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► Opsummering  fra noter: 
PSYKOANALYTISK PSYKOTERAPI: 
Den analytiske holdning: Neutralitet, abstinens, jævnt svævende opmærksomhed med aktiv 
lytten (lytte til det hele).  
Terapeut-patient relationen: 
- Overføring, overføringsneurose, ego: forsvarsmekanismer 
- Modoverføring, smal og bred betydning, neutral projektionsskærm 
- Terapeutisk alliance, arbejdsalliance: tolkning af overføringsneurosen gør at arbejdsalliancen 

kan opretholdes og ikke svækkes 
- Den reale relation mellem terapeut og patient: mere her-og-nu, også i forhold til overføringer 

og modoverføringer.  
Psykoanalysens sygdomsforståelse: 
- Modstand: samme kræfter som har fremkaldt sygdommen 
- Traume-teori: tidligt oplevede traumer medfører skade på psyken; kan være tidlig forførelse 

af barnet, eller blot fantasi 
- Nachträlichkeit: betydningen af en oplevelse erkendes senere; ’med tilbagevirkende kraft’. 
- Den psykologiske sandhed: det er ikke situationens voldsomhed i sig selv, der har betydning, 

men den betydning det har for pt, grundet fx generel voldsom opvækst.  
Psykoanalysens interventionsformer: 
- Tolkning: Freud: drømmetydning, Nu: T-P relation, Ps personlighed 
- Konstruktion og rekonstruktion: Psykisk realitet vigtigere end den empiriske sandhed. A la 

narrativer. (Dog problem ved validitet). 
OPLEVELSESORIENTERET PSYKOTERAPI (GENERELT FOR PSYKOTERAPI): 
Den professionelle empati: indføling og dynamisk empati: 
Professionel empati: Nærvær i det terapeutiske rum:  
-  Den empatiske formåen + Den dynamiske perception (terapeuten skal have en fornemmelse 

for dynamikken hos pt.) = forståelse af pts psykiske strukturering.  ’Det bærende princip’ i 
pts fortælling.  

Fra der-og-da til her-og-nu og jeg-og-du: 
Tidligere: Ts siger højt oplevelser i sig selv og disse vurderes i forhold til en eventuelt 
overføringsneurose. Nu: Mere samarbejdende karakter, hvor fokus er mere på klientens 
oplevelser og udsagn og på processen, snarere end på indhold.  
Formater og redskaber: 
Skal skræddersys til den enkelte klient: 

- Empati: vigtigste arbejdsredskab! 
- Spejling: T rummer og forstår klienten (måske lidt mere end).  
- Fortolkninger: Nu mere prøvende karakter end tidligere. Ansvaret skal altid bevares 

hos klienten! 
Det fænomenologiske eksperiment: 
Middel til at undersøge forskellige aspekter ved pts oplevelsesmåder: 
- Evocative enfolding: fremstilling af problemet i en situation, derefter beskrive 

kropsfornemmelser, derefter gå dybere ind i én af dem. 
- Stolearbejde: forstille sig en person i en stol foran 
- Huske på oplevelser fra barndommen 
Eksistentielle spørgsmål: 
Alle problemer og symptomer kan rejse eksistentielle spørgsmål. Psykologiopgaven: at se på 
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copingstrategier og hjælpe pt med at træffe valg på realistisk grundlag (emotionelt, socialt, 
moralsk). 
KOGNITIV TERAPI: 
Beck: Individets bevidste kognitioner er afgørende for hvilke følelser der vil opleves i situation. 
Tre kognitionstyper med centrale teoretiske begreber: 
Struktur/skemata, operationer/forvrængninger, produkter/automatiske tanke. 
Beck’s depressionsmodel: 
Negative automatiske tanker indgår i en ond cirkel med depressive følelser og adfærd. 
Forvrængning af virkeligheden.  
Forskellige typer forvrængninger: 

- Selektiv abstraktion 
- Overgeneralisering 
- Personalisering 
- Katastrofetænkning 

Skemabegrebet: Udtryk for ubetingede kerneantagelser om én selv og andre. Kan være positive, 
negative eller neutrale. Basale skemaer dannes i barndommen.  
Basale antagelser: Dannes ud fra skemata, kan følge skemata, kompensere for eller være 
benægtende overfor skemata. 

2; Clarkin et al 
1996; Major 
theories of 
personality 
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► Referat fra læsegruppemøde: 
Developmental psychopathology (DP): 
Kausalitetsbegrebet er centralt, men der er netop ikke tale om direkte kausalitet: Probalisme 
(sandsynlighed) – ikke determinisme; adfærdsgenetik; sårbarhed; beskyttelses- og 
risikofaktorer; miljømæssige triggere.  
Udvikling og patologi kan ej ses adskilt, man på se på hele baggrunden for at forstå pt.: Bio-
psyko-social model; økologisk/holistisk model; lifespan perspective.  
Kontinuitet/diskontonuitet  om der er tale om en kvalitativt anderledeshed. Både indre og 
ydre faktorer spiller en rolle.  
► Opsummering  fra noter + Mette Vævers overheads: 
Developmental psychopathology (DP) kritiserer den klassiske sygdomsmodel, der ligger 
implicit i diagnosesystemerne samt ideen om at én teori kan forklare udvikling/fejludvikling.  
Definerende træk indenfor DP: 

- Opmærksomhed på en forståelse af kausale processer 
- Anerkendelse af udviklingsmekanismers rolle 
- Hensyntagen til kontinuiteter og diskontonuiteter mellem normalitet og psykopatologi. 

R&S-teksten præsenterer fremskridt (i forbindelse med af anvende DP) indenfor: 
tilknytningsforstyrrelser, antisocial adfærd, autisme, depressive tilstande, skizofreni, intellektuel 
udvikling.  
Der efterspørges forskning indenfor: måling/test, komorbiditet, kønsforskelle, kognitive 
processer, arv-miljø spørgsmålet, heterotypisk kontinuitet mellem normale variationer og 
forstyrrelser, udviklingsmæssig programmering og terapeutiske mekanismer ved effektiv 
behandling.  
DP har fokus på et lifespan approach. Udvikling ses som den dynamiske påvirkning af mange 
forhold: genetik, kognition, affektioner, personlighedstræk, erfaringer, barndommen, 
voksenlivet, familieforhold, arbejdsmæssige forhold, m.m. Den enkeltes overordnede udvikling 
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og eventuelle fejludvikling karakteriseres ved udviklingsstier.  
Fokus på den individuelle udviklingsproces, som enten kan føre til eller beskytte fejludvikling. 
Det er tale om et overordnet perspektiv, der anskuer udvikling fra en bio-psyko-social model.  
Forskellige teoretiske vinkler, modeller og variable kan bidrage i forståelsen og beskrivelsen af 
de processer der gør sig gældende i udviklingen af psykopatologi – og behandlingen heraf.  
DP perspektivet er empirisk funderet, teoretisk integrerende og tværdisciplinært.  
Opmærksomhed på en forståelse af kausale processer: 
Fokus på mediatorer og den enkeltes individuelle udviklingshistorie frem til et givent punkt: 
Psykopatologi er et outcome af den individuelle udviklingssti. 
Risiko- og beskyttelsesfaktorer: opleves/leves af den enkelte på et givent tidspkt. i udviklingen. 
Psykopatologi er altid probalistisk og ikke deterministisk.  
Anerkendelse af udviklingsmekanismers rolle: 
Risiko- og beskyttelsesfaktorer bliver derved vigtige begreber i DP og forstyrrelsernes ætiologi 
ses i termerne af den kombination af disse, og den hidtidige individuelle udvikling.  
Patologi er ikke noget et barn ’har’, men et mønster af adaptationer, der reflekterer totaliteten af 
den udviklingsmæssige kontekst frem til et givet punkt. 
Udviklingen ses som en transaktionel proces mellem individ og miljø (↔ gensidig interaktion). 
Hensyntagen til kontinuiteter og diskontonuiteter mellem normalitet og psykopatologi: 
Person-miljø samspillet er kompliceret (transaktionelt) og udviklingskæderne er ofte præget af 
heterogen kontinuitet (dvs. adfærdstrækkene ændrer sig med alderen, men måske spejler de 
samme bagvedliggende funktion).  
Definitioner i forbindelse med kontinuitet mellem tidlige og senere psykiske vanskeligheder: 
Homotypisk kontinuitet: At de forstyrrede adfærdstræk er de samme i barndommen som senere 
(fx trodsighed og aggressivitet i barndom  antisocial personlighedsforstyrrelse som voksen). 
Heterotypisk kontinuitet: At adfærdstrækkene forandrer sig med alderen med afspejler 
forstyrrelse i samme bagvedliggende funktion (fx undvigende/afvisende tilknytningsmønster i 
spædbarnealderen  lavt selvværd og negativ kognitiv stil i skolealderen).  
Kumulativ kontinuitet: Interaktionen med andre mennesker gentager sig på grund af en gradvis 
ophobning af adfærdens sociale konsekvenser. 
Interaktiv kontinuitet: Interaktionen med andre mennesker gentager sig fordi den – her og nu – 
fremprovokerer negative reaktioner fra omgivelserne, som så igen fremprovokerer barnets 
negative adfærdsmønster.  
Mediatorer i forhold til kontinuitet og diskontinuitet i psykopatologi fra barndom til voksenliv: 
Genetisk loading (ikke deterministisk), Kindlings effekten (én gang oplevelse af psykisk 
forstyrrelse øger risiko for gentagelse), kontakt med risikomiljøer, 
barndomsoplevelser/stressorer, individets coping, individets forståelse og begrebsliggørelse af 
egen forstyrrelse (a la Fonagys ’reflective functioning’).  
Konklusion: 
- Både kontinuitet og diskontinuitet gør sig gældende i udviklingen af psykopatologi fra 

barndom til voksenalder (uanset hvor man befinder sig på spektret mellem normalitet og 
psykopatologi), og der er aldrig tale om lineære kausalsammenhænge, men om mediererede. 

- Både miljø og genetik/medfødte dispositioner har betydning for udvikling af psykopatologi, 
og individets udviklingssti (den transaktionelle udviklingsproces) kan ses som en overordnet 
mediator mellem arv/medfødte dispositioner og miljø 

- Vi savner viden om de mere konkrete medierende processer/mekanismer (både de 
miljømæssige og genetiske), der er involveret i kontinuitet og diskontinuitet i patologisk 
udvikling. 

- Longitudinelle epidemiologiske undersøgelser og longitudinelle undersøgelser af high-risk 
grupper med fokus på de medierende mekanismer. 
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Caseformulering (fra artikel i Psykolog Nyt nr. 17): 
Diagnosticering navngiver og klassificerer det enkelte barns psykiske lidelse. Der knytter sig 
viden om årsagsfaktorer og prognose, men ikke specifik information om det enkelte tilfælde.  
Caseformuleringen sigter mod en sammenfattende forståelse af den enkeltes symptomer og 
vanskeligheder i lyset af personens særlige sårbarhed, udviklingshistorie, aktuelle stressforhold 
og beskyttende faktorer.  
Ved at supplere diagnosticering af børn med en caseformulering skabes et bedre grundlag for 
individuel behandlingsplanlægning og varetagelse af psykoedukation i forhold til familien.  
Caseformuleringsmodel: Prædisponerende faktorer, fremskyndende faktorer, vedligeholdende 
faktorer, beskyttende faktorer – indvirker på ’problemet’. 
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► Opsummering  fra noter: 
HUMANISTISK SUNDHEDSFORSKNING: 
Sygdom og sundhed 
Udskiftning af begrebet sygdom med sundhed er blevet kvalificeret ved at inddrage begreber 
som livskvalitet, autonomi, anerkendelse og værdighed. I humanistisk sundhedsforskning 
medreflekteres begreber og teorier i forskningsprocessen. Der ses på bredere kulturelle og 
værdimæssige sammenhænge. Formål: at udvikle en ikke-medicinsk tilgang til forståelse af 
sygdom og sundhed. 
To forskellige perspektiver på sygdom og sundhed: 

1. Positivisme: Et biologisk perspektiv. Udgangspunktet er sygdom – sundhed defineres 
som fravær af sygdom 

2. Et syn med fokus på bredere sammenhænge, som forsøger at indfange det hele 
menneske. Udgangspunktet er sundhed. Sygdom opstår, når der ikke er sammenhæng 
mellem de ideale forestillinger. 

De skal ikke nødvendigvis forstås som ekskluderende, men i stedet som to forskellige former 
for sundhedspraksis. Ad. 1: En handlingsanvisende form, som kan udpege risici. Ad. 2: Fokus 
på sundhedsfremme og udvikling af livskvalitet. 
Humanistisk sundhedsforskning har til opgave at sætte sig ud over denne skelnen – den når et 
trin højere, idet den ligeledes overvejer egen praksis. 
Det essentialistiske sundhedsbegreb: evolutionsteorien; syg hvis ikke overleve; forstyrr i organ. 
Det fundamentalistiske sundhedsbegreb: værdisætning, udformet udenfor individets indflydelse 
Det relative sundhedsbegreb: forskellige individuelle opfattelser af sygdom og sundhed. 
Det åbne sundhedsbegreb: Sundhed er en lang række komponenter, som tilsammen øger 
funktionsdueligheden. Subjektets kontekstuelle handlekapacitet; relationsforholdet mellem 
subjektets mål, subjektets livsbetingelser og dets kropsbundne handlefærdigheder. Lokal viden. 
Nøgleord bliver hermed: autonomi, værdier og livsbetingelser. 
Det diskursive sundhedsbegreb: Sundhed er et diskursivt forhold. Sygdom: vurderende og 
forklarende begreb; sundhed: regulerende ideal. Sundhed kan fx blive til et middel til 
anerkendelse i spillet mellem stat og borger, idet staten har forventninger til, hvordan den 
enkelte borger agerer.  
Man kan ikke blot erstatte ordet sygdom med sundhed og forvente en effekt, de er ud af samme 
tankesystem.  

Prædisponerende faktorer 

Fremskyndende faktorer 

’Problem’ 
Beskyttende faktorer Vedligeholdende 

faktorer 
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Bestræbelserne på at definere sygdom og sundhed er selvgenererende og selvproducerende. 
Problemet med sundhedsbegrebet er, at man inddrager alt → hele livet er årsager til sygdom og 
livet handler om at undgå disse årsager. Herved udebliver målet, hvorved sundhed og sygdom 
mister deres mening. Umuligt at definere hvad sundhed er.  
Fænomenologi og autonomi: 
Kommunikation er blevet et centralt løsningsbegreb. En de af de grundlæggende 
problemstillinger, som gemmer sig bag kommunikationsfokuset er ønsket om bedre 
samarbejde. Humanistisk sundhedsforskning: en interesse i at gøre den enkelte til standard for 
eget liv.  
Compliance: Før: pt efterlever ikke aftalen. Nu: delt forståelse mellem pt og læge/psykolog 
Non-complient: manglende forståelse fra såvel pt som læge/psykolog. 
Complience opløses i nye begreber. 
Forbedret kommunikation: Et problem er, at compliance sjældent bliver analyseret i forhold til 
nogen overordnede mål og værdier. Humanistisk sundhedsforskning interesserer sig for 
vilkårene, der ligger til grund for den fagpolitiske kamp for forbedret kommunikation.  
Nedskæringer i sundhedssektoren fører ofte til en fastholdelse af det tekniske på bekostning af 
det affektive (fx mindre snak med pt.). Patienttilfredshed skal ofte findes i den affektive del. 
Dette skævvrider det offentliges ønske om at rette ydelser mod brugertilfredshed. Hvorvidt man 
skal vægte det ene eller andet perspektiv må til dels begrundes i den praksis, man udøver. Fx 
må psykologer nødvendigvis være mere affektive end fx radiologer.  
Patientoplevelse - det fænomenologiske perspektiv: Patientens levede oplevelser. Psyke – krop, 
subjekt – objekt, ’human vision’ – ’medical vision’, kvalitet – kvantitet. Lægen skal kunne 
anerkende begge positioner.  
Autonomi – det filosofiske perspektiv: Omdrejningspunkt: at reflektere over den komplicerede 
lighed mellem parterne. Målet: at være redaktør af sit eget liv. Lægens opgave er at være tjener 
for patientens planer med eget liv. Pt livsplan er hans præferencer, værdier og projekter. Lægen 
skal bedst muligt understøtte pt udfoldelsesmuligheder i forhold til denne livsplan. 
Dog, Kierkegaard: Mennesket er ikke frit. Det bliver frit ved at vedkende sig sin afhængighed. 
’Den helbredende samtale’: Den humanistiske opfattelse af kommunikation har en 2. ordens-
autonomi som interessefelt. Det kan ikke synliggøres og kan dermed ikke formidles enkelt. 
Gyldigheden af en videnskabelig påstand er afhængig af de historiske, sociale og politiske 
forudsætninger (60).  
Den humanistiske sundhedsforskning vil i modsætning til andre forskningsmetoder se på 
sammenhænge mellem de historiske forudsætninger og de aktuelle samfundsmæssige 
betingelser. Desuden vil den undersøge, på hvilket grundlag de videnskabsteoretiske og 
metodiske valg med hensyn til at dokumentere gyldighed og hensigtsmæssighed er blevet 
foretaget. 
Aktuelle familieforhold spiller en rolle i forhold til tidens sygdomme; neuroser, allergi, stress.. 
Magtbegrebet: ↕ magt: som beskrevet ovenfor – et historisk perspektiv. 
↔ magt: et mere nutidigt perspektiv: konsultationssamtalen sættes i forhold til, hvad der ellers 
foregår i samfundet: nye demokratiseringsformer, nye forvaltningsmåder, brugerindflydelse. 
Vi er mere kritiske overfor nogle magtbegreber end overfor andre. Læge på gerne have 
magtover sygdommen, blot ikke over pt. Vigtigere at analysere magtmisbrug end at omskrive 
den til en rationel vidensforvaltning. Desuden: pas på taknemmelighed i forbindelse med 
sygdom. 
Evidens og evaluering: 
Ifølge den humanistiske sundhedsforskning skal man for at skelne mellem forskellige former 
for videnskab og metode redegøre for de filosofiske og videnskabelige forudsætninger samt 
redegøre for den konkrete praksis.  
Kvalitetssikring: organisatorisk læring med fokus på problemløsningsmodeller for kontinuerlig 
forbedring (ikke blot kontrol og inspektion). Top-down (ledelse) og bottom-up (personale).  
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Evaluering/kvalitetssikring er ofte vanskeligt at gennemføre. Bør indeholde både tekniske 
rationalitet, medinddragelse af brugere, fokus på proces samt kontekst og lokal viden.  
Evidensbaseret behandling (EST): Udviklingen af den evidensbaserede behandling ligner 
udviklingen indenfor kvalitetssikringen og er en aflægger af diskussionerne mellem 
naturvidenskab og humaniora.  
Kriterierne for evidensbaseret forskning: 
- skal være mere effektiv end placebo 
- skal være så virkningsfuld som anden behandling ved mindst to systematiske undersøgelser 
Forskningen skal påvirke praksis. Argumenter for evidensbaseret forskning: 

1. man skal indsamle den allerede indhentede viden i metastudier 
2. øget empirisk viden → bedre behandling 
3. politisk opbakning, fordi resultater formidles på forståelig måde 
4. praksis lukkes ind i forskningsmiljøet → bedre metodeudvikling 
5. retningslinier og udviklingsmuligheder forbedres, når praktikere og politikere samles 
6. kan give anbefalinger til praktikere 
7. andre metoder kan ligeledes bringes i anvendelse 

Argumenter imod evidensbaseret forskning: 
1. utilstrækkelige data til at opfylde krav om ekstern validitet 
2. der sker en diskriminering, idet evidensbaret forskning er mere anvendelig indenfor 

nogle områder end andre 
3. opfylder mere politiske behov end kliniske behov 
4. forhindrer klinisk innovation idet kliniske fænomener ikke let indfanges i forskning 
5. tager ofte afsæt i diagnoser 
6. effektfokuserede → går glip af processen 
7. manualiseringer gør behandlingerne ineffektive 

Eksperten kan ikke længere satse på en simpel problemløsning, men må snarere erstatte den 
tidligere tekniske rationalitet med en fleksibel situationsbunden holdning. 
Forskeren som ekspert eller medborger: medfølelse + argumenter og viden. Dette sker i dag ofte 
gennem evaluering, hvor der desværre tilkobles en værdiskala med henblik på at kunne vurdere 
indsats i forhold til genstandsfelt. Står i modsætning til positivismens krav om værdifrihed.  
Praksisforskning og konsulentroller: I dag ligger fokus i praksisforskningen på, hvordan vi kan 
forstå årsagssammenhænge mellem teori og praksis. 
Den nyere praksisforskning har ikke kun til mål at forskubbe balance ud i praksisfeltet, men 
snarere at udvikle teorier om, hvordan man undersøger og udforsker praksis; balancegangen 
mellem praksis relevant og teoretisk konsistens. 
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► Referat fra læsegruppemøde:  
Opgør med dualismen, krop   psyke indvirker på hinanden. Derfor er diagnoseanvendelsen 
af somatiseringsforstyrrelser problematisk: upræcis. DSM-IV: først hed der neuroser, nu hedder 
det somatoforme lidelser  bør flyttes ud på andre kategorier og akse III. 
TKP: Transkulturelle Kliniske Psykologi: Kulturen skal med. 
Husk altid det kulturelle aspekt. Og sprogliggørelse er vigtigt at have in mente: Hvorledes 
indvirker vores ordforråd og diskurser på den måde vi kan opfatte diagnoser på. 
► Opsummering fra noter: 
Mirdal beskriver, hvorledes ’vi’ (i vesten) ser på ’de andre’ (ikke vestlige lande). DSM bygger 
på vestlige landes reaktionsmønstre. Med udgangspunkt i en undersøgelse af tyrkiske kvinders 
livsforhold i Danmark eksemplificerer Mirdal dette emne. Hun henviser til, hvordan det danske 
sygehusvæsen ofte har brugt diagnosen ’somatiseringsforstyrrelse’ på tyrkiske kvinder med 
uforklarlige fysiske symptomer. Mirdal stiller sig kritisk heroverfor, idet hun bl.a. stiller 
spørgsmålet: Hvis man mener, at det er de andre der somatiserer, er det så ikke rimeligt at 
vende blikket indad og spørge, om det ikke er os, der psykologiserer? (7n). Eksempelvis 
fremhæves det, at det at angst og depression ledsages af somatiske symptomer er normalt rundt 
omkring i verden – det er ikke noget, der skal sættes en psykisk diagnose på (8ø). 
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Der er tale om en meget kompliceret sammenhæng mellem krop, psyke og sprog i sundhed og 
sygdom. 
Mirdal taler om den transkulturelle kliniske psykologi, hvis implikationer er, at den får os til at 
se os selv udefra, fx forholdet mellem patient – klient. Vi skal kunne bruge denne undren som 
udfordring og inspiration til kritiske revisioner af vore antagelser og behandlingsmetoder 
(generelt). At efterleve dette formål nødvendiggør en opmærksomhed på kulturens rolle i alle 
led i psykologarbejdet. 

6 
Mayou et al 
2005 
Somatoform 
disorders: Time for 
a new approach in 
DSM-V 
(Zenia) 

M
i
r
d
a
l 

► Referat fra læsegruppemøde: 
Samme pointer som under Mirdal. 
 
► Opsummering  fra noter: 
Mayou et al. (2005) er i tråd med Mirdals tekst og hendes forelæsning i klinisk psykologi. 
Forfatterne til artiklen mener, at kategorien SD (somatiseringsforstyrrelser) bør afskaffes og at 
man i stedet anvender Axis III til at kode somatiske symptomer. Dvs. forfatterne ønsker, at man 
omfordeler de nuværende sygdomme, der er anført under kategorien SD til andre dele af 
klassifikationssystemet.  
Forfatternes kontroversielle forslag begrundes udfra følgende argumenter: 1) at patienter ikke er 
glade for diagnosen 2) at der er indbygget en dualisme 2) at man har placeret meget uensartede 
symptomer under én hat 3) at man ved at give diagnosen pr definition ekskluderer, at der rent 
faktisk er en medicinsk årsag 4) at diagnosen er uklar 5) at diagnosens uklarhed har betydning 
ift sygeforsikringer mv. 
Forfatterne mener altså (i tråd med Mirdal), at vi skal gøre op med en dualistisk tankegang, der 
går på, at hvis ikke der er noget fysisk i vejen med patienten, så må symptomerne have en 
psykisk årsag (også selvom der egentlig ikke er tegn herpå). Dvs. man beslutter, at symptomerne 
må være af psykisk art, fordi man ikke kan forklare den fysiske årsag til lidelsen (7ø). Hermed 
opstår der en risiko for fejldiagnosticering og fejlbehandling.  
Krop og psyke hænger sammen fx ledsages depression altid af fysiske symptomer. 

7 
Gammelgaard 
2007 
Psykoanalysen  
i klassiske og 
moderne teorier 
(Sanda, Pia) 

G
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► Referat fra læsegruppemøde: 
Psykoanalysen er gået fra at have fokus på det ubevidste og intrapersonelle til via 
objektrelationsteoretikerne at have mere fokus på det interpersonelle. Og nu senest har 
udviklingspsykologien meget fokus på eksperimentielle og empirisk dokumenterbare 
undersøgelser i forbindelse med børns udvikling. Dertil kommer kognitionspsykologens fokus 
på kognitivudviklig. 
Dette er dog på bekostning af det ubevidste, som bekendt ikke kan måles og dokumenteres.  
Nøglebegreber:  
Driftsbegrebet: Den infantile seksualitet (sutte = instinkt  lyst). Narcissismen (behov for at få 
tilført bekræftelse af eget selv udefra). Dødsdriften (’aggressivitet’, gentagelsestvang). 
Er barnets udvikling asocial eller relationel? Judy: begge dele! 
Udviklingsbegrebet: Det psykiske livs to tider (drømme, neuroser). Nachträchlichkeit (med 
tilbagevirkende kraft, traumet). Rekonstruktion og konstruktion.  
Det ubevidste: Topografisk model (deskriptiv). Strukturmodellen. 
Psykoanalysen og den mere videnskabelige psykologi: kombinationen af 
udviklingspsykologiske teorier med empiriske og eksperimentelle undersøgelser.   
Psykoanalysen og kognitionspsykologi: fokus på sensorisk og motorisk udvikling, erfaringer om 
interpersonelle relationer, procedural hukommelse, implicit og tavs viden, mentalisering og 
interpersonelle fortolkningsmekanismer og refleksive funktion.  

 Dette giver en kolossal forøgelse af vores viden om barnets psykiske udvikling og den 
interpersonelle kontekst, der er dens forudsætning.  

 Det giver psykoanalysen et videnskabeligt grundlag.  
Eksempler på dette: Sterns implicit og tavs viden; Fonagys tilknytning og mentalisering.  
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Dette er som sagt på bekostning af det ubevidste, som bekendt ikke kan måles og 
dokumenteres. Ifølge Judy er dette et tab.   
► Opsummering fra noter, om Det Ubevidste:  
Selvom begrebet om det ubevidste stadig ses som kernebegrebet i enhver teori som vil kalde sig 
psykoanalytisk, er der i dag tydelige tendenser til at gøre det ubevidste om ikke overflødigt så 
perifert.  
Psykoanalyse startede som en teori som psykisk repræsentation som set fra det ubevidstes 
synsvinkel. Med objektrelationsteoretikerne og det interpersonelle teorier blev synsvinklen det 
relationelle. Gradvis erstatter observation spekulation og repræsentation forstås som 
sanseindtryk og erfaringer i forhold til den ydre verden. Repræsentationer er ikke længere et 
spørgsmål om det ubevidstes repræsentationer, men repræsentationer af perceptioner og 
interpersonel erfaring. Med dette skift kan det være svært at få øje på Freuds det ubevidste, som 
for ham markerede et brud med det vi kender fra bevidstheden. 

8 
Beebe et al 
2000 
Systemmodels in 
develompent and 
psychoanalysis 
(Line Lykke) 

V
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► Referat fra læsegruppemøde: 
Vokal-rytme koordinering, 4 mdr  strange situation test, 12 mdr  sammenhæng mellem 
barn-forældres vokal-rytme koordinering v. 4 måneder og tilknytningsmønster v. 12 måneder: 
Lav koordinering giver A-tilknytning (undvigende).  
Mellem koordinerende giver B-tilknytning (tryg). 
Høj koordinering giver C-tilknytning (usikkert modstræbende og ambivalent tilknyttede) og D-
tilknytning (desorganiserede) 
Hovedteori: processuel og bi-direktionel kommunikation, begge parter er selv-regulende og 
anden-reguleret. (A la Fonagy’s refleksive funktion, dog er denne uni-direktionel!).  
Det lille barn får input via kommunikationen  bearbejder dette til procedural hukommelse  
dette bliver en evne (skill) barnet har i forbindelse med lignende situationer  senere kan 
erfaringer fra alle disse situationer koordineres til et overblik, som giver barnet en ’refleksiv 
funktion’ i forhold til at kommunikere og have indføling med forskellige mennesker i 
forskellige situationer. 
► Opsummering fra noter: 
Rytme/timing, og her med fokus på vokalrytme koordination, er et vigtigt organiserende princip 
i social kommunikation, hvor graden af koordination har indflydelse på, hvilken emotionel 
stemning, der skabes i interaktionen. Kommunikation er processuelt og interaktionen 
bidirektionel. Der ses en sammenhæng mellem graden af vokalrytme koordination mellem mor 
og spædbarn v 4 md og kvaliteten af tilknytningen ved 1 års alderen, her er et middelt niveau af 
koordination optimalt og fører til sikker tilknytning i dyaden – type B, hvor både for lav og for 
høj koordination fører til usikker tilknytning henholdsvis type A og C+D.  Disse resultater 
relaterer sig til en udviklingsforståelse, der baserer sig på ikkelineær dynamisk systemteori: 
repræsentationer rekonstrueres på baggrund af interaktioner og forstyrrelser heri. Her er en vis 
grad af fleksibilitet i interaktionsmønstre en fordel for modtagelighed og håndtering af 
forstyrrelser, hvor især rigiditet men også mangel på sammenhæng i interaktion er tegn på 
patologi. 

9 
Fonagy & Target 
1997 
Attachment and 
reflective function 
(Line Lykke, Pia 
½) 

V
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► Referat fra læsegruppemøde: 
Kvaliteten af tilknytningen mellem mor og barn har en direkte og markant sammenhæng til 
udviklingen af den refleksive funktion, som er grundlaget for at kunne have empati og kunne 
forstå sig selv og andre. Hovedomsorgsgiveren spiller stor rolle.  
Forældrene skal spejle barnet i samspillet: ikke for meget og ikke for lidt direkte spejling. Via 
denne spejling af barnets kropssignaler får barnet en repræsentation af egen affekt  og barnet 
skabet derved sin egen opfattelse af egen affekt.  
Via procedural hukommelse lærer barnet om specifikke situationer og personer og senere 
koordineres dette til et overordnet overblik over ageren og følelser  mentaliseringsevne. 
Den refleksive evne = er barnets forståelse for hvordan det selv og andre har det, synes, vil,.. 
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Mentaliseringsevne = Theory of mind = Barnets teori om egen og andres følelser og handlinger.  
Mentaliseringsevnen skal koordineres fra flere steder: hjem, skole, .. 
► Opsummering fra noter:  
Fonagy og Target argumenterer for, at der er en sammenhæng mellem kvaliteten af barnets 
tilknytning og barnets udvikling af refleksiv funktion – mentaliseringsevnen – der er dét at 
udvikle en repræsentation af egne og andres intentioner, følelser, hvilket gør interaktion 
meningsfuld og forudsigelig. Barnets biologiske begrænsninger kan være en faktor for 
manglende udvikling heraf, men der lægges størst vægt på omsorgsgivernes evner til at spejle 
barnets affekt og intentioner, da det er gennem spejlingen og hermed forældrenes 
repræsentation af barnets affekt, at barnet selv kan danne en repræsentation heraf. Spejlingen 
skal være korrekt, men ikke identisk, da ex en fuldstændig spejling af angst kan skabe mere 
angst (en anerkendelse af barnets affekt, men en understregning af at affekten hos forælder og 
barn er uafhængige). Dvs både for lille og for stor nøjagtighed i spejlingen kan føre til en 
begrænset udvikling af mentaliseringsevne hos barnet.  
Der påpeges en stor intergenerationel sammenhæng i tilknytningsmønstre, hvorfor forældrenes 
rolle fremhæves i denne grad. Mentaliseringsevnen er essentiel for barnets udvikling af 
affektregulering, impunlskontrol, oplevelse af self-agency m.m., hvorfor denne spiller en stor 
rolle for barnets selv-organisering. Den refleksive evne er i starten opdelt i to forskellige 
funktionsmåder: overensstemmelse mellem psykisk og fysisk virkelighed (psykisk ækvivalens) 
og leg/foregivelse (pretend), hvor indre forestillinger ikke afspejler den eksterne verden. Disse 
to funktionsmåder skal integreres og benyttes fleksibelt for udvikling af en refleksiv funktion, 
der overordnet kan fungere over flere kontekster, dvs mentaliseringsevnen. 
Det er på denne baggrund, at F og T argumenterer for, at hvis tilknytningen mellem barn og 
voksen er dårlig, primært pga forældrenes manglende evne til at udvise sensitivitet i 
interaktionen med barnet (inkl omsorgssvigt og misbrug), får barnet vanskeligheder ved at 
udvikle en velfungerende mentaliseringsevne, hvilket kan føre til udvikling af psykopatologi. 

10 
Rutter and Sroufe  
2000; Development 
and 
Psychopathology, 
kap 9. 
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MANGLER 

11 
Haavind, Hanne 
1996 
I psykoterapi med 
barn 
(Pia) 
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► Opsummering fra noter: 
Haavind argumenterer for eneterapi med børn efter principper hvor barnet opfattes som social 
deltager.  
Dette er anderledes i forhold til psykoanalysen (frie associationer og tolkning af leg), CBT 
(handlemåder og tankemæssige strategier) og familieterapi (barnets relationer og inddragelse af 
hele familien). 
Barnet har oftest ikke selv valgt terapi, og har ofte modstand mod at tale om dets 
vanskeligheder. Dette er et dilemma for barn og terapeut.  
Artiklen præsenterer følgende fremgangsmåder for at overkomme begges dilemma: 
- Fælles fokus for opmærksomhed fx med blik og bevægelse, eller simple almindelige emner.  
- Fokus kan holdes fast men også flyttes i fællesskab, fx med objekter el sproglige markeringer 
- Indøvning af ikke-konfronterende og forstående samtale 
- Forbindelseslinjer mellem indholdet i timerne og barnets øvrige verden skabes og bevæges 

gennem analoge, spontane og uforpligtende markeringer 
- Legen og fortællingens fantasiindhold kan skiftevis initieres af barn og terapeut. Barnet 

bestemmer betydningsindholdet og den realistiske form er ikke mere rigtig og moden end den 
analoge og legeprægede.   

- I den realistiske samtale kan alle emner tages op, både de der har og de der ikke har 
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tilknytning til barnets vanskeligheder. Barnet lærer at tale om sociale vanskeligheder, og skal 
måske starte med at tale om det der ikke er så svært. 

Terapeuten skal hele tiden har følgende tre spørgsmål for øje:  
1. Hvordan kan børn forstå hvad psykoterapi drejer sig om og hvad den kan gøre for dem (når 

nu børnene ikke selv har ønsket eller opsøgt terapien)? 
2. Hvordan kan man tage sine egne vanskeligheder og smertefulde erfaringer med til møderne 

med terapeuten, når man ikke har været motiveret for det? 
3. Hvordan kan barnet få erfaringer i terapitimerne som hjælper dem til at finde løsninger og 

nye handlemuligheder for sig selv i hverdagen, når den terapeutiske situation har så lidt til 
fælles med den øvrige sociale kontekst børnene befinder sig i til hverdag? 

Vigtige pointer: 
Ifølge Haavind skal terapien indbefatte følgende metaregel: at klienten kan vise terapeuten hvad 
der betyder noget for denne, og terapeuten kan se på det sammen med klienten og søge at forstå, 
hvad klienten viser.  
Terapeuten skal ikke observere eller tolke, men deltage i samtale og leg med barnet, således at 
barnet kan komme til at gøre, lege og tale om det, barnet har brug for. Derved får barnet en 
positiv oplevelse i samværet og lærer efterhånden også at kunne tale om de ting, der er svære. 
Ved at inddrage hverdagstemaer og –emner dannes forbindelse mellem terapien og hverdagen.  
To forhold bidrager til bevægelse i terapitimerne sådan at barnet og terapeuten udvikler et 
forhold, som bekræfter og udvider deres muligheder for at udveksle erfaringer og oplevelser: 
- De to skal starte kommunikationen så simpelt at barnet kan deltage og får mulighed for at få 

indflydelse over indholdet 
- De to skal bevæge sig over et bredt spektre af kommunikationsmæssige muligheder. 
Fokus for opmærksomhed, forbindelseslinjer mellem forskellige erfaringer samt initiativ til at 
bringe et tema op skifter og varierer (på normal vis) i terapien og benyttes bevidst som 
virkemidler. Barnet bliver derved en aktiv deltager i forståelsen af sig selv og sine muligheder.  

12 
Larsen, H. B. 
2002 
Klinisk 
børnepsykologi og 
de 
adfærdsvanskelige 
børn 
(Pia) 
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► Opsummering fra noter: 
Artiklen illustrerer de seneste års udvikling indenfor den kliniske børnepsykologi, 
eksemplificeret med de såkaldt adfærdsvanskelige børn.  
”Den kliniske psykologi omhandler en række psykologiske metoder til observation, 
diagnosticering og behandling, dels af normalpsykologiske problemer, dels at psykiske 
sygdomme og abnormtilstande.” s.268 
Børn ≠ voksne: Diagnoserne er forskellige. Børn beder ikke selv om hjælp, det er voksne der 
vurderer at de har problemer. Vigtigt at overveje normaltilstand: i dag findes til dette formål 
større longitudinale undersøgelser af repræsentative grupper.  
I dag placerer man ikke sine overvejelser om udvikling og fejludvikling indenfor én teoriramme 

 pluralisme og ’developmental psychopathology’: her kombineres udviklingspsykologiske 
begreber med klinisk-psykologiske og psykiatriske problemstillinger. ”Formålet er at studere de 
processer, der gør sig gældende i forbindelse med psykologiske, psykiatriske og sociale 
vanskeligheders opståen, udvikling og forandring.” s269 
Hvad er normalt?  
I stedet for diagnoser, har man oftere arbejdet med forskellige modeller for fejludvikling: 
- i den udviklingspsykologiske model er fokus på barnets alder, og om bestemte adfærdsformer 

er normale på bestemte alderstrin 
- i den (bio)psykosociale model er fokus på interaktionen mellem individet og den sociale og 

kulturelle kontekst (og eventuelt arvsfaktorer) 
Med den psykosociale model bliver grænserne mellem det normale og det unormale udvisket og 
flere sideløbende årsagsforklaringer giver mere subjektive skøn. Der er desuden med 
opbygningen af DSM-IV (ikke fænomenologisk) kommet et skel mellem de officielle diagnoser 
og den kliniske praksis. 
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Eksempel: ’adfærdsvanskelige børn’: 
Ved hjælp af gennemgang af vanskeligheder ved klart at diagnosticere børn med hyperaktivitet 
og eller adfærdsvanskeligheder, peger Larsen på følgende pointer: 
- Der er tale om et probalistisk udviklingsforløb 
- Årsagsforhold skal ikke ses som lineære og statiske, de kan opstilles som komplicerede og 

dynamiske modeller 
- Fejludviklingsforskningen: børn udvikler sig ad forskellige udviklingsforløb (pathways) og 

resultatet i voksenalderen kan ikke reduceres til grad af modenhed. De processer, der førte 
til at adfærdsvanskelighederne opstod, er ikke nødvendigvis de samme, som vedligeholder 
dem. Forskellige vedligeholdelsesmekanismer gør sig gældende på forskellige trin af 
udviklingen af den antisociale adfærd. 

- Der er ikke tale om enten arv eller miljø, men et samspil. 
Både den adfærdsgenetiske model og bioøkologiske modeller er systemiske modeller, der søger 
at vise dette samspil mellem arv- og miljømæssige faktorers betydning for børns udvikling.  
Larsen lister en lang række risiko- og beskyttelsesfaktorer /-forhold: 
Individuelle risikofaktorer: 
Genetiske faktorer, kønsforskelle, temperament, psykoanalysens synspunkter (internaliseret 
negativt selvbillede eksternaliseres), social kognition og social kompetence 
(mentaliseringsevne/refleksiv funktion). 
Relationelle processer: 
- Tilknytning: utryk tilknytning er en risikofaktor 
- Opdragelse: børn og forældre påvirker gensidigt hinanden.  
- Senere interaktionsmønster: dentens til kontonuitet. 
Sociale strukturer og livsvilkårs betydning: 
Familier, skolers betydning, boligområders betydning, samfundsudviklingen generelt.  
Konklusion:  
”Det ville være ønskeligt, såfremt alle disse intrapsykiske, relationelle, sociale og 
samfundsmæssige mekanismers indflydelse på udviklingen af adfærdsproblemer kunne studeres 
på en sammenhængende måde.” s.298 
Den adfærdsgenetiske og den bioøkologiske model tilbyder et systemperspektiv. I teorien er 
mange enige om et dynamiske, transaktionelt systemperspektiv, men i praksis er det svært at få 
de forskellige perspektiver forenet. Diskussionen ender ofte med arv eller miljø, i stedet for 
fokus på samspillet. Der er således et spring mellem den overordnede systemtænkning og de 
anvendte forskningsprocedurer.  
Følgende forhold bør samlet ses på som mulige risiko- og beskyttelsesfaktorer: arv og andre 
personlige forhold, tidligt samspil med omgivelserne, sociale og kulturelle forhold for familier.  

13 
Poulsen, Stig 
2006 
Sammensætningen 
af assessment-
batteri 
(Line V) 
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► Referat fra læsegruppemøde: 
Tests som eventuelt skal kunnes:  
AAI (adult attachment interview): testen er benyttet under tilknytningsforskningen  
BDI (Becks depression inventory), 1988: til brug ved diagnostisk vurdering, enkeltdiagnose 
GAF (Global Assessment of functioning): til brug ved test af global funtioning 
SCID-1 (structural clinical interview for DSM-III Axis 1): til brug for test af syndromer  
SCID-II (structured clinical interview for DSM-III axis II): til test af personloighedsforstyrr. 
STAI (state-trait anxiety inventory), 1999: til brug for test af trait henholdsvis state.   
► Opsummering fra noter: 
Assessmentbatteri = sammensætningen af test/’instrumenter’ til klinisk vurdering og beslutning. 
Det skal vurdere klientens aktueller situation og/eller permanente personlighedstræk. 
Det ideelle testapparat: kan være en kombination af flere tests, dog ej for mange afhængigt af 
behov og begrænsninger. Vær opmærksom på Ogles 5 dimensioner til valg af batteri: 
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1. Indholdet af det der søges undersøgt hos pt (IQ, affekter,..?) 
2. Sociale niveau (intrapsykisk, interpersonelt, social rolle?)  
3. Kilden til informationerne (pt., pårørende, institution?) 
4. Undersøgelsesmetode (spørgeskemaer, personlighedstests?) 
5. Tidsorienteringen (trait eller state?) 

Vær i øvrigt opmærksom på testenes begrænsninger, herunder hvilke sværhedsgrader og typer 
forstyrrelser testen er egnet til + reliabilitet og validitet.  
Kildeindsamling: Spørgeskemaer, interviews, personlighedstests, observatørbaseret 
ratingsscales, en kombination, ..  

 Fordele og ulemper ved disse skal vurderes i lyset af hvilke oplysninger der skal indhentes, 
fra hvor mange, hvor grundigt belysning behøves, konsekvensen af manglende belysning, hvor 
mange ressourcer er til rådighed, patientens selvindsigt og motivation, er der tale om hospital 
(med.), alm klinisk praksis, forskning?  
Poulsens forslag til inddeling af assessmentinstrumenter: 

1. Diagnostisk vurdering:  
Oftest strukturerede interviews, der bruges til global diagnostisk vurdering. Både 
enkeltdiagnostisk, differentialdiagnostisk og til personlighedsforstyrrelser.  

2. Personlighed, øvrige mål: 
Opdeles i instrumenter der relaterer sig til bestemte teoretiske retninger: 
- Psykoanalytisk teori (Rorschach, TAT,..) 
- Millons personlighedsmodel (MCMI) 
- Trækteorier, fx 5-faktormopdellen (NEO-PI-R) 

3. Global funktion: 
Patientens overordnede symptomatologi: En global test der overordnet vurderer pt 
psykologiske, sociale, og arbejdsmæssige funktion (GAF) – del af DSM IV, akse 5.   

4. Symptomer:  
Patientens specifikke symptomatologi: Test der kan afdække fx psykotisk tilstand, 
depression, angst, traumetreaktioner. 

5. Interpersonel relateren: 
Fokus på pt evne til at indgå i sociale relationer: Ligger i skæringsområdet mellem 
personligheds- og symptomområdet. Der er flere forskellige tests. 

6. Individualiserede instrumenter: 
Tests baseret på normer og sammenligning med fx psykopatologiske grupper kan 
suppleres med test der har til formål at få en nuanceret forståelse af den enkelte pt. – 
patientens egne normer. Der findes tests med effektmål henholdsvis caseformuleringer.  

14 
Hamlyn 
2006 
A historical 
overview of 
psychotherapy 
(Vera, Line V) 
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► Referat fra læsegruppemøde: 
Væsentlig forskel på psykologiske retninger:  
Terapeutens rolle: 
Psykoanalysen: jævnt svævende opmærksomhed, neutralitet, tolkende, indsigtsgivende.  
Senere udvikling af psykoanalysen: mere fokus på aktiv terapeut, autentisk varm relation, 
reparerende, mere arbejdende i relationen. 
Humanistisk terapi: klientcentreret, empatisk, uforudfattet til klientens oplevelser og problemer, 
helbredende faktor i her-og-nu-relationen, pt søge oplevelse af helhed 
Kognitiv terapi: aktiv, problemløsende alliance med klienten, realitetskorrigerende, didaktisk.  
I dag: Den gode terapeut er kendetegnet ved, at kunne tilrettelægge et terapiforløb med det 
teoretiske indhold, som passer til den enkelte klient, problemstilling og situation. Dette giver 
frihed og mulighed for eklekticisme. Er dog problematisk i forhold til evidensforskning, idet det 
er umuligt at foretage metaanalyser af praksis, som ikke følger procedurer og retningsliner. Ikke 
mulighed for sammenligning og benchmarking.   
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Elssass: behov for mere evidensforskning – politisk behov, ikke klinisk-praktisk. 
Judy: i forhold til psykoanalysen skal man ikke tvinge et naturvidenskabeligt paradigne ned 
over en teori, som er fænomenologisk i sin substans: det ubevidste kan ikke måles.  
► Opsummering fra noter:  
Tidlig forståelse af psykisk sygdom.  
PSYKOANALYSEN: 
Psykoanalysens opståen: 
Freud: the talking cure, traumeteori, det ubevidste, forsvar, fortrængning, modstand, 
fortolkningens rolle  libidoteori, lystprincip, infantil seksualitet, psykoseksuelle udvikling, 
neuroser (uforløst fiksering), drømmetydning og fortalelser. Terapeut: neutral og spejlende, 
overføring.   
Psykoanalysens forgreninger:  
Jung: Analytisk psykoterapi, mere spirituel og holistisk tilgang 
Adler: Mere fokus på kontekst og sociale relationer iftm udvikling 
Ferenczi: Mere fokus på en aktiv, autentisk og varm terapeutisk rel. 
Sullival: Mere fokus på interpersonelt end intra-psykisk.  
Psykoanalysen i UK: 
London Psychoanalytical Society stiftes 1913 af Ernest Jones. 
Anna Freud: Ego-terapi, fortrængninger, børn under 2. verdenskrig. 
Objektrelationers teoretikere: 
Klein: Den tidlige udvikling, især mor-barn-relationen, bla splitting 
Winniecott: regression. Terapeut: reparerende, ’good enough mother’.  
Tilknytningsteori: 
Bowlby: Tilknytningens betydning, patologi er ikke pga indre fantasier men pga ydre faktorer. 
Den tidlige sociale responsive omsorgsrelation er kilden til at udvikle ’secure internal object 
relations’. 
Selvpsykologi: 
Kohut: Fokus på vigtigheden af tidlige relationer ift opbygning af selvstruktur. Selv-objekter (fx 
omsorgsperson) skal bruges dertil og efterhånden internaliseres. Svigt af selv-objekt medfører 
deficits i personens selvoplevelse. Terapeut: empatiske fortolkninger, så pt får internaliseret det 
manglende selvobjekts funktioner.  
ADFÆRDS- OG KOGNITIVE TERAPIER: 
Læringsteorier: 
Watson: ’Behaviour theory’, via psykologi at kunne forudsige adfærd 
Pavlow: Klassisk betingning 
Skinner: Operant betingning, adfærdsmodifikation via straf og belønning. 
Betingning og adfærdsteori: 
Eysenck: Mere videnskabelighed (end psykoanalysen), ’behaviour therapy’. 
Lazarus: Videreudvikling af behaviour therapi, også med eksisterende terapeutiske teknikker.  
60-70’erne: eksponeringsteknikker, modellering af ønsket adfærd, træning af sociale 
færdigheder, selvhjælps-strategier. Især succesfuldt ved angstbaserede adfærdsproblemer.   
Kognitive terapier: 
Ellis og Beck (1950’erne): Psykoanalytikere  studerer det kognitive.  
Ellis: ’Rational therapi’, ABC, ændring af irrationelle forestillinger 
Beck: Kognitioner påvirker emotioner, adfærd og fysisk respons, dysfunktionelle kognitive 
skemata kan ændres. Terapeut: problemløsende alliance med klienten.  
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HUMANISTISKE PSYKOTERAPIER: 
Den virkelige oplevelse. Menneskeligt potentiale og frihed, ansvar, holisme, fænomenologi 
(uforudfattethed  ny mening og betydning).   
Terapeut: uforudfattet til klientens oplevelser og problemer, helbredende faktor i her-og-nu-
relationen, pt søge oplevelse af helhed.  
Jaspers: Fæn. observation, empatisk forståelse, ‘human relatedness’ 
Rogers: Klientcentreret psykoterapi  pt finder ressourcer i sig selv.  
Eksistentiel terapi: 
Frankl: ’Logotherapy’, mening som nøgle til psykologisk overlevelse.  
Laing: Anti-psykiatrisk bevægelser, imod medicin  eksistentialistisk oplevelse 
Gestalt terapi: 
Perls & Perls: Udv. gestaltterapi (fra gestaltpsykologi, eksistentialistisk psykologi og 
psykoanalysen). Helhed, form, full awareness  nye muligheder og alternativer bliver synlige. 
Terapeut: Facilitator for udforske klientens fæn. verden, fokus på ’unfinished business’. 
Andre humanistiske tilgange: 
Psykodrama 
Kropsfokuserede humanistiske psykoterapier 
Transpersonelle psykoterapier (udforskning af sjæl og ånd..)   
Lighed og undertrykkelse: 
Politisk magt ved personlige forandring (Carl Rogers) 
Kvindebevægelsen 
PSYKOTERAPEUTISK INTEGRATION: 
Der har siden 1930’erne været interesse for terapeutisk integration.  
Tre typer integration (Arkowitz): 

- Teoretisk integration: primært psykoanalysen og adfærdsterapeutisk. Primært 
assimilativt.  

- Common factors tilgangen: Indentifikation af forskellige faktorer i terapiformer, der 
giver god effekt (vanskeligt pga mange faktorer. Mulig faktor: terapeutisk alliance).  

- Teknisk eklekticisme: pragmatisk tilgang, hvor bedste retning til situationen vælges.  
Assimilativt: En kerneterapi og tilførsel af ideer fra andre terapier.  
I DAG: 
Fokus på udviklingen af terapeutens egen personlige integration, hvilket er en anerkendelse af 
terapeutens teoretiske og kliniske raffinement, samt af at den menneskelige relation, som er 
central i den psykoterapeutiske praksis, er unik. Dette medfører den større diversitet i praksis, 
hvilket er en udfordring for videnskabelig undersøgelse. 
Selvom der er tiltag til integration er der stadig stor distinktion mellem de forskellige teorier 
Der er en tendens til at fremhæve forskelligheder og ikke ligheder, men der er ved at udvikle 
sig en forståelse for vigtigheden af integrationstankegange, som udvidet forståelsesgrundlag for 
menneskets psyke. 

15 
Grave og Blisset 
2004 
Is cognitive 
behaviour therapy 
developmentally 
appropriate for 
children? 

L
e
t
h
  

► Referat fra læsegruppemøde:  
Overordnet pointe omkring kognitiv adfærdsterapi (CBT) med små børn: Det er forkert at tage 
en terapiform for voksne og benytte på børn, denne skal tilpasses sprogligt og indholdsmæssigt 
i forhold til teori om børns udvikling. Børn kan måske CBT hvis det er simpelt og forståeligt for 
deres alder og udv.  
Med små børn benyttes ofte mere adfærdsorienteret trerapi: cBT. 
Der mangler forskning vedrørende om terapien har en effekt på børnenes kognition samt om det 
er terapien, der har en betydning eller blot børnenes alm. udvikling i den givne alder.  
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(Tatiana, Line V)  Forvrængning = forkerte og forvrængede opfattelser af verden: fx fobi 
Deficit = kognitiv mangel, fx adfærdsvanskelighed. 
► Opsummering fra noter:  
Kognitiv adfærdsterapi (CBT): er baseret på en formodning om at irrationelle kognitive 
skemaer og kognitive produkter påvirker adfærd. Udviklet til voksne.  
Terapiens formål: at hjælpe børn med at identificere kognitive mangler (deficits), 
forvrængninger (distortions) og automatiske tanker  realitetsteste disse  erstatte dem med 
mere rationelle tanker. 
Børn og CBT: Copingstrategier, fremme selvkontrol og selvværd. Under terapien er barnet 
aktivt og udforskende med terapeuten.  
Bedste resultater ved CBT: Angst og depression (internaliserede forstyrrelser). Ej vist effekt 
ved ADHD, adfærdsforstyrrelser (eksternaliserede forstyrrelser)   
Usikkert hvorvidt alder og udviklingstrin har betydning for resultater. Usikkert hvorvidt det er 
fokus på kognition eller adfærd i terapien, der har en betydning.  
Har små børn udviklingsmæssig kognitiv kapacitet til CBT? 
På trods af at Piagets teori viser anderledes mener forfatterne at også små børn har 
tilstrækkelige kognitive færdigheder, hvis man tager hensyn til at barnet har brug for en 
familiær kontekst og simple spørgsmål, leg og kendt materiale. 
CBT og børn: 
Idet CBT er udviklet til voksne, mangler der et udviklingsmæssigt perspektiv når der arbejdes 
med børn. Der skal medtænkes børns alder og udviklingsmæssige stadie.  
Man ved ikke om ændringer har grund i CBT eller blot barnets udv. 
Måske kan CBT skabe emotionelle og adfærdsmæssige forandringer hos børn, uden 
præeksisterende kognitive deficits/forstyrrelser. Dette forstyrrer dog ved det teoretiske grundlag 
for CBT.  
Evidens for CBT med børn: 
Kun få undersøgelser og metaundersøgelser af præoperationelle børn: 
Kognitiv udvikling og alder spiller stor rolle for effekt af CBT, dog manglende beviser for at 
det er CBT der har årsag i forandringer. 
Paradigmeskifte: 
Væk fra rationel tilgang mod mere adfærdsmæssig, konstruktivistisk og kreativ tilgang, med 
integration af narrativer, leg, hverdagsbilleder, metaforer, .. integreret med kognitive teknikker.  
Denne narrative form i CBT er dog hidtil utestet.  

16 
Creswell et al 
2006 
A Longitudinal 
investigation of 
maternal and child 
‘anxious 
cognitions’.  
(Sille, Line V) 

L
e
t
h 

► Opsummering fra noter: 
- Undersøgelse med børn og deres mødre: Mors angst samt forventninger til barnet sættes i 

forhold til barnets angst 
- Mest markante sammenhæng: ml mors forventninger og barnets angst 
- Mors forventninger forudsagde forandringer i barnets angst over tid 
- Pigebørns angst forudsagde forandringer i mors forventninger 
- Anbefaler at opsætte mål for at forebygge og mindske utilpassede kognitioner hos børn 
De fleste modeller vedr. angst indbefatter: 
- Overestimering af noget farligt, trusler og frygt samt 
- Underestimering af copingevner 
Dette er ofte gældende hos voksne og børn, som lider af svær angst.  
Udvikling og fastholdelse af kognitioner hos børn: 
Forskellige undersøgelser viser enighed om, at børn udvikler en kognitiv stil som et resultat af 
at efterligne signifikante andre.  
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’The mirror glass self’: Børn påvirkes af hvordan andre ser på dem – forventninger.  
Undersøgelsen: 
Hypotese: inter-individuelle kognitive forandringer som grundlag for sårbarhed overfor angst – 
angst induceret fra forældre til børn.  
Metode: 65 børn, 10-11 år, 12 spørgsmål. Mor 16 spørgsmål + 12 om forventninger til barnet. 
Der måles to typer angstkognitioner: trussel (threat), pine (distress). 
Resultater:  
Det stærkeste mønster var sammenhængen mellem moderens forventninger til deres barn og 
barnets kognition = ’the looking glass hypothesis’. Dette fører til en formodning om, at mødre 
til børn med angstdiagnoser forventede, at deres børn ville lide mere. Mødre, som forventer at 
deres børn lider meget, udvikler et overinvolverende mønster i forhold til deres barn, hvilket i 
sig selv opretholder barnets angst-kognition og adfærd. 
Overordnet resultat: Moders forventninger til deres barn har betydning for barnets emotionelle 
skrøbelighed og barnets udvikling af angst-kognitioner over tid. 
Overordnet anbefaling: Forældrenes (særligt mødres) forventninger kan være et brugbart mål i 
behandlingen eller forebyggelsen af angstsygdomme hos børn. 

17 
Stallard  
2002 
Cognitive 
behaviour therapy 
with children and 
young people: A 
selective review of 
key issues.  
(Tatiana, Line V) 
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► Referat fra læsegruppemøde:  
Som under Gravet og Blisset. 
► Opsummering fra noter:  
Den øgede interesse for kognitiv terapi med børn skyldes den øgede evidens at CBT er effektiv 
mod en række forstyrrelser hos børn.  
Teknikkerne for børn er modificerede udgaver af teknikker til brug for voksne. Der mangler 
udvikling af specifikke teoretiske modeller baseret på børns udvikling.  
…Gennem hele artiklen kritiseres CBT for at mangle den rette sammenhæng mellem teori og 
praksis og at evidens for effektivitet ved behandling er ringe. Desuden er CBT kritiseret for at 
være et paraplybegreb, der indeholder alt for mange forskellige praksisser. 
CBT benyttes til behandling af børn med: generaliseret angst, depression, interpersonelle 
problemer, fobier, skolefobi, seksuel misbrug, smertehåndtering. Mgl. forskning der beviser 
effekt.  
Børn, kognition og psykiske problemer: 
Det er påvist / skal påvises at forvrængninger og mangler på kognition kan ses i nogle former 
for psykopatologi hos børn (angst, depr) + affektive og adfærdsmæssige ændringer kan ske som 
følge af kognitive forandringer (ADHD, PTSD, OCD).  
Overvejelser om udvikling: 
Der mangler opmærksomhed på hvilken rolle udviklingsspørgsmålet har på CBT, især: 

- Udviklingsvariationer 
- Normal og unormal udvikling 
- Barnets unikke kontekst (nye modeller på vej – brug for modeller der integrerer 

udv.teori-CBT-systemtisk teori).  
Psykiske problemer hos børn varierer i styrke og udtryk i takt med børns udvikling, Kognitive 
mangler kan være begrunder i deres normale psykiske udvikling.  
CBT for børn: 
Kognitiv terapi for børn er blevet et paraplybegreb for en række interventionsteknikker, hvor 
der mangler en grundforståelse af de kognitive modeller til forståelse af forstyrrelser hos børn. 
Svært at sammenligne og effektmåle så. 
CBT eller cBT – til små børn? – kan man så kalde det kognitivt? 
Til små børn kan CBT måske benyttes, hvis man tager hensyn til barnets udviklingsmæssige 
kompetencer og giver simple, klare instrukser. Samt supplerer med kendte eksempler og visuelt, 
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simpelt sprog, dertil eventuelt leg og dukketeater.  
Forældre: Kan være facilitatorer, medterapeuter, klienter.  
Effekt af CBT for børn: 
Evidens for ændring af adfærd, emotioner og diagnostisk status. Ingen evidens for ændring af 
kognition. Dette underminerer teorien.  
CBT for børn har vist sig at virker bedre end igen terapi, men der mangler endnu beviser på om 
det virker bedre end andre former for psykoterapi. De stærkeste beviser på CBTs virkning på 
børn er i forhold til angstdiagnoser, i forhold til andre diagnoser mangler der mere forskning. 
Konklusion: 
Terapeuter/forskere arbejdende med CBT for børn skal forstå det teoretiske grundlag (dvs. de 
kognitive processer hos børn) bedre og udvikle modeller, der er funderet i børns udvikling og 
systemisk påvirkning/indflydelse. 
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ICD-10: Kategorielt: X ud af Y symptomer skal være til stede. 
DSM IV:  Kategorielt: Sammenstykker et (mere nuanceret) billede ud fra 5 akser. 
 
DSM IV’s akser:  
Akse I:  Syndromer / tilstandsforstyrrelser (state) 
Akse II:  Personlighedsforstyrrelser (traite) 
Akse III:  Somatiske og medicinske forhold, der kan spille ind    (Mirdal: og somatoforme lidelser) 
Akse IV:  Psykosociale og miljømæssige problematikker 
Akse V:  Global test: Patientens globale funktionsniveau: en overordnet vurdering af pt. psykologiske, sociale og 

arbejdsmæssige funktion (GAF).  
 
 


