effektivitet (Hollon, Thase & Markowitz, 2002), og på den anden side effektivitet (Taylor, 2008;  

Shedler 2010a, 2010b) har, generelt, udgangspunkt i en short-term psychodynamic psychotherapy 

(STPP)/psykodynamisk psykoterapeutisk praksis, der syntes at være inkongruent.  

 På den ene side inkluderes dele af de analytiske praksis teknikker, men på den anden side 

afskrives dele af den analytiske teori. Dette kan f.eks. resulter i en problematisk konceptualisering 

af psykopatologi: Shedler (2008) argumenter eksempelvis for at Freuds strukturelle teori ikke er en 

del af den nutidige psykoanalyse, men samtidigt argumenter Taylor (2008) for super egoets rolle i 

den psykoanalytiske forståelse af depressionen. 
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Måske er den bedste måde at klarificer inkongruensen ved at stille et spørgsmål: Hvorvidt afspejler 

den divergerende empiri den psykodynamiske psykoterapis selektion i analytiske teknikker og teori?  

 For at undersøge dette vil jeg her kort se på et fælles træk i den psykoanalytiske og den 

psykodynamiske psykoterapi praksis: Det terapeutiske forhold. Dette kan i begge praksiser f.eks. 

konceptualiseres som scenen hvor klientens subjektive tilstand af depression konkretiseres. 

Hvordan dette sker vender jeg snart tilbage til. Først vil jeg se på terapeutens rolle der betones 

forskelligt i de psykoanalytisk inspirerede teorier og terapier. 

 Terapeutens rolle kan eksempelvis være begrænset til en tolkende ”blank screen”; den kan være 

rettet mod at undersøge klientens objekt relationer, ved at åbne nye relationelle måder at være på; 

eller den kan vægte en empatisk tilgang for at forstå klienten, etc (Crits-Christoph, Mark & 

Connolly Gibbons, 2002; Summers 2002; Galatzer-Levy, 2002). Men, terapeuten har ingen rolle i 

det terapeutiske forhold, underordnet vedkommendes tilgang til dette, medmindre klienten f.eks. 

giver udtryk for sin subjektive tilstand af depression. Dette peger på den fri association. 

 Klientens rolle i det terapeutiske forhold er først og fremmest at sige hvad der falder 

vedkommende ind, for det er derigennem at terapeuten får sit vigtigste diagnostiske redskab: 

Information om klientens f.eks. subjektive tilstand af depression (Galatzer-Levy, 2002), og det er 

via denne deling af information, som efterfølgende kan tolkes f.eks. ”blank screen” neutralt; objekt-

relationelt; eller empatisk, at klientens subjektive oplevelse af depressionen omdannes til genstand i 

både den psykoanalytiske og den psykodynamiske psykoterapis praksis. 

 Men, hvordan kan et genstandsfelt, hvis pointe i praksis qua den frie association er ingen 

afgrænsning, afgrænses af forskning? Hvordan kan den psykodynamiske psykoterapi argumenter 

for empirisk effektivitet i behandlingen af depression, hvis dette genstandsfelt implicit indeholder 

den psykodynamiske terapeuts egen tolkning af hvornår klientens depression er i bedring? Hvilket 

genstandsfelt afspejler denne effektivitet: 

 

Det enkelte menneskes subjektive depressions tilstand, eller et artificiel depressions genstandsfelt 

der er konstrueret af forskningsmæssige afgrænsninger? 

 

  

 

 


