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Case 1 
Spørgsmål 1 
 

Indledningsvis må jeg understrege, at mit ærinde ikke er at stille diagnoser, men finde frem til 

mulige arbejdshypoteser, hvilket også gælder for case 2. For at få en dybere forståelse af klientens 

problemer, ville jeg lægge ud med en grundigere assessment1, hvor der spørges ind til klientens: 

• Nuværende symptomer og disses historie  

• Fysiske og neurofysiologiske faktorer   

• Sociokulturelle faktorer (4:101-102)2 

 

Inden valg af teori vil jeg tage højde for devisen ”what works for whom”. Da klinten i denne case 

har en iransk baggrund, ville det være relevant at indlede med en kulturteoretisk tilgang, da det ikke 

på forhånd er givet, at der hersker samme forståelse af det at opsøge hjælp, modtage terapi og være i 

kontakt med en psykolog (2). Yderligere kan der være forskellig opfattelse af det at opleve, forstå 

og beskrive symptomer (4:329). 

 

Traume 

Eftersom klienten har set sin onkel blive dræbt og er flygtet fra sit hjemland, er det yderst relevant 

at se på begrebet traume. Ud fra en psykoanalytisk tilgang defineres et traume som: ”(…) en 

pludselig, uventet og voldsom påvirkning, som gennembryder barnets psykiske barriere” 

(Diderichsen 1998:40). Det centrale i den psykoanalytiske tankegang er, at barnet ikke har nogen 

mulighed for at beskytte sig, da begivenheden sker uventet. Man taler om jeg’ets hjælpeløshed 

overfor en spænding, der hober sig op, og som både kan opstå som noget ydre eller indre. Det der 

vigtigt i forståelsen af klienten3 er den betydning, som traumet har haft for klienten, og man må i 

terapien finde frem til den psykologiske sandhed (3a:43). Et vigtigt begreb i denne sammenhæng er 

Nachträglichkeit, som beskriver en forskydning mellem fortid og nutid, hvor en ”(…) betydning kan 

gøre sig gældende som et ’efterslæb’ tidsforskudt” (ibid.). Terapeuten må ved hjælp af tolkning og 

rekonstruktion under analysen forsøge at genoprette disse forskydninger (ibid.). Mange flygtninge 
                                                 
1 Jeg har gennem opgaven valgt flere steder, at bruge de engelske betegnelser, idet jeg ikke har fundet en tilsvarende 
dansk oversættelse og flere steder mener, at man mister noget af betydningen ved en oversættelse 
2 Se litteraturliste for referencesystem 
3 Jeg er bevidst om, at man i psykoanalytiske sammenhænge ofte benævner klienter som patienter, men jeg har valgt 
gennem opgaven at benytte begrebet klient, eftersom dette er skrevet i case-formuleringen.  
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ser ikke en sammenhæng mellem symptomer og traume og har til trods for flere psykologiske 

klager et godt funktionsniveau, hvad angår både det sociale og arbejdslivet, hvilket stemmer fint 

overens med klientens beskrivelse (2:106). Klienten mener ikke, at hun er deprimeret, men at der 

problemer, som hun dog er vag omkring. Herman påpeger, at det er essentielt at arbejde med 

genetableringen af basic trust hos flygtninge, der har oplevet tortur, hvorved også eventuel 

modstand mod terapi kan undgås (2:122). Det er ikke vidst, hvorvidt klienten har været udsat for 

totur, men alligevel er den basale tillid et forhold, man må forholde sig til, og sikre sig, at man 

skaber en god terapeutisk alliance. Med inspiration fra stress-sårbarhedsmodellen må man også 

forholde sig til eventuelle sårbarheder, der går forud for den traumatiske oplevelse (4). 

 

Hvad angår arbejdshypoteser må der tages højde for, at traumerelaterede psykiske sygdomme har en 

højere prævalens hos flygtninge end andre grupper, hvoraf to væsentlige sygdomsreaktioner er 

PTSD og depression (2). Det er derfor væsentligt at se på, hvorvidt klientens beskrivelser kunne 

henledes til disse sygdomme. 

 

PTSD 

Det særlige ved PTSD er, at der findes en årsag, nemlig traumet (4:199). Ifølge det amerikanske 

klassifikationssystem DSM-IV-TR4 er der tre kategorier af symptomer, der karakteriserer PTSD, 

hvoraf dog kun en enkelt stemmer overens med beskrivelsen af klienten. Dette er kategori to, som 

indebærer Emotional Numbing and Detachment, hvoraf et centralt element hos klienten er feelings 

of detachment from others, særligt i forhold til hendes datter, som hun ikke er interesseret i (4:192). 

Klientens følelse af tomhed kunne også tilskrives PTSD. Elsass problematiserer diagnosen, idet den 

kun beskrives som en angsttilstand, og dermed ikke indfanger de depressive tilstande forårsaget af 

tab, som ofte overskygger angsten. Der bliver også tale om et eksistentielt dilemma (2:114-115), 

hvorved en følelse af tomhed kan opstå. Dette er dog relateret til torturofre med PTSD, men til trods 

herfor, noget man kunne forholde sig til i forbindelse med klienten.  

   

Depression 

Depression rammer hele personen, således at sygdommen både påvirker emotioner, det kropslige 

funktionsniveau og adfærd samt tanker. Klienten ser ud til både at have symptomer i forhold til det 

kognitive, idet hun har selvmordstanker og det emotionelle, hvad angår anhedoni (4:304). Det er 

                                                 
4 Eftersom vores lærebog er amerikansk, vil jeg gennem opgaven hovedsagligt benytte mig af dette system. 
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ikke klart, hvorvidt den manglende interesse for hendes datter er ny eller har været der siden 

fødslen, hvilket der må spørge ind til. Yderligere kunne man arbejde med en hypotese om, at 

triggeren til en evt. depression kunne være fødslen. Kvinder, der er sårbare overfor en depression, 

er endnu mere sårbare over for en fødselsdepression (4:318). For at vurdere hvorvidt der er tale om 

en depression, kunne man benytte den anvendte Becks Depression Inventory (4). Jeg ville dog tage 

højde for kritikken, der går på, at det kan være vanskeligt med testen at skelne mellem depression 

og ængstelse, der knytter sig til andre angstformer. Derfor ville jeg bruge den som et redskab til at 

danne mig et overblik snarere end et egentlig værktøj til at stille en diagnose (4:110). Yderligere må 

man tage højde for DSM-IV-TR’s systemet to kategorier; major depression eller dysthymic 

disorder, hvor man må spørge ind til, hvor længe klienten har oplevet symptomer, da dette er en 

afgørende forskel på de to depressionskategorier (4:304). 

 

Skizofreni 

En sidste hypotese, jeg ville overveje, er en begyndende skizofreni. Klienten lever ikke op til 

kriterierne for en egentlig skizofreni, men man kan tale om prodromale symptomer, der netop 

indebærer en tilbagetrækken fra og mangel på interesse i interpersonelle forhold. Det at omgivelser 

skifter karakter, kunne ligeledes tilskrives ændrede kognitive funktioner, forårsaget af eventuelle 

psykotiske perioder, hvilket også er et særligt kendetegn ved skizofreni (4:390-391). 
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Spørgsmål 2 
 

Inden en eventuel behandling ville jeg tage højde for kompliance begrebet, der indebærer en delt 

forståelse mellem klient og behandler, således at der ikke trækkes noget ned over hovedet på 

klienten (2). Dette er i særlig grad relevant i denne case, eftersom klienten ikke har en 

sygdomsindsigt. Som det fremgår i besvarelsen af spørgsmål 1, er der en risiko for, at klienten lider 

af en depression. En større undersøgelse konkluderer, at ca. 50 % af folk med major depression 

blev helbredt for deres lidelse ved henholdsvis kognitiv adfærdsterapi eller psykofarmaka her i form 

af antidepressanten nefazodone. Til gengæld blev 85 % helbredt ved en kombination af begge 

(4:342). Yderligere er der gode resultater med kognitiv terapi i forhold til PTSD5 (4:205), hvorfor 

jeg har valgt at beskæftige mig med denne psykoterapeutiske retning. Jeg vil vende tilbage til 

behandling af psykofarmaka under spørgsmål 3.  

 

En kognitiv tilgang   

Kognitiv terapi er en nyere psykoterapeutisk hovedretning, som er særlig udbredt i USA. Som 

navnet indikerer ligger vægtningen på tænkning med fokus på analyse og forandring. Man benytter 

sig ofte også af adfærdsterapeutiske metoder, hvorfor man også taler om kognitiv adfærdsterapi. 

Dog adskiller den sig fra den traditionelle behavioristiske tilgang, der med udgangspunkt i 

forstærkning udelukkende beskæftiger sig med interaktionen mellem individets adfærd og det 

omgivende miljø (3b:134-135). Kognitiv terapi hører under de indsigtsgivende terapiformer, hvilket 

betyder, at formålet med den terapeutiske dialog er, at klienten opnår egen indsigt i samspillet 

mellem tanker, forestillinger, følelser, motivation, relation til andre og adfærd mere bredt (3b:148). 

Terapiformen er kort ofte med 12-20 sessioner med en til to ugentlige sessioner (4:153). Inden for 

den kognitive terapi findes en lang række konkrete teknikker, der dog er centreret omkring tre 

overordnede mål: 

1. Hjælpe klienter med at identificere deres irrationelle og uhensigtsmæssige tankemåder 

2. Lærer klienter selv at udfordre irrationelle og uhensigtsmæssige tanker og overveje 

alternativer 

3. Få klienten til at se sin værste frygt i øjnene i forhold til en specifik situation og finde 

måder, hvorpå klienten kan cope med dem (4:151) 

                                                 
5 Dog har nyere undersøgelser vist, at KAT ikke er tilstrækkelig, og der anbefales SE-terapi, som har fokus på 
kropsansninger og muskelimpulser (Kæreby m.fl. 2008:24). 
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Det gælder i kognitiv terapi om, at lære klienten at blive sin egen terapeut forstået således, at de selv 

oplever at have kontrol og kan udfordre negative tanker og cope med svære situationer. Først når 

dette er lykkedes kan terapeuten hjælpe dem med at finde årsagen til deres problemer (4:153).  

 

Behandling mod depression 

Da klienten evt. lider af en depression har jeg valgt at fokusere herpå. Inden for kognitiv behandling 

af depression er der to specifikke mål, hvilket er at 1) ændre klientens negative og håbløse 

tankemønster og 2) hjælpe klienten med at løse konkrete problemer og udvikle evner, der kan gøre 

dem mere effektive i deres hverdag, så de kan opleve positiv forstærkning (4:338). Beck har 

foruden depressionsskalaen lavet en depressionsmodel. Han introducerer begrebet om negative 

automatiske tanker, benævnt således, da de dukker op igen og igen uden, at personen er i stand til at 

kontrollere dem. Disse negative automatiske tanker, uhensigtsmæssig adfærd og depressive følelser 

danner tilsammen en ond cirkel (3b:138-139).  

 

 
 

Beck er bevidst om, at ydre omstændigheder kan føre til depressive tanker, men mener overordnet, 

at de depressive tanker skyldes forvrængninger af virkeligheden. Forvrængninger er en kognitiv 

proces, der er med til at fastholde personens unikke selv og verdensbillede (3b:141). Siden hen er 

der sat spørgsmålstegn ved Becks emotionsteori, idet de depressive tanker ses som et led i et helt 

system, der har indbyrdes forbundne årsager, hvorfor der må sættes spørgsmålstegn ved kognitionen 

som årsag til depression (3b:185).  
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Fordele ved kognitiv terapi 

Først og fremmest kan man fremhæve, at terapien er kortvarig, hvilket betyder, at den bliver 

billigere og dermed mulig for en større gruppe. En anden fordel ved kognitiv terapi er, at den er 

evidensbaseret, således at både kognitive modeller og hypoteser testes empirisk og løbende bliver 

revideret (3b:185). Man kan mene, at en anden fordel ved denne terapi er, at den fokuserer på 

aktuelle problemstillinger, hvorved klinten ofte oplever hurtigere positive ændringer (3b:147). I 

forhold til klienten er dette aspekt særlig relevant, idet man kunne imødekomme hendes egen 

oplevelse af de aktuelle problemstillinger. Overordnet kan man også se det som en fordel, at den 

kognitive tilgang er åben over for andre terapiretninger (Hougaard et. al.:187), hvorved man kan 

tage det bedste fra alle.      

 

Ulemper ved kognitiv terapi 

Kognitiv terapi er blevet kritiseret for at være teknisk og ikke lægge vægt på terapeut-klient 

forholdet. I Psykoterapiens hovedtraditioner besvarer de denne kritik med, at dette forhold fra 

begyndelsen har været et centralt element, samt at det at terapeuten opleves som varm og åben er 

lige så vigtigt i kognitiv terapi som ved andre terapiformer (3b:149). Særligt i forbindelse med 

klienter, der har mistet deres basale tillid er dette forhold vigtigt. Et andet kritikpunkt kunne være, 

at kognitiv terapi er symptombehandlende og ikke arbejder med roden til problemet, som man 

eksempelvis gør det i psykoanalysen. Et modsvar til dette kan være som beskrevet tidligere, at man 

kan arbejde med roden til problemet efterfølgende. I forhold til casen er en ulempe ved denne 

terapi, at klienter, der har været udsat for traume kan være så psykisk skrøbelige, at de ikke kan tåle 

omfattende eksponering (Kæreby m.fl. 2008:24).  
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Spørgsmål 3 
 

Traditionelt opdeler man forebyggelse i tre kategorier indenfor community psykologien: 

1. Primær prævention, dvs. hindre sygdom i at opstå 

2. Sekundær prævention, dvs. hindre at sygdom udvikles 

3. Tertiær prævention, dvs. hindre sygdom i at blive kronisk (2:433) 

 

Der hvor man som psykolog og behandler kan gå ind og arbejde er på 2. og 3. niveau. Hvad angår 

klienten, er det yderst vigtigt at forholde sig til de bagvedliggende årsager til selvmordstanker, 

hvorfor det bliver centralt at hindre en eventuel psykisk lidelse som depression i at udvikle sig, 

således at man hindrer klienten i at begår selvmord. Det er af samme grund yderst relevant at 

behandle mod kroniske lidelser. Selvmord er et multifaktorielt betinget problem, hvorfor en 

enkeltstående teori ikke kan forklare årsagen til selvmord alene og ligeledes, findes der heller ingen 

specifik forebyggelsesmodel (2:438). Elsass beskriver i alt fire former for forebyggelsesmodeller, 

som ikke udelukker hinanden, men kan kombineres i et samlet forebyggelsesprogram (2:439). Med 

denne viden i baghånden ville jeg derfor gå til forebyggelsen med inspiration hentet flere steder fra. 

Men inden jeg begynder at forebygge selv, ville jeg lave en form for risikovurdering. Der skelnes 

mellem suicidal intention og suicidal ideation, hvor førstnævnte indebærer, at klienten udførligt har 

planlagt selvmordet og risikoen derfor er høj (1:777). I en sådan sag ville jeg overveje en 

indlæggelse (4:367). Ved suicidal ideation er risikoen ikke nær så høj, idet klienten kun har gjort 

sig overvejelser herom, hvilket den iranske klient umiddelbart kan karakteriseres som (1:777).  

 

Dialectic behavior therapy 

Inspireret af den kognitive tilgang ville jeg overveje at benytte mig af Marcia Linehans dialectic 

behavior therapy. Som i den kognitive terapi er interventionen målrettet mod at lokalisere negative 

tanker og emotioner og forbedre klientens evner indenfor problemløsning og interpersonelle 

forhold. Studier har vist, at denne tilgang kan formindske selvmordstanker og adfærd. Man kan med 

fordel inddrage ægtefæller, hvilket i denne case ville være oplagt, idet ægteskabet har fungeret godt 

indtil nu, hvilket må indikere, at det ikke længere gør det. Yderligere kan det være hårdt at være i 

familie med én, der overvejer selvmord, hvorfor de også med fordel ville kunne drage nytte af 

terapien. Desuden kan familien hjælpe med at opdage, hvornår klienten bliver skrøbelig og skal 

have professionel hjælp. Mange selvmordstruede søger nemlig ikke selv hjælp (4:368). 
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Forebyggelse mod depression 

En stor andel af dem, der begår selvmord lider af major depression. Nærmere bestemt har en 

undersøgelse vist, at 53 % af dem, der begik selvmord ud af en større sample led af major 

depression (4:353). Yderligere er følelsen af håbløshed et element, der kan føre til selvmord, hvilket 

også netop er et led i depression. Jeg finder det derfor relevant i forhold til casen at inddrage et 

perspektiv på forebyggelse af depression, idet klienter med depression er i højere risiko for at begå 

selvmord. I de senere år er man blevet opmærksom på, at der er en stor risiko for, at klienter, der 

lider af depression får tilbagefald, hvilket både kan ske umiddelbart efter, at symptomerne er borte 

kaldet relapse eller som en ny episode kaldet recurrence. Den kognitive terapi har vist sig effektiv 

mod tilbagefald (3b:171). I den iranske klients tilfælde kunne man, hvis man antager at hun lider af 

en depression, forebygge mod et tilbagefald for derved at forebygge selvmordet. For at opnå en god 

tilbagefaldsforebyggende effekt, må man foruden de automatiske negative tanker også arbejde med 

de basale antagelser og skemata, der indebærer kerneantagelser om én selv (3b:171). Begivenheder 

eller situationer, som før har ført til negative følelser får herved nye neutrale eller positive 

betydninger (3b:173). Det er yderst vigtigt, at man ikke bare stopper behandlingen, så snart klienten 

er i bedring, da mange begår selvmord i den bedrende fase, idet de dér har energien til det og i 

overbevisning om, at de dermed undgår nogensinde at opleve den dybe depression igen (4:360).  

 

Kulturteoretisk tilgang 

En anden tilgang jeg også ville lade mig inspirere af, er den kulturteoretiske tilgang. Med denne i 

baghånden ville jeg gå væk fra komliance tankegangen og forholde mig mere vejledende og 

forlangende. Dette medfører, at forholdet til klienten bliver mere ulige end ved anden terapi. Den 

ulige relation indebærer, at der er forskel i viden og magt, som har den fordel, at det kan virke 

igangsættende og handlingsændrende. I forlængelse heraf er det vigtigt at holde sig for øje, at når 

det kommer til forebyggelse, kan der være en fordel i at forholde sig mere pædagogisk end 

terapeutisk (2:442-443). 

 

Biologisk tilgang 

Sidst men ikke mindst ville jeg overveje at inddrage en biologisk tilgang i kombination med den 

kognitive terapi, som beskrevet, har vist sig effektiv. Yderligere har neurobiologiske studier vist, at 

der er en sammenhæng mellem et lavt niveau af serotonin og selvmord. Et lavt serotoninniveau 
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kædes også sammen med impulsiv og aggressiv adfærd, hvilket tilsyneladende ikke karakteriserer 

den iranske klient. Alligevel kunne man overveje at give hende et SSRI præparat, hvilket har 

færrest bivirkninger, for at forebygge et potentielt selvmord. Man må dog tage højde for den risiko, 

at et fåtal responderer modsat på denne behandling (4:368).  
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Case 2 
 

Spørgsmål 4 
 

For at få en kliniskpsykologisk forståelse af Jespers problemer, må det indledningsvist påpeges, at 

der ikke er noget, som entydigt peger i en bestemt retning. Der er derimod tale om en bred vifte af 

problemstillinger, som både rummer personlige og kontekstuelle risikofaktorer. Man kan overordnet 

tale om en differentialdiagnose, hvor jeg vil argumentere for et sandsynligt udvalg. I kombination 

med den videre assessment og mulige arbejdshypoteser, vil jeg forsøge at kortlægge Jespers 

beskyttende-, vedholdende- og risikofaktorer (1). 

  

Intellectual Disability (I D) 

Både DSM-IV-TR, AAMR 10 og ICD 10 definerer ID som deficitter i intellektuel fungeren og 

adaptiv adfærd, hvilket stemmer godt overens med beskrivelsen af Jesper. For en nærmere 

præcision af ID har DSM-IV-TR lavet fire underinddelinger, hvor Jespers verbale evner stemmer 

overens med mild ID, der spænder mellem en IQ på 50-55 til 70 (1:260). Hvis årsagen til Jespers 

manglende besvarelse på de tre subtest skyldes, at han ikke har forstået opgaven, må man formode, 

at han ville score lavt, og at der derved ikke er tale om en alderssvarende intellektuel fungeren. Det 

er karakteristisk for mild ID at have gennemgribende akademiske vanskeligheder. Der kan i 

association med ID være tale om secundary language delay, hvorfor han scorer lavt verbalt. Jespers 

motoriske evner synes ikke at fejle noget, hvilket ellers er i overensstemmelse med definitionen på 

en mild ID. Jespers adfærd karakteriseredes som aggressiv, hidsig og utålmodig, da han var tre. Ved 

en mild ID forventes det, at adfærden bliver mere social kompetent i 5-årsalderen, hvilket ikke helt 

er tilfældet, idet Jesper nu beskrives som rastløs og ukoncentreret (1:269). Denne adfærd kan også 

tilskrives en komorbid ADHD6, som også kan forklare Jespers manglende besvarelse, idet han 

simpelthen ikke kan bevare koncentrationen (1:424-425). Der er derfor god grund til at undersøge 

hvorvidt, der er tale om andet og mere end blot mild ID.  

 

 

 

                                                 
6 Jeg har valgt ikke at gå ind i ADHD-problematikken, da dette er pensum 1 
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Autistiske træk 

Jespers verbale vanskeligheder samt den overfladiske kontakt kunne også tilskrives autistiske træk. 

Ved autisme taler man om en triade af deficitter, kaldet Wings triade, idet de optræder ved 1) social 

udvikling, 2) sprog og 3) adfærd. Hvad angår det sociale, mangler Jesper reciprocitet i relationer, 

har tilknytningsproblemer og umiddelbart ingen interesse i grupper, hvilket dog også kan skyldes 

manglende social kompetence. WPPSI testen viser, at Jesper har sproglige vanskeligheder med 

pragmatiske abnormaliteter, hvilket kommer til udtryk i neologismen mælkemor’en, som er et 

typisk træk ved autisme. Yderligere ses der tegn på idiosynkrasi, idet han fabulerer ukritisk og 

urealistisk. Adfærdsmæssigt er han optaget af stereotyp leg med runde ting (1:328-330). Dog 

stemmer Jespers adfærd ikke fuldstændig overens med de diagnostiske kriterier for autisme bl.a. 

idet, at han livligt søger kontakt ved den første samtale. Man kunne derfor i stedet overveje, 

hvorvidt Jesper lider af pervasive developmental disorder – not otherwise specified. Dette 

indebærer nemlig, at de autistiske træk først optræder efter 3-årsalderen samt at alle træk ved 

autisme ikke er til stede (1:327).   

 

Feberkramper  

Det at Jesper havde feberkramper i en alder af et år burde ikke i sig selv være farligt, idet børn med 

feberkramper udvikler sig normalt i forhold til både motorik og intelligens. Kun 1-2 % udvikler 

epilepsi (Nørby 2005:406), som kan være skadeligt, hvorfor man kunne spørge ind til, hvorvidt 

Jesper sidenhen har haft anfald. I beskrivelsen af Jesper fremgår det, at han efter hospitalsopholdet 

var aggressiv og vild, hvilket kunne indikere, at det var hospitalsopholdet og ikke selve 

feberkramperne, som har påvirket Jesper. Her tænker jeg på muligheden for, at forældrene slet ikke 

var til stede under opholdet, er gået fra ham eller lignende. Dette leder mig videre til næste 

arbejdshypotese om omsorgssvigt.  

 

Omsorgssvigt 

Det kunne tyde på, at ætiologien af Jespers symptomer kan findes i hans opvækst, hvor der ligeledes 

er tegn på vedholdende risikofaktorer. Beskrivelsen af Jesper stemmer overens med de sociale og 

kognitive konsekvenser af neglect, der indebærer relationsvanskeligheder, tilknytningsproblemer og 

kognitiv langsommere udvikling end normalt (1:936). I forhold til relationer kunne man pege på, at 

der er noget ugensidigt i hans kontakt, idet han i testsituationen lægger sig drillende på gulvet og 

ikke svarer på mine spørgsmål, men ævler løs. Jesper beskrives som en pæn, dog sart dreng, og 
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umiddelbart er der ikke tegn på dårlig ernæring. Jeg vil derfor først og fremmest arbejde videre med 

en hypotese om følelsesmæssig og ikke fysisk neglect (1:939). Dette bygger jeg bl.a. på, at Jesper 

virker understimuleret idet, han ikke formår at færdiggøre WPPSI testen og er optaget af stereotyp 

leg. Yderligere kender Jesper allerede mit navn og er ivrig og talende. Dette ville jeg umiddelbart 

undersøge nærmere, idet man kunne forvente, at en dreng på 6 år ville være mere sky over for 

fremmede. Man kan finde en forståelse af denne adfærd i diagnosen; Disinhibited attachment 

disorder of childhood, der netop rummer kritikløs venlighed og opmærksomhedssøgende adfærd i 

den tidlige barndom. Yderligere er et karakteristika ved denne diagnose, at der ses problemer med 

at forme grupperelationer. Dette kan skyldes en diskontinuitet i omsorgspersoner (1:943), som 

Jesper formentlig har oplevet idet, han er flyttet til en anden kommune med sin far, hvis 

tilstedeværelser under opvæksten er uklar, eftersom moderen boede alene med Jesper de første år. 

Et andet tegn på neglect er, at faderen ignorerer Jespers behov. Det at Jesper flere gange er stukket 

af hjemmefra, er både farligt og bekymrende. Man kunne mene, at velfungerende forældre sikrede 

sig, at det for det første ikke skete igen og dernæst forholdte sig til problemerne (1:938-939). I 

stedet reagerer Jespers far afstumpet ved at give ham stuearrest, og handler i en overbevisning om, 

at Jesper kan adfærdsreguleres ved straf. Forældre udsætter sjældent deres børn for neglect 

intentionelt. Det skyldes som oftest deres manglende ressourcer og viden om deres barns behov og 

udviklingsmæssige milepæle for alderssvarende adfærd (ibid.). Man må bide mærke i, at moderen 

var meget ung, da hun fik Jesper og faderen kommer fra et kriminelt miljø.  
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Spørgsmål 5 

 

Hvad angår videre undersøgelser af Jesper ville jeg arbejde ud fra en multifaktoriel ramme og 

inddrage flere tilgange såsom forældre-barn forholdet7, andre familiemedlemmers og 

professionelles rolle, hvorfor det er særlig relevant både at se på hjemmet og skolen (1:949).  

 

Hjemmet 

I forhold til undersøgelser af hjemmet er det væsentligt hurtig at lokalisere, hvor alvorligt det står til 

i forhold til valg af intervention. Med et lægetjek kunne man hurtigt få undersøgt Jespers fysiske 

udvikling og evt. tegn på fysisk overgreb (1:949). Undersøgelser har vist, at børn der har været 

udsat for overgreb eller neglect er loyale over for deres forældre (1:957). For at håndtere denne 

problemstilling og forhåbentlig få Jespers perspektiv på sagen, ville jeg indledningsvist interviewe 

ham og hans forældre adskilt. Eftersom Jesper bor sammen med sin far og farens veninde kunne 

man også arbejde med deres indbyrdes forhold, idet deres eventuelle problemer kan risikere at gå ud 

over Jesper (1:913). Såfremt det er muligt, ville jeg også inddrage mormoren, da hun har fulgt 

Jespers første leveår. Et vigtigt aspekt i den videre undersøgelse af Jesper er oplysningen om, at 

begge forældre har været på børnehjem. Det er derfor sandsynligt, at Jespers forældre har dårlige 

indre arbejdsmodeller for tilknytning. De har således ikke etableret kognitive modeller som basis 

for at imødekomme Jespers behov og nødvendigheden af en tryg base (1:912). Dette fører videre til 

hypotesen om neglect. For at undersøge forekomsten heraf ville jeg benytte mig af det 

psykometriske instrument HOME, der netop kan benyttes som supplement til det kliniske interview. 

HOME er velegnet i denne sammenhæng, idet det indfanger graden af neglect og i hvilket omfang, 

barnets behov bliver mødt (1:952).  

 

For at lokalisere Jespers styrker og svagheder ville jeg yderligere overveje at benytte mig af et andet 

psykometrisk instrument i forhold til at undersøge Jespers adaptive adfærd (1:340-341). Det kunne 

man gøre ved at bede forældrene om at udføre Adaptive Behavior Scale-School Version (1:267). 

 

 

 
                                                 
7 Det fremgår ikke af casebeskrivelsen, hvorvidt moderen stadig er i billedet, men jeg antager, at det er muligt at 
inddrage hende i undersøgelsen eftersom, der ikke er nævnt noget om dødsfald. 
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Børnehaveklassen 

For at få en forståelse af Jespers problemer og undersøge hvilke forhold, der er på spil, ville jeg 

afholde et netværksmøde. Her ville jeg invitere centrale nøglepersoner såsom 

børnehaveklasselæren, som man kunne antage havde skrevet henvisningen, og andet fagpersonale, 

der er i kontakt med Jesper til hverdag. Tanken bag et sådan møde ville være at få forskellige 

perspektiver på Jespers adfærd og faglige evner i skolesammenhænge. Idet der er en risiko for, at 

forældrene ikke er enige i henvisningen, ville jeg afholde et formøde inden også Jesper blev 

inddraget (1:106-107).  

 

Det er væsentligt at undersøge, hvorvidt Jesper har brug for støtte til at kunne fungere i en normal 

klasse eller om han evt. skal begynde i en specialklasse. For at vurdere dette ville jeg ud over 

netværksmødet udføre yderligere tests. Jesper er testet med WPPSI, der er beregnet til yngre børn 

mellem 3-7 år. Eftersom Jesper er 6½ år, ville jeg for at få et indblik i hans nuværende niveau, 

anvende WISC-IV, der er møntet på børn fra 6-16 år, og som netop måler performance i form af en 

fuld IQ skala og den verbale IQ (1:264-266). Der er visse uoverensstemmelser mellem diverse 

testsystemer (316), hvilket jeg ville holde mig for øje, også i forhold til videre opfølgninger af 

Jesper. Det kunne ydermere være relevant at undersøge, hvorvidt Jesper kun har specifikke 

vanskeligheder, og der derfor er særlige områder, der skal støttes (1:276). 

 

For en nærmere undersøgelse af Jespers problemstillinger i forhold til at finde den rette støtte i 

skolemæssige sammenhænge, ville jeg også teste ham for min hypotese om autistiske træk. Som det 

første ville jeg kigge Jesper i øjnene og se, hvorvidt han er i stand til at holde øjenkontakt, idet et 

træk ved autisme er en forringet evne i ikke-verbal adfærd såsom øjenkontakt (1:329). I forbindelse 

med netværksmødet ville det også være relevant at inddrage en børnelæge, der kunne lave et 

rutinetjek på Jesper. Ideelt skulle vedkommende også undersøge Jesper ved at observere hans 

adfærd i trygge omgivelser, såsom hjem og skole (1:343). Også i forbindelse med autisme er 

lærerens rolle central, idet de har en daglig kontakt med barnet. Jeg ville overveje, som supplement 

til et interview, at bede læreren om at udføre GARS, for at få et indblik i lærerens opfattelse af 

Jespers evner indenfor kommunikation, stereotyp adfærd, social interaktion og udviklingsmæssige 

forstyrrelser (1:341-341). Jeg ville også forholde mig til det faktum, at Jesper ikke løste de tre 

subtest i WPPSI, hvorfor en anden tilgang såsom observation og interview må inddrages.  
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Spørgsmål 6 
 

Såfremt resultatet af ovenstående undersøgelser bekræfter hypotesen om neglect, ville jeg gå videre 

med en behandling. Denne beslutning bygger jeg på viden om de langsigtede konsekvenser af 

neglect, der må betegnes som alvorlige, idet de bl.a. rummer problemer med både internaliserings- 

og eksternaliseringsadfærd såsom depression, selvskade, aggression og misbrug (1:948). I forhold 

til en bekræftelse på mild ID og de autistiske træk, finder jeg det ligeledes relevant at intervenere 

for at give Jesper de rette rammer, hvori han kan udvikle sig optimalt.  

 

Behandling af neglect 

Undersøgelser har vist, at mange familier, hvor neglect har fundet sted, ikke er modtagelige for 

behandling. Derfor må man inden en eventuel behandling sikre sig, at familien lever op til tre af i alt 

fire betingelser:  

1. Accept af ansvar for misbrug 

2. Indvilligelse i at imødekomme barnets behov 

3. Indvilligelse i at forbedre deres eget psykologiske velbefindende 

4. Evne at ændre sig (1:959) 

 

Et godt samarbejde mellem behandlingsteamet, der foruden mig kunne bestå af en lærer, en 

sagsbehandler og en talepædagog (1:960), og familien er en beskyttende faktor for barnet. Det er 

yderst vigtigt at skabe en god arbejdsalliance med forældrene (1:956). Hvis vi antager, at familien 

lever op til kravene for behandling, er det vigtigt at parterne underskriver en kontrakt om mål og 

varighed (1:957). I en terapeutisk plan, må der fastsætte konkrete mål, som er lokaliseret under 

assessment. Det er signifikant at lave en prioritering, hvor det vigtigste mål er at fremme positive 

udvekslinger mellem barn og voksen og hindrer fremkomsten af et negativt interaktionsmønster. 

For at opnå dette kunne en intervention være familiebaseret behandling med fokus på coaching af 

forældrene for at styrke deres evner inden for positive forældre-barn interaktioner og metoder til at 

styre mad- og søvnrutiner samt adfærdsproblemer (1:920). Ideelt skulle terapien vare ca. 6-12 uger 

med intensiv kontakt, der indebærer ca. 3 ugentlige sessioner (1:959) 

 

Men inden jeg beslutter mig for en egentlig behandlingsmetode, er der en række faktorer, jeg først 

må forholde mig til. Hvis forældrene modsiger sig en given diagnose og nægter at samarbejde, må 
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dette opfattes som en risikofaktor for, at barnet fortsat bliver udsat for neglect, hvorfor en 

overvejelse om anbringelse må finde sted. Dette skulle dog ses som en sidste udvej, idet man ved at 

lade Jesper blive hos familien undgår yderligere afbrydelser af tilknytningen til forældrene, der 

allerede har båret præg af diskontinuitet. Yderligere kunne man undgå, at Jesper igen skulle bo et 

nyt sted, gå på en ny skole og forholde sig til nye børnegrupper (1:1031). Et alternativ kunne være 

at anbringe Jesper i et dagtilbud, støtte familien kontinuerligt eller en inddrage en form for 

hjemmepasser, der kunne hjælpe til i dagligdagen (1:1030) 

 

ID og autistiske træk 

Eftersom ID og det autistiske spektrum af forstyrrelser ofte er komorbide (1:275), har jeg valgt at 

forholde mig til en samlet tilgang af de to, da mange interventioner overlapper hinanden. Jeg ville 

anvende en multisystemisk tilgang, og samarbejde med et team, som beskrevet ovenfor (1:279). 

Den første form for intervention, jeg ville udføre, er psykoedukation. Målet herved er at hjælpe 

forældre og andre familiemedlemmer med at forstå barnets diagnose og dets implikationer i 

udviklingen. Et centralt element heri er, at forældre får klar besked, så de kan komme igennem en 

evt. sorgproces og fornægtelse af problemet, med realistiske forventninger til barnets udvikling 

(1:279-280). Der skal udføres en handleplan, som forældre og det professionelle netværk indvilliger 

i, hvor det står klart hvem, der har ansvar for forskellige former for støtte og den finansielle ramme. 

Der skal også udføres et tidsskema med aftalte evalueringer (1:280). Diverse tests og analyser 

beskrevet i spørgsmål 5 skal benyttes til at designe en udviklingsplan for færdighedstræning i 

daglige gøremål og til at undervise forældre og lærere i, hvordan de kan støtte Jesper og 

implementere dette i hverdagen (1:280). Også i forhold til den udfordrende adfærd er det vigtigt 

med udviklingsplaner. Ud fra en funktionel analyse, der indebærer en identificering af nuværende 

og tidligere konsekvenser for udfordrende adfærd, må man lokalisere problemer i samspillet med 

andre og stoppe et evt. mønster af forstærkning, der vedholder barnet i eksempelvis en aggressiv 

adfærd (1:281-282). Det er yderst vigtigt, at der er faste rammer og rutiner i barnets hverdag og ikke 

mindst tæt kontakt med lærere og omsorgspersoner (1:281). Særligt i forhold til de autistiske gælder 

det om at opdele større mål i mindre opgaver, for at hjælpe børnene i udviklingen af evner, og 

belønne straks efter korrekt besvarelse (1:349). Sidst men ikke mindst må man arbejde med 

forældrenes sorgproces, der ofte udløses af barnets overgange mellem livsfaser, der ikke følger en 

normal udvikling (1:282). Som psykolog må jeg både støtte familien i deres sorg samt fejre barnets 

succes i opnåelse af mål (1:283).  
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Afsluttende bemærkninger 

Det ideelle forløb for en dreng med Jespers vanskeligheder ville være en form for familieterapi, 

hvilket jeg ville have som 1. prioritet. Men denne mulighed er ikke givet på forhånd, idet den 

kræver familiens samarbejde. Jespers far er med til den indledende undersøgelse, hvilket kan tolkes 

som et tegn på samarbejde, men hans reaktioner på Jespers adfærd virker for mig afstumpet. Alt 

efter undersøgelsernes resultater ville jeg i worst case fjerne Jesper fra hjemmet eller arbejde med 

familien i kombination med støttende relationer udefra. 
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