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Formål

Undersøge om personer med debuterende

psykose har oplevet flere traumer end en 

ikke-klinisk kontrolgruppe

Ph.D. Projekt 2012 – 2015



Sekundære mål:

1. Har patienter med debuterende psykose og tidligere

traumer lavere og anderledes metakognitive evner?

2. Fungerer patienter med debuterende psykose og tidligere

traumer dårligere socialt og skolemæssigt før de bliver

syge?

3. Har patienter med debuterende psykose og tidligere

traumer en længere varighed af ubehandlet psykose?

Ph.D. Projekt 2012 – 2015



Traumer, metakognition & psykose: Fund

• Metacognitive evner → social funktion

• Metacognitive evner → arbejdsfunktion

• Metacognitive deficits → dårligere recovery

• PAS → dårligere outcome og recovery

• DUP → dårligere outcome og recovery

• Seksuelt overgreb → lavere evner til at forstå andre

Antagelse:

• Metacognition er lav før debut af psykose

Ph.D. Projekt 2012 – 2015



Deltagere

OPUS behandling

Psyko
edukation

Medicin

SFT

Famile
gruppe

Kontakt person

Optage område

Ph.D. Projekt 2012 – 2015



I vores forstand

• Debuterende psykose

• F20 - F29 (ICD 10)

• Ikke manisk 

• Ikke depressiv psykose

FEP



DSM IV

1.“Personen har oplevet, eller er blevet
konfronteret med en hændelse som
involverede virkelig eller truende død eller
alvorlig skade, eller en trussel mod ens
egen eller andres fysiske integritet.
2.Personens reaktion er intens frygt, 
hjælpeløshed eller rædsel. Note: Ellers
hos børn disorganiseret eller agiteret
opførsel.”

Traumer



VANSKELIGT DEFINERBART:

Et barns liv og fysiske integritet er afhængig
af de primære omsorgspersoner

Traumer



Traumer

Overgreb:

� Fysisk

� Seksuel

� Følelsesmæssig

Omsorgssvigt:

� Fysisk

� Følelsesmæssig

� Tab af/ separation fra omsorgspersoner?



Forskningsmetoder

Fremadskuende kohorte (Prospektivt)

Opvækst

Psykose



Tilbageskuende (Retrospektivt)

Psykose Opvækst

Forskningsmetoder



Kritik

•Glemmer, benægter

•Rekonstruerer vores minder1

•Opfinder forklaringer på psykosen

•Humør og symptomer under interviewet2

Forskningsmetoder

1) Taylor & Brown, 1988
2) Bower, 1981; Lewinsohn & Rosenbaum, 1987; McFarland & 
Buehler, 1998; Matt, Va �zquez, & Campbell, 1992 og Teasdale, 

1983



Forskningsmetoder

1) Fisher HL 2011 og Hardt J. 
2004 og Fergusson DM 2000

2) Fisher HL et al. 2011

Studier om rapportering:

•Underrapportering hyppigst1

•BEVIST misbrug (sex, neglect) i barndommen.

•Og Baseline og 7 års opfølgning2



Forskningsmetoder

Studier om rapportering:

•Psykiatrisk status, diagnose og

humør har lav eller ingen indflydelse1

•Raske underrapporterer og syge rapporterer korrekt2

•Direkte spørgsmål er bedst3

•Flere spørgsmål om én slags overgreb4

1) Ferguson DM 2000, Fisher HL et al. 2011 og Brewin CR 1993
2) Taylor et al 1988

3) Dill DL 1991
4) Hardt J 2004



• Tillid til intervieweren1

• Tidligst mulig optagelse af traume

Forskningsmetoder

1)Ferguson DM 2000

Studier om rapportering:



• Repræsentativitet

• Manglende kontrolgrupper

• Små studiepopulationer

• Manglende blinding

•Mangel på strukturerede interviews

Foreliggende studier

Problemer



Foreliggende FEP studier



Childhood Trauma Questionaire

Foreliggende FEP studier



3. Der var personer i min familie, som kaldte mig

“dum”, “doven”, “grim” eller lignende

8. Jeg tænkte, at mine forældre ville ønske, at jeg

aldrig var blevet født

14. Der var personer i min familie, som sagde

sårende eller nedsættende ting til mig

18. Jeg følte, at nogen i min familie hadede mig

25. Jeg mener, at jeg blev udsat for 

følelsesmæssige overgreb

Foreliggende FEP studier

Traume eksempel - Følelsesmæssigt Overgreb:



Aldrig/Pas-
ser slet ikke

Meget ofte/
Passer rigtig godt

Nogle
gange

Sjæl-
dent 

Ofte

Foreliggende FEP studier

1 2 3           4           5

MODERATE TO SEVERE TRAUMAS

Mænd: EA totalsum >= 8

Kvinder: EA totalsum >= 10



5. Der var nogen i min familie, som hjalp mig til at 

føle mig vigtig eller betydningsfuld

7.    Jeg følte mig elsket

13.   I min familie passede vi på hinanden

19.   I min familie følte vi os tæt knyttet til hinanden

28.  Min familie var en kilde til styrke og støtte

Foreliggende FEP studier

Traume eksempel - Følelsesmæssigt Omsorgssvigt:

Mænd: EN totalsum >= 13 og kvinder >= 12



Foreliggende studier

• 3 studier havde kontrol grupper:

• 2 viste højere traume prævalens hos FEP

• 1 viste højere prævalens af flere men ikke

enkeltstående traumer

Control groups



Foreliggende studier

Positive korrelationer:

- stof/alkohol misbrug

Ingen korrelationer:

- total symptom score

-depressive symptomer and

-lavere debut alder



Usikker tilknytning og dårlige forældre relationer 
(teenageres rapporter herom)

er associeret med psykotiske symptomer og øget risiko for psykose1

1)Schiffman J et al 2002 og Berry K et al 2007

Foreliggende studier





Reviews



Reviews



Reviews



Adskille FEP:

•FEP og traumer normal IQ præmorbidt, falder 12 IQ point 

FEP uden traumer lavere IQ (92) præmorbidt, stiger med         
2 IQ point.1

Kognitive evner:

•Schizophreni/bipolare med barndomstraumer har større
deficits i arbejdshukommelse og processing speed, nedsat
verbal og visuel genkaldelses hukommelse, verbal fluency 
og kognitiv fleksibilitet, episodisk narrativ huokmmelse.1

Fremtidig forskning

1) Campbell 2013



Fysiologiske fund, frontalt, temporalt:

•Øget elektrofysiologiske abnormaliteter hos børn udsat for 

EA, PA og SA.1,2

•Hypothalamus-hypofyse-binyrebark aksen (stress-response)

•Det limbiske system (følelsesmæssige reaktioner).2

1) Ito Y 1993
2) Techer 1993

Fremtidig forskning



Fremtidig forskning

Så hvorfor er det vigtigt?

Behandling:

•Måden vi forstår patienter med psykose er måden vi 

behandler dem på.

•Spørge ind og arbejde med til traumatiske oplevelser.

•Øge metakognitive evner og dermed funktionsniveau.


