Noter til Nøgleord - Medicinsk psykologi og sundhedspsykologi
”Nøgleord” er et supplement til fagets målbeskrivelser. Listen fremhæver nogle af fagets centrale teorier,
modeller og begreber. Der er ikke tale om en udtømmende og dækkende liste for fagets målområder (her
henvises der til læsevejledningen), men om centrale ord, der kan være med til at give fokus og dermed
struktur ved tilegnelsen af stoffet.

Jeg har lavet notesamlingen ud fra 3.udgave af ”Medical and Health Psychology” og kompendium (2010,
rødt omslag) og med inspiration fra en notesamling på EFFI.
Noterne er ufuldstændige og kan stadig udbygges. Der er visse nøgleord, jeg ikke har fundet en klar
definition på, og jeg vil opfordre til, at hvis listen gøres færdig, i så fald at sende den til EFFI. 

Jeg har forsøgt at inddele mine notater, så noter fra undervisning anvender cirkulære punkttegn:
•
og noter fra bog eller kompendium anvender streger:
-‐
Nogle nøgleord fra listen kunne indeholde mere end et begreb. Hvis jeg i sådan et tilfælde har delt
nøgleordet, er begreberne markeret i samme farve.

På de sidste sider (50-59) har jeg samler mange af modellerne, da de kan bruges bredt til mange af
emnerne.
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INTRODUKTION, SAMT PERCEPTION OG TÆNKNING (S. 136-154, 173-181, 208-229)
Sansning – perception (s. 175)
- Behandling og fortolkning af sansedata (i en sammenhæng). En aktiv organiseringsproces af stimulusinput og give det
mening
Sensorisk tærskel, ”absolute threshold” (s. 176)
- Den laveste intensitet ved hvilken et stimuli kan detekteres/opdages 50 % af gangene
Subliminal stimulation (s. 177)
- Et stimulus, der er så svagt eller kortvarigt, at selvom det er modtaget af sanserne, sanses det ikke/opfattes ikke bevidst
Sensorisk adaptation (s. 180)
- Den faldende sensitivitet til en uændret stimulus
- Sensoriske neuroner mindsker stimulus aktiviteten ved konstant stimulus → mindsket sensitivitet i en uændret situation
→ sensorisk adaptation.
Habituering (s. 36)
- En nedsættelse af styrken af reaktion på et gentaget stimulus
- ”Gør plads” til vigtigere stimulus
Sensitivering (s. 36)
- En forøgelse af styrken af reaktion på et gentaget stimulus
- Stimulus er vigtig eller truende
Arousal:
- Følelsesmæssig responderende
- Modtagelighed for sanseindtryk

Opmærksomhed (s. ?)
”Top-down” processing (s. 208):
- Sensorisk information er fortolket i lyset af eksisterende viden, begreber, ideer og forventninger
”Bottom-up” processing (s. 208)
- Systemet modtager individuelle elementer af stimulus og kombinerer dem til en forenet perception (fortolkning)
Perceptuelt skema, “schema” (s. 213)
- En mental repræsentation eller et billede indeholder kritisk og distinktive træk af en person, objekt, begivenhed eller
andre perceptuelle fænomener.
• Skemaer er ”funktionelle strukturer” (bestående) af relativt vedvarende repræsentationer af tidligere viden og
oplevelser.
• Disse kognitive strukturer er styrende for ”screening”, indkodning, organisering, lagring og genfremdragelse af
information
• Stimuli, der er i overensstemmelse med eksisterende skemaer elaboreres og indkodes, mens inkonsistent eller irrelevant
information ignoreres eller glemmes.
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Illusioner (s. 218)
- Illusioner er overbevisende perceptioner, der ikke er ægte
Begreber, ”structure of constructs” (s. 142)
- Begreber er mentale kategorier, der bruges til at gruppere objekter, hændelser og karakteristika.
•
•

Klassisk kategorisering:
o Klart definerede træk, der opfyldes af alle kategoriens medlemmer
Prototypisk kategorisering:
o Sker ved en sammenligning med den typisk repræsentant for begrebet/kategorien.
o Medlemmerne har en række fællestræk, men ikke entydige træk, som kan definere dem.

Problemløsning (s. 143)
- Et forsøg på at finde en hensigtsmæssig måde at nå et mål, når målet ikke er umiddelbart tilgængeligt. Problemløsning
inddeles i 4 trin:
1. Finde og ramme problemer ind
2. Udvikle gode problem-løsende strategier
3. Evaluere løsninger
4. Nytænke og redefinere problemer og løsninger over tiden
Induktion (s. 150)
- At resonere/udlede fra det specifikke til det generelle
Deduktion (s. 151)
- At resonere/udlede fra det generelle til det specifikke
Bias (s. 152-153)
- Dvs. ”Vrangvridning/skævhed” ved beslutningstagen (dvs. ikke total objektivitet)
•
•
•

Overconfidence bias: Tendens til at fastholde vores egne vurderinger og konklusioner, til trods for de faktiske
informationer, der viser, at beslutningen ikke vil have det ønskede resultat.
Confirmation bias: Tendens til at søge og selekterer information, der bekræfter vores overbevisninger
Hindsight bias: Tendens til fejlagtigt at tro, at man allerede fra begyndelsen havde forudsagt, hvordan det ville gå. Altså
en efterfølende omstrukturering af, hvordan man tænkte på et tidligere tidspunkt.

Forvrængninger
• Selektiv abstraktion
• Overgeneralisering
• Personalisering
• Sort/hvid tænkning
• Katastrofetænkning
•
•
•
•
•
•
•
•

Confirmation bias:
Anchoring:
Clustering illusion (møsnter): en masse symptomer, for at skabe meningsfuldhed, så skaber vi mønstre
Frequency illusion:
Primacy effekt: det første man høre, er det man ligger mest mærke til
Actor-observer bias:
False memory:
Suggestibility:
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MOTIVATION OG EMOTION (S. 66-67, 231-247, 253-283, 511-515, KASSEN 275-277)
Homøostase (s. 233)
- Den tilstand af indre fysiologisk ligevægt/balance, som kroppen stræber efter at opretholde, for at alle dens processer
kan fungere.
Instinkt (s. 233)
- En arveligt egenskab, der er fælles for alle medlemmer af en art, der automatisk producerer en bestemt respons, når
organismen er udsat for en bestem stimulus
• Instinktiv adfærd: Medfødt komplekst adfærdsmønster, der udløses ved specifik stimuli f.eks. visuelle, auditive og
olifaktoriske i forbindelse med parring, yngelpleje, fødesøgning etc. Dvs. en ikke-tillært adfærd.
Drift, ”drives” (s. 234)
- Tilstand af indre spænding som motiverer en organisme til at opføre sig på en måde, som reducerer denne spænding, og
dermed opretholder homøostase (eks. ved sult).
• Drift: Freuds drift-teorier
o Seksual drift (Libido)
o Livsdrift (Eros)
Incitamenter, ”incentives” (s. 235)
- Miljømæssig stimuli som trækker en organisme mod et mål
Motivation:
• Bevægegrund (bevægende årsag)
• I psykologien et samlebegreb for forklaringer på, hvad der bevirker ikke kun menneskers, men for så vidt alle
biologiske organismer …
Intrinsik motivation (s. 235)
- At udføre en adfærd for adfærdens skyld – adfærden er tilfredsstillende i sig selv
Ekstrinsik motivation (s. 235)
- At udføre en aktivitet/udvise en adfærd, for at opnå en belønning eller undgå en straf.
Spiseforstyrrelser (s. 245)
• Styret af et ønske om at være slank, og se attraktiv ud (tager ikke hensyn til homeostase)
- Anorexia nervosa: En intens frygt for at blive overvægtig, hvilket fører ofret til at begrænse sit madindtag helt ned til
udsultning.
- Bulimia nervosa: En frygt for at blive overvægtig, hvilket fører ofret til at overspise og derefter kaste op
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Behavioural Inhibition System (BIS), (s. 234): [Et smerte-minimaliserende system]
- Respondere til stimuli, som signalerer potential smerte, sorg og straf. Producerer frygt, flygtende og undgående opførsel
- Oplevelse, der får folk til at undgå en bestemt handling, fordi man forventer smerte (EFFI).
Behavioral Activation System (BAS), (s. 234): [Et nydelses-øgende system]
- Aktiveres af signaler fra potential belønning og positiv behov for tilfredsstillelse. Man tilrettelægger sin opførsel for at
øge sandsynligheden for at man opnår ”det som er godt for én”.
- Oplevelse, der får folk til at fremme en bestemt handling, fordi man forventer glæde/nydelse (EFFI)
Maslows behovspyramide (s. 236)
Vækstbehov:
- Selv-realiseringsbehov
- Selv-hævdelsesbehov
Mangelbehov:
- Sociale behov
- Sikkerhedsbehov
- Fysiologiske behov
Self determination theory (s. 236)
- Fokuserer på tre fundamentale psykologiske behov, jo bedre opfyld, des bedre selvfølelse:
1) Kompetence: At kunne mestre nye udfordringer og forbedre allerede erhvervede kompetencer
2) Autonomi: Kontrol, frihed, selvbestemmelse
3) Relationer: At høre til noget, at udvikle meningsfuld samhørighed. Er ikke modsætning til autonomi. Egentlig autonomi
opnås først når samhørighed er udviklet.
Achievement (præstations) motivation (s. 254)
- Et positivt ønske om at fuldføre opgave og konkurrere succesfuld med standarter/normer for ekspertise
- Motiver for succes er en del af BAS, som relativere til præstations området. Angst for fiasko er en BIS funktion.
Emotion (s. 260):
o Sindsbevægelse
o Følelse (eller tilstand), som involverer et mønster af kognitive fysiologiske adfærdsmæssige reaktioner på
hændelser
o En emotion er en akut ændret tilstand, som har sin oprindelse i en psykologisk situation. Som sætter
begivenheder i relation til det, der er vigtigt for os. Som får os til at handle og giver en struktur for vores
omgang med andre personer. Og som giver sig tilkende dels i vores egen oplevelse, dels i kropslige ændringer
(Oatley & Jenkins, 1996).
Emotionernes komponenter (s. 261)
- Emotionens komponenter:
o Følelsesmæssig komponent
 Bekymring, ængstelse, angst, rædsel, panik etc.
o Kognitiv/tankemæssig komponent
 Om truende situationer, konsekvenser etc.
o Fysiologisk komponent
 Fysiologisk arousal, kvælningsfornemmelser, svimmelhed etc.
o Adfærdsmæssig komponent
 Konkrete handlinger, f.eks. undgåelse.
- Emotion som koordinator:
o Som mental koordinator: Hurtig og præcis registrering og koordinering af adfærd. En struktur for handling,
der sikrer selvopretholdelse.
o Som social koordinator: Kropsholdning, ansigtsudtryk, lyd- og duftsignaler (nonverbal kommunikation) er
indikatorer for egen og artsfælles sindstilstand. Sikrer den sociale struktur i gruppen og overlevelse.
LeDoux’ “high” and “low” road (s. 264)
- Når man behandler frygt i hjernen, er der to veje; en hurtig og en langsom
- Fra thalamus til amygdale ELLER fra thalmus til amygdala igennem den
sensoriske cortex.
o Derfor kan man stikke af fra noget farligt, selvom man ikke har
opfattet, hvad det er.
o Muligheden er også, at man kan flygte fra noget, som senere viser
sig at være harmløst
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Fundamentale (primære) emotioner (s. ?)
Biologisk funktion:
- Glæde: Positiv motiveret adfærd. Opsøger situationer der fremkalder følelsen af behag
- Frygt: Negativt motiveret adfærd. Kamp eller frugt. Undgå smerte, lemlæstelse, død.
- Vrede: Bliver forhindret i at opnå mål for adfærd. Aggression: Skade ting eller andre.
- Sorg: Ufrivillig adskillelse fra signifikant anden.
- Afsky: Undgå usund føde
- Overraskelse: Møder noget uventet. Positivt eller negativt (glæde eller frygt)
- Kærlighed: Omsorg, tilknytning, familiedannelse.
James-Langes teori, autonom feedback (s. 272)
- Vores kropslige reaktion bestemmer den subjektive emotion, som vi oplever
1) Stimulus
2) Fysiologisk arousal og åbenlys opførsel specifik til en emotion
3) Subjektiv oplevelse af emotionen
Cannon-Bards teori (s. 273)
- Den subjektive oplevelse af emotion og fysiologisk arousal fører ikke til hinanden, men er i stedet uafhængige
reaktioner til en emotion-arousing situation
1) Stimulation
2) Hypothalamus bearbejder stimulus, og sender beskeder sideløbende til
3) Skelet-viscerale systemer og cortex, som producerer fysiologiske og kognitive fornemmelser/sansning af emotion
Schachters (/Singer) kognitive teori, ”Two-factor theory of emotion” (s. 275)
- Intensiteten af den fysiologiske arousal fortæller os, hvor stærkt vi føler noget, men signaler i situationen giver os en
information, vi skal bruge for at mærke arousal og fortælle os selv, hvad vi føler.
1)
2)
3)
4)

Stimulus
Generel fysiologisk arousal
Kognitiv vurdering af arousal
Subjektiv oplevelse af emotionen

Lazarus’ appraisal (vurdering) teori (s. 275)
- Lazaus argumenterer for, at alle emotionelle reaktioner behøver en form for vurdering, uanset om vi er bevidste om den
vurdering eller ej.
1) Stimulus + Vurdering af stimulus
2) Subjektiv oplevelse af emotionen
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INDLÆRING OG HUKOMMELSE (S. 33-60, 66-76, 79-82, 85-126, 387-457)
Klassisk/Pavlovian betingning (s. 37)
- En organisme lærer at associere to begivenheder/stimuli med hinanden
- Dermed fremkalder en stimulus reaktionen, som før kun blev fremkaldt af en anden stimulus
Ubetinget stimulus, UCS (s. 37)
- En stimulus som udløser en refleks eller medfødt respons uden tidligere læring
Ubetinget respons, UCR (s. 37)
- En refleks eller medfødt respons, som fremkaldes af en stimulus uden tidligere læring
Betinget stimulus, CS (s. 38)
- En stimulus, der gennem association med en UCS, kommer til respons, der minder om den oprindelige ubetinget
respons UCR
Betinget respons, CR (s. 38)
- En respons/refleks udløst af en betinget stimulus
Udslukning, ”ekstinktion” (s. 40)
- En proces hvor den betingede stimulus bliver præsenteret gentagne gange ved manglen på den ubetingede stimulus;
hvilket forårsager en svækkelse af den betingede respons, hvor for til sidst forsvinde
- Udslukning er ikke en proces, hvor man ”aflærer” den betingede respons, men nærmere en hæmning af den betingede
respons.
Spontant genoptræden, ”spontaneous recovery” (s. 41)
- Tilbagevending af et tidligere bortfalden betinget respons efter en hvileperiode og uden nye indlæringsforsøg
Systematisk desensitivering, ”systematic desensitization” (s. 44)
- Pt lærer muskelafslapnings teknikker og bliver langsomt udsat for den frygtfremkaldende stimulus
Eksponerings terapi (s. 44):
• En patient bliver udsat for en stimulus (betinget respons), som fremkalder en angst-respons uden tilstedeværelsen af
den ubetinget stimulus (UCS), hvilket tillader udslukning.
Forventningskvalme, ”anticipatory nausea” (s. 46)
- At få kvalme og muligvis kaste op alt fra minutter til timer før en behandlings session
- En form for betinget respons
Operant betingning (s. 48)
- En type indlæring, hvor opførsel påvirkes af de konsekvenser, den medfører
Forstærkning, ”Reinforcement” (s. 48)
- ”Reinforcement” forstærker en respons (om den er negativ eller positiv)
- Operationelt er det ofte defineret som en forøget frekvens af en respons
Punishment (s. 49)
- Forekommer når en respons bliver svækket af det resultat, som følger det
Positiv forstærkning, ”positive reinforcement” (s. 50)
Forekommer når en respons bliver forstærket af præsentationen af en anden stimulus
Negativ forstærkning, ”negative reinforcement” (s. 52)
- En respons som forstærkes af den efterfølgende fjernelse (eller det undgås) af et andet stimulus med afskrækkende
effekt
Partiel (intermitterende) forstærkning (s. 58)
- Kun en portion, af respons af en specifik type, bliver styrket.
Modelindlæring, ”observational learning” (s. 74)
- Indlæring, der forekommer ved at observere opførsel/adfæren af en model
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Hukommelsesstrukturer, hukommelsesprocesser
- Tre-trins modellen af Atkinson og Shiffrin (s. 88)
1. Sensorisk hukommelse (sanse-imput)
a. Billedmæssig læringsenhed
b. Lydmæssig læringsenhed
• Lager informationer, som kun er tilgængelige i en brøkdel af et sekund

-

2.

Arbejds- (kort-tids) hukommelse
+
• Kan opbevare 7 /- 2 informationsenheder

3.

Lang-tidshukommelse

Baddeley’s model med 4 komponenter for arbejdshukommelse (s. 91)

Arbejdshukommelse (kort-tids) (s. 89 og 90)
- Et begrænset kapacitets system, som midlertidigt opbevarer og bearbejder en begrænset mængde af information
Langtidshukommelse (s. 92)
- Det ”store” bibliotek af mere varigt lagret information
• Effektiv lagring afhænger af:
i. Uddybning (elaboration): at få så mange af materialet aspekter med som mulig
ii. Organisering: at drage forbindelser imellem forskellige aspekter af materialet, at kategorisere
iii. Betydning: at man analyserer materialets betydning (ikke mindst i forhold til allerede lagret viden)
Indkodning (s. 93)
- Langtidshukommelse må have minder indkodet og organiseret, jo mere effektivt, desto lettere er det at huske minderne,
når man har brug for det
Bearbejdningsniveauer, ”Levels of processing” (s. 94)
- Jo mere indgående vi bearbejder information, des bedre vil vi huske det
Skema effekt på hukommelse (skemaers effekt eller skemaeffekt) (s. 97)
- Skemaer er et mentalt rammeværk – et organiseret mønster af tanker – om nogle aspekter af verden (Bartlett, 1932;
Koeriat et al., 2000).
-‐
Skemata kan fordreje vores minder: information lagres eller genkaldes på måder, der giver personlig mening og passer
med allerede eksisterende forestillinger om verden.
Typer af lang-tidshukommelse (s. 102):
1. Deklarativ
- Faktuel hukommelse (bevidst)
a. Episodisk
• Vores oplagring af viden vedr. personlige oplevelser: Når, hvor og hvad der skete i vores liv
b. Semantisk hukommelse
• Generelle faktuelle oplysninger om verden og sprog, inklusiv betydning af ord og koncepter
2.
-

Non-deklarativ (procedural)
Implicit hukommelse (ubevidst)
a. Evner
• Kommer til udtryk i evner og handlinger (eks. at cykle)
b. Klassisk betinget respons
• At huske via associationer

Genkaldelse (s. 104)
- En stimulus (både indre eller ydre) som aktivere information lagret i langtids hukommelsen
• Finde hukommelsen frem fra lagret (at huske)
Indkodningsspecificitet, ”Encoding specificity” (s. 108)
- Hukommelse bliver forbedret, når omstændighederne under indlæring er ens med omstændighederne under genkaldelse
Kontekstafhængighed, ”context dependent memory” (s. 108)
- Det er typisk nemmere at huske nogen i samme miljø, som det oprindeligt blev indlært i
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Tilstandsafhængighed, ”state dependent memory” (s. 109)
- Vores evne til at genkalde information er større, når vores oprindelige tilstand i indlærings-situationen matcher vores
tilstand i genkaldelses-situationen.
Glemsel (s. 111)
- Indkodnings fejl, ”Encoding Failure”:
 Information bliver ikke ordentligt indkodet i langtidshukommelsen, og kan derfor ikke genkaldes
- Forfald/Henfaldsteorien:
 Det neurale stikord til information ”visner” væk over tid
- Interferens:
 Andre enheder i langtidshukommelsen blokere for dét, vi ønsker at huske
- Motiveret glemsel:
 Nogle minder er så traumatiske for individet, at det er nødvendigt at glemme det aktivt = repression
Amnesi (s. 115)
- Henviser til hukommelsestab under specielle forhold
 Retrograd amnesi:
• Hukommelsestab af begivenheder, som fandt sted i et tidsrum inden indtræden af amnesi
 Anteograd amnesi:
• Hukommelsestab af begivenheder, som fandt sted i et tidsrum efter amnesiens indtræden
 Infatile (barndoms) amnesi:
• Hukommelsestab af for tidlige oplevelser
i. Det kræver et sprog, for at kunne huske episodiske erindringer
Konstruktiv hukommelse (s. 117)
- Tendensen til at se verden med lyserøde briller på (hvilket hjælper os med at føle os godt omkring os selv)
 Ang. vidneforklaringer
Misinformationseffekt (s. 121)
- Forvrængning af hukommelsen igennem misvisende post-faktum information
 Kan påvirke øjenvidne forklaringer
 En grund kan være kildeforvirring
 En anden grund kan være ledende spørgsmål (børn er særligt påvirkelige overfor sådanne)
Kildeforvirring (s. 122)
- Tendensen til at genkende noget, men glemme hvorfra (situationer kan dermed sammenblandes)
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STRESS (S. 530-580)
Stress:
-‐
Konsekvensen af organismens forsøg på at opretholde homøostasen (allostatisk belastning)
-‐
Konsekvensen af vores oplevelse og fortolkning af ydre krav og trusler
-‐
Edward Sarafino (1998):
o Stress er resultatet af person-situation transaktioner, som får individet til at OPLEVE en uoverensstemmelse
(hvad enten det er korrekt eller ej), mellem de KRAV situationen fordrer, og personens biologiske, psykologiske og
sociale RESOURCER.
Stressorer (stress-belastning):
-‐
Tab, trusler, sygdom, fyring fra job, frustrerende daglige hændelser etc.
Stressens fysiologi (s. 538-539, 554):
-‐
Fysiologisk stressreaktion: Aktivitet i det autonome nervesystem, endokrine system, immunsystemet, muskulære
system etc.
-‐
Psykologisk stressreaktion: Oplevelsen af stress, negativ affekt (angst, vrede, nedtrykthed), selvværdsproblemer,
opmærksomhed- og hukommelsesbesvær, øget alkoholforbrug, rygning etc.
Allostatisk belastning, ”Allostatic load” (s. 540, 556):
• Allostase: Tiden (det tager) for hvor kroppen vender tilbage til udgangspunktet (baseline) efter en stressende situation
• Allostatisk belastning: Udsættes man for gentagne stressor, vil kroppen langsommere og langsommere retunere til
baselinien. Ved udsættelse for en ny stressor (inden kroppen er retuneret til baseline), vil derfor øge risikoen for
sygdom.
Fra Bobby Zachariae forlæsning, professor, dr.med., cand.psych (ikke Panum forlæsning)
- Allostase defineres som ”organismens tilpasningsprocesser m.h.p. aktivt at opretholde intern stabilitet (homøostase)
under forandringer”
- Omkostningerne for organismen stiger, hvis de allostatiske mediatorer (fx cytokiner, hormoner, neurotransmittere,
m.v.) frigøres for ofte eller for ineffektivt => Omkostningerne omtales som: Allostatiske belastninger
- Stress er resultatet af organismens forsøg på at opretholde den indre balance under vedvarende belastninger = allostatisk
belastning
Akut (kortvarig) og kronisk (langvarig) stress (s. 550, 554)
- Akut:
 Er resultatet af kortvarige trusler, udfordringer og andre ydre omstændigheder, som kræver en anstrengelse og
tilpasning af os, hvor vi enten er i stand til at fjerne påvirkningen – eller fjerne os selv fra påvirkningen
 Johnston: Argumenterer for en forbindelse mellem akut stress og udløsningen af en pludseligt hjerteanfald
- Kronisk:
 Er resultatet af vedvarende påvirkninger, vi ikke har været i stand til at fjerne, eller fjerne os fra
 Er associeret med åreforkalkning, hvilket er en langsom proces af karbeskadigelse, som begrænser tilførslen af
blot til hjertet
Selyes Generelle Adaptations Syndrom (GAS) (s. 531)
1. Alarm stadiet: en forøgelse i aktivitet umiddelbart lige efter den stressende situaiton
2. Modstand: involvere coping og forsøger at omvende effekterne af alarm stadiet
3. Udbrændthed: når den udsatte mister evnen til at modstå mere stress
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Cannons fight-flight (kamp-flugt) model (s. 531):
- Eksterne trusler fremkalder en fysiologisk reaktion, som medfører øget aktivitetsgrad og øget arousal
• Det autonome system påvirker direkte de nødvendige organer (vejrtrækning, hjerterytme mm), mens det endokrine
system udskiller stresshormoner som (nor)-adrenalin og cortisol.
Life events theory (s. 532):
- Stress og stressrelaterede ændringer undersøges ift. oplevelser i livet
Transaktionsmodellen for stress, Lazarus og Folkmann (s. 535):
- Stress involverer en transaktion mellem individets og deres eksterne verden. En stressreaktion bliver udløst, hvis
individet vurderede en potential stressende situation, som faktisk stressende.
Primær vurdering, ”primary appraisal” (s. 535): se under emnet ”Kriser, forsvar, coping”	
  
Sekundær vurdering, ”secondary appraisal” (s. 535): se under emnet ”Kriser, forsvar, coping”	
  
Coping (s. 565),
Control (s. 575-577),
Self-efficacy (s. 323),
Mastery (s. 635) – individets kontrol over deres stress respons
Hardiness – de 3 C’er:
- En person der udviser ”hardiness” oplever kontrol over situationen, engagerer sig i den, og ser den som en udfordring
(med mulighed for udvikling)
• Commitment / Engagement
• Control / Kontrol
• Challenge / Udfordring
• (Coherence, livet er overkommeligt, forståeligt, meningsfuldt)
Stress og sygdom
Symptomer på stress ses som forstyrrelser i følgende systemer:
1) DET KOGNITIVE: perception, koncentration, indlæring, hukommelse
2) DET EMOTIONELLE: overfølsomhed, irritabilitet, aggressivitet, angst, depression, søvnforstyrrelser
3) DET FYSIOLOGISKE: muskulære, cardiovaskulære, immun- og endokrine system
4) DET PSYKOSOCIALE: ustabilitet i sociale relationer
Individuelle forskelle
Suzanne Kobasa (1979)
• ”Hardiness”
• Tre komponenter – oplevelsen af
• Kontrol
• Engagement
• Udfordring
• En person der udviser ”hardiness” oplever kontrol over situationen, engagerer sig i den, og ser den som en udfordring
(med mulighed for udvikling).
Psykoneuroimmunologi, PNI (s. 557):
- Et individs psykologiske tilstand kan påvirke dets immunsystem via nervesystemet
- Immunsystemet følger de basale regler for klassisk og operant betingning
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UDVIKLINGSPSYKOLOGI (S. 387-457)
Udviklingspsykologi:
1. Fysisk udvikling: Motorisk og perceptuel udvikling
2. Kognitiv udvikling: Tankeprocesser, hukommelse, sprog
3. Personlighed og social udvikling: Selvopfattelse, kønsidentitet, interpersonelle relationer
Udvikling:
1. en fortløbende proces – hvor nogle funktioner bygger ovenpå andre
2. en trinvis proces – hvor visse evner i perioder går i stå, mens andre øges
Tværsnitsdesign, ”Cross-sectional design” (s. 390)
- Test af mennesker i forskellige aldersgrupper, hvor man sammenligner dem på de samme punkter
Længdesnitsdesign, ”Longitudinal designs” (s. 390):
- Gentagne test af den samme årgang, som årgangen bliver ældre
Arv – miljø, indlæring – modning (s. ?)
Perceptuel kapacitet (? s. 398)
Kritiske perioder (s. 390)
- Et alderstrin, hvor visse oplevelser skal ske for udviklingen fortsætter normalt, eller ad en bestemt vej
Sensitive perioder (s. 390)
- En optimal aldersgruppe for visse oplevelser – men hvis disse oplevelser sker på et andet tidspunkt, er en normal
udvikling stadig mulig
Udviklingsfaser:
• Kvalitative spring dvs. ændringer i måden barnet reagerer på andre og på sig selv, og dermed også i måden andre
reagerer overfor barnet:
1) 2-3 måneder: KONTINGENTE hændelser
2) 9-12 måneder: BEVIDSTHEDEN opstår
3) 15-18 måneder: SELVBEVIDSTHEDEN opstår
Theory of Mind (s. 412):
- En persons overbevisning om ’sindet’ og evnen til at forstå mentale tilstande
•

Et metalag: Jeg ved, at jeg og andre udfører ting/handlinger med intentioner

•

Alle dyr gør ting med intentioner, alle organismer har en grund til at gøre det de gør, men teorien omhandler at jeget
ved at sig selv og andre udfører ting med intentioner (mennesker).
• Mennesket udvælger den omsorgsperson, som er mest ”drift”-sikker.
o Et menneske kan se, om et andet menneske er uheldigt, eller har dårlige intentioner, og er i stand til at
vælge den uheldige (en mulighed for at den uheldige bliver heldig).
o En abe vil ikke kunne skelne mellem en klodset og ond dyrepasser – da resultatet indtil nu har været, at
den ikke fik mad
Mennesker har intentioner: I et forsøg vil et observerende barn kunne udføre en opgave rigtigt, selvom den voksne
fremviste opgave med fejl. Børnene kan se intentionen, bag det vi prøvede at gøre (sker ikke, hvis opgaven fremvises af
en robot).

•

Piagets teori om kognitiv udvikling: se under emnet ”Emotionel, Social og Kognitiv udvikling”

	
  

Emotionel kompetence (s. ?)	
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Bowlbys tilknytningsteori, ”attachment theory” (s. 433)
Tilknytningsstile:
1. Den autonome tilknytning
2. Den afvisende tilknytning
3. Den indviklede tilknytning (narcissistisk)
4. Den uforløste (bi-polær) tilknytning
Tilknytningsfaser: [Tilknytning fra voksen til barn]
1. Ubetinget tilknytningsadfærd
0-6 uger
2. Afgrænset tilknytningsadfærd
6 uger – 8 mdr.
• Barnet begynder at kunne genkende relationer (mor og far, skubber fremmede væk)
3.

Specifik tilknytningsadfærd
8 mdr – 2,5 år
• Barnet forstår at det er en del af en social sammenhæng, og kan agere i det – fundament for personlighed skabes

4.

Fokuseret tilknytningsadfærd
3-6 år
• Barnet vil udforske verden, og kan være væk fra primær omsorgsperson. Tilknytning bygger på symboler og
værdier

5.

Fravær af tilknytning
6 → voksen
• Barnet kan sagtens rejse langt væk, og stadig vide, hvor det hører til.

Mary Ainsworths tilknytningsstile, ”attachment styles” (s. 434): [Tilknytning fra barn til voksen]
- Attachment (s. 432): Den stærke emotionelle binding som udvikles mellem børn og deres primære omsorgspersoner
1.

Sikker/tryg tilknytning
 Eng: ’Securely attached’ infants”
 Omsorgsperson: god evne til at registrere og give et hensigtsmæssigt og empatisk svar på barnet signaler
 Barnet: Udforsker i uvante situationer, når omsorgspersonen er i nærheden. Protesterer når det forlades.
Trøstes ved genforening.
 Forudsætninger:
1. Hyppig og vedholdende fysisk kontakt mellem mor og barn, især i de første 6 månder, samt moderens
evne til at berolige barnet
2. Moderens følsomhed overfor barnets signaler og især hendes evne til at afpasse sine interventioner
overfor barnets rytme
3. En omverden, der er reguleret på en sådan måde, at barnet har en oplevelse af, at egne handlinger får
konsekvenser
4. Den glæde barnet og moderen finder ved at være i selskab med hinanden

2.

Usikker/utryg tilknytning
 Eng: ’Anxious-resistant’ infants
 Omsorgsperson: Reagerer ikke tilstrækkeligt (svigter) og støder barnet fra sig
 Barnet: Udforsker ikke i uvante situationer. Protesterer når det forlades. Utrøstelig, eller vredt afvisende ved
genforening
o Når moder kommer tilbage, er børnene ambivalente, de er glade for at se hende, men ved ikke om de nu
kan stole på hende – de overvejer at finde en ny primær omsorgsperson

3.

Ambivalent tilknytning
 Eng: ’Anxious-avoidant’ infants
 Omsorgsperson: Lunefulde og inkonsekvente reaktioner på barnets signaler
 Barnet: Viser kun få tegn på tilknytning. Protesterer ikke når det forlades (fortsætter med at lege), selvom
fysiologiske målinger viser, at barnet er uroligt/ængsteligt. Ignorerer omsorgsgiver ved genforening.
o Barnet reagere på samme måde overfor en fremmed, som over for mor
o Barnet har lært, at de må klare sig selv

4.

Desorganiseret tilknytning
 Omsorgsperson: Virker ofte skræmmende på barnet
 Barnet: er hele tiden kontaktsøgende og afvisende over for mor og den fremmede
 Barn af forældre med depression, ved omsorgssvigt, mishandling
 I perioder er hverken sikkert eller usikkert tilknyttet
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Strange Situations Test (Fremmedsituation-testen) (s. 434): Foretaget i 12-18 mdr. alder	
  
1) Mor og barn leger
2) En fremmed kommer ind i rummet
3) Mor forlader rummet (fremmed bliver)
4) Barnet efterlades alene
5) Mor kommer igen
Separationsangst (s. 433):
- Angst ved at blive separeret fra sin primære omsorgsperson
- Topper omkring 12-16 måneder og forsvinder mellem 2-3 år af alder.
Deprivation (tilknytnings afsavn/nød) (s. 435-436):
- Mindreårig barndom er en følsom, men ikke kritisk periode hvorunder en indledende tilknytning til omsorgspersoner
nemmest formes og muliggør efterfølgende udvikling. 	
  
- Vedvarende tilknytnings-afsavn udgør en udviklingsrisiko, men når børn (der har lidt afsavn) placeres i et omsorgsfuldt
miljø i en ung nok alder, vil mange (hvis ikke de fleste) bliver tilknyttet til deres omsorgspersoner og blive til
velpassende voksne.	
  

	
  

Adolescens (s. 413):	
  
- Den langvarige overgang fra barndom til voksenliv	
  

	
  

Pubertet (s. 413):	
  
- En periode af hurtig modning, i hvilken personen bliver i stand til seksuel reproduktion
Identitet (s. ?)
Socialisation:	
  
Barnet socialitet op til 9 mdrs alderen:	
  
1) Oplever at verden består af faste ting og hændelser med form, masse og volumen. Skelner sig selv fra omverden	
  
2) Genkender tidligt sin mor	
  
3) Har tidligt evnen til imitation	
  
4) Gråd ved ”smitte”. (Deltagelse, empati og sympati i svøb)	
  
5) Reagerer mest på signaler fra mennesker	
  
6) Kan synkronisere adfærd	
  
7) Særlig opmærksom overfor kontingente hændelser	
  
8) Efterligner intonationskontur	
  
9) Ordlignende lyde	
  

	
  

Barnet fra 15-24 mdr.	
  
- Selvbevidstheden opstår: Selvgenkendelse. Barnet kan klare de følgende opgaver i nævnte rækkefølge:	
  
1) Udforsker spejlbilleder ved berøring	
  
2) Hatteprøven (opdager hat i spejlbillede)	
  
3) Legetøjsprøven (Vender sig mod legetøj set i spejlbillede)	
  
4) Rougeprøven (Opdager plet i panden i spejlbillede)	
  
5) Navneprøven (Voksen peger på spejlbillede: Hvem er det?)	
  
6) Tæppeprøven (Står på tæppe, som voksen beder om)	
  

Eriksons psykosociale model (s. 430)
- Der er mange mål at opnå, kriser at løse og belønninger at opleve i alle livets faser (s. 454)
Marcias ”identitets-status” (s. 446)
- 4 identitets status
1. Identity diffusion / Identitetsforvirring
2. Foreclosure / Afskærmning
3. Moratorium / Forsinkelse
4. Identity archievement / Identitets præstation
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Forældre stile (s. 438)
1. Authoritative / Autoritative (myndig)
• Kontrollerende, men varm
2.

Authoritarian / Autoritær (myndig, diktatorisk)
• Udøver kontrol, men gør det med et koldt, afvisende eller ’ikke reaktivt’ forhold

3.

Indulgent / Overbærende
• Har et varmt, omsorgsfuldt forhold med deres børn, men giver ikke vejledning eller disciplinering, som kunne
hjælpe børn til at lære ansvar og bekymring for andre

4.

Neglecful / Ligegyldig
• Udviser hverken varme eller regler og vejledning

Kognitive færdigheder hos ældre (s. 415)
Døden og den døende (Kübler-Ross) (s. 455)
- Uhelbredelige syge gennemgå 5 stadier mens de håndterer den nært forestående død:
1) Denial / Benægten
2) Anger / Vrede
3) Bargaining / Forhandling
4) Depression / Depression
5) Acceptance / Accept
-

De enkelte komponenter er givetvis typiske, men næppe – som faseteori vil hævde – temporalt uomgængelige
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PERSONLIGHED (S. 308-343)
Personlighedspsykologi
1) Almen-psykologisk perspektiv
a. Generelle personlighedsteorier
b. Eks. psykoanalyse, humanistisk tilgang
2) Differential-psykologisk perspektiv
c. Individuelle forskelle
d. Træk teorier
Psykiske egenskaber
1. Psykiske egenskaber kan ikke direkte iagttages – de er ”latente” eller skjulte
2. Vi slutter os til deres eksistens, fordi vi kan iagttage konsistente individuelle forskelle med hensyn til typisk adfærd
3. Eksempler på psykiske egenskaber: Indad- og udadvendte personlighedstræk og begavelse eller intelligens
4. De færreste individer er fuldstændig konsistente i adfærden – men man regner med at individer i en given befolkning
kan indplaceres på kontinua, svarende til f.eks. alle grader af udadvendthed og begavelse
Varige psykiske egenskaber:
1) Mening/opinion: kognitivt fænomen kan ændres ved information
2) Holdning/attitude: kognitiv viden og emotionelle evalueringer vedr. socialt fænomen
3) Personlighedstræk: Generelle reaktionsmønstre, der ofte er forbundet med følelser
Måling af psykiske egenskaber:
1) Spørgsmål i personlighedstest og kognitive test betegnes ofte ”items”
2) Man går ud fra, at besvarelse af det enkelte spørgsmål/item er temmelig tilfældig og derfor ikke har klar relation til
den relevante psykiske egenskab
3) Derfor anvender man ofte et antal beslægtede spørgsmål/items, der antages at have relation til den samme psykiske
egenskab
4) Scoren på de enkelte spørgsmål/item adderes og summen udgør individets score på den pågældende skala
Personlighedstræk (s. 308)
- Relative stabile kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige karakteristika af personer, som hjælper til at etablere deres
individuelle identiteter og adskille dem fra andre.
•
•
•

Varige psykiske egenskaber, der afspejler individuelle forskelle med hensyn til typiske adfærds- og reaktionsmønstre
Situations-bestemt adfærd
Personligheds-bestemt adfærd

Psykometri
• Den del af psykologien, som beskæftiger sig med, hvordan man måler psykiske egenskaber
Reliabilitet (s. 336 og 363)
• Sammenhæng i målingen
Validitet (s. 337 og 364)
• Hvor præcist en test faktisk måler, dét den er designet til at måle
Korrelationskoefficient (s. ?)
• Udtrykker lineær sammenhæng mellem to variabler
• +1,0: svarer til en perfekt positiv sammenhæng
• 0,0: svarer til ingen sammenhæng
• -1,0: svarer til perfekt negativ sammenhæng
Træk og tilstande:
1. Træk/traits: Varige psykiske egenskaber. Eks. personlighedstræk, begavelse
• Coping som træk: Individets habituelle coping stil. Relateret til personlighed og personlighedstræk
2. Tilstande/states: aktuelle psykiske tilstande. Eks. humørsvingninger, anfald af angst og depression
• Coping som tilstand: individets coping i en konkret situation. Aspekt ved konkrete samspil mellem personlighed
og omgivelser
Selv- og observatør rapportering (s. 336-342):
• Selv-rapport: Individet beskriver sig selv ved at tage stilling til en række udsagn om typisk adfærd
• Observatør-rating: Individet beskrives ved at en anden person tager stilling til en række udsagn om individets typiske
adfærd
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Projektive tests (s. 339)
• Individet løser en opgave uden korrekt løsning og opgaveløsningen antages at afspejle personligheden
Hierarkisk personlighedsmodel
• Er generelt for alle personlighedsmodeller nu om dage
Extroversion:
• (+) Varme, selskabstrang, dominans, aktivitet, spændingssøgen, positive emotion, imødekommende, assertiv, aktiv,
optimistisk, livlig
• (-) Formel, tilbageholdende (endda virkende underdanig), nøgtern
Helbred:
• Tendens til spændingssøgende og aktivt liv (ryge, drikke, køre stærkt)
• Tendens til bedre social støtte, pga. større omgangskreds
Neuroticisme (s. 7, 21 i K):
• Er en generel sårbarhedsfaktor
• (+) Angst, irritabilitet, depression, jeg-bevidsthed, impulsivitet, sårbarhed, præget af bekymring, lav frustrationstærskel,
modløshed og tendens til at være opgivende
• (-) Emotionelt stabil, kan virke upåvirket og ligeglad pga. lav ængstelighed
Helbred:
• Tendens til somatisering og rapportering af symptomer
• Reagerer mere stresset på især negativ stimuli
• Angstkomponenten synes at have sammenhæng med klager over fysiske smerter, men ikke med objektivt helbred
• Øget risiko for hjertesygdomme (især pga. hidsighed)
• Øget forekomst af psykiske lidelser
• Ryger og drikker mere (sandsynligvis for at dæmpe angst)
• Men til tider også mere obs. på symptomer og søger læge
Samvittighedsfuldhed, ”Conscientiouness” (s. 8, 19 i K):
• (+) Kompetence, disciplinerede, pligtopfyldenhed, præstationsorientering, selvdisciplin, besindighed, løsnings- og
handlingsorienterede
• (-) Easy-going, usystematiske/rodende, impulsive og mindre vedholdende
Helbred:
• Færre ulykker, længere levetid, bedre helbred (sandsynligvis pga. bedre omtanke & følger sundhedsråd)
• Studier viser, at de lever længere end mindre samvittighedsfulde individer => retter sig efter sundhedsråd
Venlighed/Omgængelig, ”Agreeableness” (s. 8, 21 i K):
• (+) Tillidsfuld, ligefremhed, efterrettelighed, beskedenhed, blødsødenhed, social konforme, altruistiske
• (-) Skeptisk, mistroisk, egocentriske, analytiske, nøgterne, konfronterende, til tider fjendtlige
Helbred:
• Øget risiko for hjertesygdomme (pga. fjendtlighed/mistro)
• Børn beskrevet som munter/optimistiske døde tidligere i deres voksenliv, end de børn som var beskrevet mindre munter
=> måske et udtryk for urealistisk optimisme
Åbenhed:
• (+) Fantasi, æstetisk sans, følelser, handlinger, ideer, værdier, nysgering, diskuterende/argumenterende, åben for
forandring, kan virke intellektualiserende, til tider anti-autoritær
• (-) Dogmatisk, fasttømrede tanker og handlinger, konform
Helbred:
• Uvist – få gode undersøgelser og ofte forvekslet med uddannelse eller IQ
• Spekulation om høj åbenheds’ skrivebordsarbejde gør livet mere sikkert, samt deres interesse i at tilegne sig viden
hjælper
Psykoticisme (s. ?):
• Aggressive, cold, egocentric, impersonal, impulsive, antisocial, unempathic, creative, tough-minded
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Personlighedstyper
• Beskriver konstellationer af flere personlighedstræk
Udvikling af fem-faktor modellen (s. 311):
Eysenck 2 faktor model:
1) Extraversion: Social, udadvendt, mm
o Ekstrem extroverte er kronisk understimulerede og søger derfor stimulationer
2) Intraversion: Passiv, stille, tænksom
o Ekstrem introverte personer er kronisk overstimuleret (over-aroused) i hjernen som følge af for mange
elektriske signaler – de søger derfor at dæmpe stimulationen ved at reducerer ”arousel”
Eysenck’s klassiske model → Eysenck’s reviderede model → Fem-faktor modellen:
1)
2)
3)
4)
5)

Intellektuel åbenhed (O – openness)
Samvittighedsfuldhed (C - conscientiousness)
Introversion-Extroversion (E - ekstroversion)
Venlighed og fjendtlighed (A - agreableness)
Neuroticisme (N – neurotiscisme (pessimistisk))

Personlighedsudvikling (s. ?)
1. Arvelige faktorer og helt tidlige miljøpåvirkninger betinger temperamentsforskelle
2. Temperament spiller sammen med det sociale miljø under udvikling af personlighedstræk
4 perspektiver på mennesket udvikling:
1) Fokus på det enkelte individs udviklingsforløb
2) Fokus på udviklingen af forskellen mellem individer
3) Fokus på udviklingen af forskelle mellem grupper eller populationer
4) Fokus på de fælles træk ved udviklingen
Temperament (s. 318 og 429):
- Temperament refererer til individuelle forskelle i følelsesmæssige og adfærdsmæssige livsstil, som forekommer så
tidligt i livet, at de må antages at have en biologisk basis (kap: Personality)
- En biologisk baseret almindelig måde at reagere følelsesmæssigt og adfærdsmæssigt til miljøet (kap: Social and
Emotional Development)
-

Temperament er én byggeklods i personlig udvikling
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Heritabilitet (s. ?):

Genetisk var ians
Genetisk var ians + Miljø var ians

•

Genetisk- og miljøvarians betegner her den del af variationen i en egenskab, som er statistisk associeret med variation i
henholdsvis gener og miljø
Forudsætningen for de to typer er varians er variation i henholdsvis gener og miljøpåvirkning

1.
2.
3.
4.

Heritabilitet refererer ikke til egenskaber ved et enkeltindivid, men til variation mellem individer
Heritabilitet er ikke fikseret for en given egenskab, men afhænger af omganget af miljøvarians og genetisk varians
Heritabilitet refererer ikke til gennemsnitsforskelle mellem populationer, men til variation inden for en population
Heritabilitet siger ikke nogen om effekten af miljøændringer på populationsgennemsnittet

•

€

Tvillinge- og adoptionsstudier (s. 315-316)
b. Under forudsætning af samme omgang af en ensartede miljøpåvirkninger svarer differencen i korrelationer mellem
monozygote og dizygote tvillinger til 50 % af heritabiliteten
c. Derfor findes heritabiliteten ved at fordoble denne difference
Psykiske egenskabers stabilitet (s. ?)
Kønsforskelle (? gender schemas s. 335)
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INTELLIGENS (S. 351-385)
Faktoranalyse (s. 351)
- At reducere et stort nummer af målinger til et mindre nummer af klumper/faktorer, med hver sin klump indeholdende
variabler, som i høj grad hænger sammen med hinanden, men i mindre grad hænger sammen med variablerne i andre
klumper.
•
•

En statistisk teknik, som kan anvendes til at finde mønstre i korrelations-matricer
Tests der udviser særligt høje indbyrdes korrelationer antages at reflektere den samme latente psykiske egenskab/faktor

Intelligens (definition) (s. 347)
- Evnen til at erhverve viden, at tænke og resonerer effektivt og at kunne tilpasse sig til sit miljøet
•

Neuropsykologisk definition af intelligens: Den eller de varige egenskaber ved centralnervesystemet, som forklarer de
positive korrelationer/sammenhænge mellem forskellige færdigheder

Spearmans teori (s. ?)
• Præstationer i kognitive test afhænger af general begavelse og specifikke talenter/færdigheder
Måling af g-faktoren forudsætter:
1. Neutralisation af specifikke faktorer – anvende pulje af forskellige opgavetyper
2. Maksimer korrelationen mellem den enkelte opgave og g-faktoren
Hierarkisk intelligensmodel – John B. Carroll’s three-stratum model (s. 355)
• På den ene side tyder de positive sammenhænge mellem alle fag og tests på, at der findes en generel intelligensfaktor
• Begavelse er tilsyneladende ’en ting’, og det er korrekt at tale om begavede og ubegavede elever
• På den anden side typer de særlige tætte sammenhænge mellem beslægtede fag og tests på, at der findes forskellige
former for begavelse, og at det er for simpelt blot at tale om begavede og ubegavede elever.
• Derfor antages ofte en hierarkisk model
Krystalliseret intelligens (s. 353):
- Evnen til at anvende tidligere erhvervet viden (langtidshukommelse) til en aktuelt problem
Flydende intelligens (s. 354):
- Evnen til at håndtere en ny problemløsnings situation, for hvilken tidligere erfaring ikke kan give en løsning
Alternativ intelligens (s. 357)
Gardner’s Multiple Intelligences
1. Sproglig
2. Logisk-matematisk
3. Rumlig-spatiel
4. Musikalsk
5. Kropslig-kinetisk
6. Inter-personel
7. Intra-personel
Ekstra:
8. Naturalistisk
9. Spirituel
10. Eksistentiel
Sternberg: 3 typer intelligenser:
1. Analytisk intelligens: Akademisk orienteret, problem-løsning
2. Praktisk intelligens: Evner der er nødvendige, for at overkomme dagligdagens udfordringer, for at klare sig selv
3. Kreativ intelligens: Evner der er nødvendige, for at klare sig på en adapterende måde, med det miljø man befinder sig i
Emotionel intelligens (s. 358):
- Evnen til at læse andres emotioner præcist, at reagere hensigtsmæssigt på dem, at motivere sig selv, at blive bevidst om
ens egne emotioner, og til at regulere og kontrollere ens egne emotionelle reaktioner
1. Evne til at opfatte følelser
2. Evne til at anvende følelser til at stimulere tænkning
3. Evne til at forstå følelser
4. Evne til at håndtere følelser
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Intelligenskvotient – IK/IQ (s. ?):
1. Individet testes med en række forskellige kognitive tests og gennemsnittet af testresultaterne beregnes
2. Individets gennemsnitlige præstation vurderes i forhold til præstationerne i en jævnaldrende, repræsentativ
befolkningsgruppe
Wechslers intelligenstests (WAIS), WAIS delprøver (s. 360)
- Testene giver afkast i 3 afsluttende resultater: En ’Verbal IQ’, end ’Præstations IQ’ og en ’Full-scale IQ’
Standardisering (s. 366):
1. Udviklingen af normer
2. Strengt kontrollerede testningsprocedurer
Normalfordeling, ”Normal distribution” (s. 366)
- En klokkeformet bue, hvor de fleste resultater klumper sammen omkring centrum af kurven.
Ekstrem intelligens (s. 380):
• Snæver definition: IK > 140
• Bredere definition: Folk som yder væsentligt til samfundet
• Kognition: Adskiller sig ikke kvalitativt fra normale (måske bedre meta-kognition)
• Følelsesmæssigt og socialt: Psykosociale tilpasning bedre end hos normale (sværere ved at klare fiaskoer)
• Hos gruppen af meget højt begavede (170-190 IQ) måske flere problemer med kammerater
Intelligensudvikling (s. 348)
• Intelligens er ikke medfødt – det udvikles under opvæksten. Ved fødslen er der dog et udviklingspotentiale.
• Hos et mindretal påvirkes udviklingen af atypiske gener, atypisk miljø eller begge dele
• Intellektuelle funktioner begynder først at blive stabile efter tilegnelse af sproget
• Ofte betydelig sammenhæng mellem intelligensprøve-resultater i skole- og voksenalder
• I størstedelen af voksenalderen er intelligens en uhyre stabil individ-egenskab
Alfred Binet:
1. Intelligens vokser med alderen
2. Til hvert alderstrin svarer et intelligenstrin, der er normalt for den pågældende alder – den mentale alder
3. Intelligensen gør sig gældende på næsten alle mentale områder. Derfor skal prøverne være uensartede, så man hurtigt
får dækket et stort observationsområde
Intelligensens stabilitet:
• Afhænger af individets alder
• IK kan først måles med rimelig præcision når sprogudviklingen har nået et vist niveau
• Intelligens er ekstremt stabil hos voksne
Tvillinge- og adoptionsstudier
• I tvillinge- og adoptionsstudier søger man at afdække, hvor meget hver gruppe af faktorer bidrager til den observerede
inter-individuelle variation
Kønsforskelle (s. 376)
Gruppeforskelle:
Inddeling af faktorer, der påvirker udviklingen
1. Arvelige faktorer
2. Miljøpåvirkninger, der er forbundet med opvækst i en bestemt familie
3. Miljøpåvirkninger, der er specifikke for det enkelte individ
Kulturfaktorer (s. ?)
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PSYKISKE EGENSKABER SOM RISIKOFAKTORER (S. 1-14 I K)
Risikofaktorer
• Karakteristika (psykiske egenskaber), der er forbundet med udviklingen af en sygdom
• Sammenhængen er statistisk – dvs. kun en del af individerne med det pågældende karakteristika udvikler sygdommen
Biofysiske risikofaktorer (s. 18 i K)
• Påvirker kroppens organer direkte
- Genetisk sammensætning og tidlige erfaringer kan senere have en effekt på både personlighed og helbred
- Eks. genetiske fejl: Trisomi, Angelman syndrome
Psykosomatiske risikofaktorer:
• Påvirker kroppens organer indirekte via centralnervesystemet
Psykosomatisk / somatopsykisk

Psykofysiologisk / adfærdsmæssig (s. ?)
Objektivt / subjektivt helbred (s. ?)
Udvikling / forløb af sygdomme (s. ?)
Retrospektive undersøgelser/design:
• En undersøgelse af sammenhængen i prøver af allerede syge (evt. med kontrol gruppe), hvor disse bedes om at ”huske”
tilbage eller rapportere ”aktuel tilstand” af helbred og psykiske egenskaber (f.eks. personlighed)
• Mindre pålideligt pga.:
o Eksistensen af sygdom giver sygdomsbevidsthed
o Sygdommens effekt på funktionsniveau, daglig virke og sociale liv
o Evt. fysiologiske virkninger af sygdommen
o Sandsynligvis påvirkning af forskellige mål for psykiske egenskaber og helbred
o Evt. sammenhænge kompliceres årsag-virkning reelt ikke kan adskilles
Prospektive undersøgelser/design:
• En undersøgelse af sammenhængen i prøver, der følger longitudinelt over en lang årrække, hvor forsøgspersonerne
undersøges over flere gange. Disse kan derfor sammenlignes med raske og sig selv
• Mere pålidelig pga.:
o Mulighed for at adskille årsag-virkning, men…
o Kræver store samles pga. prævalens af sygdom og follow-up
o De psykiske egenskaber er kun en mulig årsag blandt mange
o Tidligere målinger er forsat udsat for aktuelle tilstande
o Oftest kun muligt at anvende selvrapportering af overordnede psykiske egenskaber
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Modeller for personlighed og helbred
• Psykofysik: Vedrører forholdet mellem kroppen, særligt ift. mental processer, særligt bevidstheden
• Psykosomatik: Vedrører psykens påvirkning af kropslige symptomer/sygdomme.
• Herunder kropslige symptomer/sygdomme, der er helt eller delvis forårsaget af psykiske problemstillinger.
Kræver en ”objektiv”
• Somatopsykisk: Vedrører kroppens/hjernes påvirkning af psykiske processer.
• Herunder psykiske symptomer/sygdomme, der er helt eller delvis forårsaget af somatiske lidelser
• Somatoform: Vedrører kropslige problemer uden kendt fysisk årsag. F.eks. ”hysteri”, indbildte smerter eller sygdomme
-

Personlighed fremmer indføring i usunde situationer (s. 18 i K)
Der er god evidens for at en kronisk psykisk tilstande er forbundet med immunforsvaret (s. 17 i K)
Der er kun svag evidens for, at phyko-neuro-immunologiske effekter er en nøglefaktor i sammenhængen mellem
personlighed og helbred (s. 17 i K)

Type A (s. 8, 15 i K):
- Beskrives som en konkurrence- og præstationsorienteret, impulsiv, fortravlet og utålmodig, samt vredladen og
aggressiv personlighedstype.
- Undersøgelser har vist sammenhæng mellem fjendtlighed og både hjerte-kar sygdomme og den totale dødelighed.
- En tilbøjelighed til at skabe og fremprovokere belastende livsomstændigheder
•
•
•

Konkurrence mindet: Selvkritisk, jaget, krævende til selv og andre
Uopsættelighed: Alt skal gøres NU!, irriteret over forsinkelser
Vrede/fjendtlighed: Bliver nemt sur, selv om de ikke giver udtryk for det

Type B:
• ”Defineret ved ikke at være type A”
• Lav konkurrenceånd
• Uopsættelighed
• Udviser sjældent fjendelighed (holde inde og nyd dagen)
Type C (s. 8, 16, 73 i K):
- Beskrives som føjelig og eftergivende over for sociale normer, selvopofrende og hensynstagende, fornuftsorientering
(følelser vurderes lavt og fortrænges), undertrykker negative emotioner
- Undertrykt, apatisk (ligeglad, sløv) og uden håb
- Er ifølge forskning forbundet med udvikling eller forværring af cancersygdomme
Type D – Distress (s. 29):
- Negativ sindsstemning – høj N
 Tendens til at opleve negative følelser over tid/situationer
 Føler sig ofte ulykkelig/utilfreds, har tendens til at bekymre sig, er pessimistisk, bliver nemt irriteret, mangler
selv-tillid/selvsikkerhed, har symptomer på depression og angst
- Social hæmning – lav E
 Tendens til at undertrykke følelser og opførsel i sociale situationer
 Føler sig usikker i sociale situationer, har tendens til at holde afstand fra andre, tendens til at være indelukke og
reserveret, oplever en lille social opbakning
- Har en større risiko for både død og ikke-dødelige myocardial infarkt sammenlignet med ikke-type D patienter
Depression (s. 7, 22 i K og s. 463):
- Der er i flere undersøgelser konstateret en sammenhæng mellem depression og dødelighed hos hjertepatienter. (s. 7)
 Sammenhængen formidles evt. via sundhedsrelateret adfærd
- I flere undersøgelser er der blevet konstateret en sammenhæng mellem depression (kronisk ængstelse, pessimisme og
udmattelse) og hjertesygdomme. (s. 22)
Neuroticisme, Samvittighedsfuldhed, Fjendtlighed (aggreableness): se under emnet ”Personlighed”	
  
Intelligens og helbred (s. 9, 23 i K):
- Terman: Fandt at højtbegavede var fysisk veludviklede => måske et udtryk for genetisk selektion (s. 9)
- Adler: Det er veletableret at mennesker af højere indkomst, er sundere og lever længere (s. 23)
1999-artikkel:
1. Stærk sammenhæng mellem sociale stratifikationer (lagdeling) og helbred
2. Stræk sammenhæng mellem sociale stratifikationer og intelligens
3. Derfor sandsynlig sammenhæng mellem helbred og intelligens
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PLACEBO OG SMERTE (S. 641-682 + 91-92 I K)
Smerte:
• IASP: ”Smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse forbundet med aktuel
eller truende vævsbeskadigelse, eller som beskrives i vendinger svarende til en sådan
beskadigelse”
• Den følelsesmæssige tilstand vi befinder os i, påvirker vores smerteoplevelse (ved vrede
føles smertestimuli mindre, ved depression føles det stærkere).
Smertetærskel og smertetolerance (s. ?):
• Egen tærskel falder, når omkringværende personer udsættes for smerte – man bliver
mere sensitiv/opmærksom
• Både smertetærskel og smertetolerance stiger, jo mere kontrol man besidder i processen.
Børn og smerter (s. ?)
- Børns smerterapportering påvirkes af alder og social kontekst:
 Smerteadfærden kan misfortolkes
 Manglende smerteklager
 Bedre smertekompensering
 Større smerteaccept
-

Det er vigtigt at inddrage:
 Børns udviklingsniveau, omgivelser (økologi) og motivationelle faktorer

-

Smertemåling hos børn:

-

Børns smertetilstande kan inddeles i 4 kategorier:
1) Smerter associeret med sygdomstilstand, fx børne-ledegigt (kronisk smerte)
2) Smerte associeret med en fysisk skade (akut smerte)
3) Smerte, der ikke er associeret med en veldefineret sygdom eller identificerbar skade, f.x. tilbagevendende
mavepine eller spændingshovedpine (intermitterende smerte)
4) Smerte associeret med medicinske eller dentale procedure (vaccinationer, tandlæge mm)

Gate Control Theory of Pain (Melzack og Wall) (s. 643-646):

-

se også figur s. 644
Psykologiske, sociale og kulturelle forhold influerer på smerte-oplevelsen
Smerteporten samler al information fra forskellige kilder, og produceret et output. Dette output sender information til et
”action system”, som resulterer i en perception/oplevelse af smerte.

Åbning og lukning af porten:
- Fysiske faktorer
• Skade – meditation
- Følelsesmæssige faktorer
• Angst, depression – glæde, optimisme, afslapning
- Handlingsmæssige faktorer
• Fokus på smerten – distraktion
Smerteperception, ”Three Process Model of pain” (s. 646):
• Fysiologiske processer:
o Vævskade, signalstoffer, fysiologisk aktivering etc.
• Subjektive affektive-kognitive processer:
o Humør, følelser, opmærksomhed, kontrol etc.
• Adfærds-processer:
o Mimik, ændres lokomotion, undgåelse af aktivitet etc.
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Akutte og kroniske smerter (s. ?):
- Akut: Smerte som varer i under 6 måneder, det har som regel en definerbar begrundelse og bliver for det meste
behandlet med smertestillende
- Kronisk: varer over 6 måneder, kan være benigne, idet de kan variere i alvorlighed eller være progressive ved gradvist
at forværres.

Behandling af kroniske smerter (s. ?)
Tværfaglig smertebehandling:
• Medicin
• Andre tilgange til kroppen:
o Afspænding
o Meditation (mindfulness)
o Fysioterapi, motion, muskeltræning
• Psykologiske interventionsformer:
o Kognitiv adfærdsterapi (CBT)
• Smerteterapi brugt på patienter med kognitive smerter, baserer sig på den præmis, at smerte er under
indflydelse af fire informationstyper. Kognitive kilder (såsom smertens betydning), emotionelle kilder
(såsom de følelser, som er associerede med smerten), fysiologiske kilder (såsom de impulser, som sendes fra
der, hvor den fysiske skade er sket) og adfærdskilder (smerteadfærd, som kan øge eller mindske smerten).
o Eksistentiel samtale/terapi (i en situation, hvor ens liv ændres)
o Positiv psykologi / Acceptance & Commitment Therapy (nyere, lovende)
o Hypnose
Placebo (s. 666):
• Nyt psykologisk leksikon: ”Præparat eller en behandling, som ikke i sig selv kan have nogen effekt på den sygdom eller
forstyrrelse, det benyttes imod”.
• Peter Gøtzsche: ”Placebo er en behandling, som man mener mangler en specifik effekt – dvs. en empirisk underbygget
teori om virkemekanismerne – ved behandlingen af den pågældende tilstand, men som har vist sig at være bedre
sammenlignet med patienter, der ikke får nogen behandling.”
•

Placebos rolle i sundhedspsykologien (s. 678):
o Troen på indgrebet
o Troen på at sygdommen kan behandles
o Troen på sundhedspersonalet
o Ændringer i sundhedsrelateret adfærd i sammenhæng med indtag af placebo
o Kontrol over sygdommen nedsætter stress

•

Kritik af placebo begrebet
o Spontan bedring af sygdom
o Spontane fluktuationer i sygdomsforløb
o Regression mod midten
Virkningen:
o Forhold ved behandlingen. Jo mere dramatisk og alvorlig, jo bedre virkning
o Forhold ved behandlingen. Jo mere status, autoritet og empati, jo bedre virkning.
o Forhold ved patienten. Særlig letpåvirkelig, neurotisk e.l.

•

Nocebo
”Sygdom eller symptomer forårsaget af pt pessimistiske overbevisninger og forventninger om at en i øvrigt
uvirksom behandling vil gøre skade eller have ubehagelige konsekvenser”
27	
  

Noter til nøgleord - Anne Agersted, KU Medicin, Januar 2012

	
  
Non-interaktive teorier om placebo (s. 667):
1) Patienten, f.eks. særlige personlighedstræk
2) Behandling, f.eks. Kirurgi → Injektioner → Piller → Én pille (størrelsen og farven spiller også en rolle) (jo mere
alvorlig, des større effekt)
3) Behandleren, f.eks. i form af status (overlæge, professor mv.)
Interaktive teorier om placebo (interaktion ml. samtlige relevante faktorer) (s. 668):
1) Bias, pga. behandlerens eller patientens forventninger
2) Spontan bedring attribueres til behandling
3) Socialt ønske/”Social desirability” – pt ønsker at være venlig
4) Klassisk betingning
5) Angstreduktion
6) Smertereduktion (via øget endorfin produktion)
Totmans kognitive dissonansteori (s. 675-677):
- Medicinske behandlinger kræver en vis form for investering (penge, tid, ubelejlighed, smerte), hvilket resulterer i to
processer:
1) Individet behøver at retfærdiggøre deres handlinger
2) Individet har behov for at se sig selv som rationelle og i kontrol
-

Placebo effekter opstår fordi:
o Hvis behandlingen ikke virker opstår dissonans.
o Dissonansen afvikles ved at placebo har en effekt på individets helbredsstatus, ved at aktivere ubevidste
regulerende mekanismer: via både kognitive og fysiologiske mekanismer (placebo effekt).
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SOCIALPSYKOLOGI (S. 462-513)/PATIENT-BEHANDLER FORHOLDET (S. 712-732)
Sociale normer (s. 482)
- Delte forventninger omkring hvordan mennesker burde tænke, føle og opføre sig
- Sociale normer styrer vores daglige adfærd uden om vores bevidste opmærksomhed
- Normen kan være tavs og uidentificerbar indtil det øjeblik, hvor den udfordres, anfægtes eller brydes
Sociale roller (s. 483)
- Et set normer karakteriserer hvordan mennesker, i en given social position, bør opføre sig
- En rolle er et system, af normer og forventninger som knytter sig til en bestemt funktion/position i samfundet
- Man skelner mellem:
 Tilskrevne/medfødte og
 Erhvervede/indlærte roller
- Rollekonflinkter (fx professionel og privat forhold til samme person)
Stereotyper (s. 466):
- En udbredt opfattelse omkring menneskers egenskaber, oftest personlige træk, men også ofte opførsel af en gruppe eller
en klasse af mennesker
Fordomme (s. 493)
- En negativ attitude mod mennesker baseret på deres medlemskab af en gruppe
Holdninger (s. 469)
- Attitude: En positiv eller negativ reaktion på et stimulus, f.eks. person, handling, objekt eller koncept
- En mental orientering eller parathed, der retter sig mod et objekt, situation eller person(er) der indeholder en positiv
eller negativ valens.
- Vores opførsel kan have indflydelse på vores holdninger (s. 472)
•

Holdninger som empirisk og teoretisk forskningsfelt:
o Regnes ofte som et psykologisk kerneområde, fordi de hænger sammen med samfundsforhold,
personlighedstræk, kognitiv stil osv. og derved bliver et mødepunkt ml. sociologi, socialpsykologi,
personlighedspsykologi og kognitionspsykologi

•

Holdninger er sammensat af:
o Emotion (dynamikken, kræften)
o Kognition (tækning)
o Konation (vilje, motivation, stræben)

Konformitet (s. 483):
- Tilpasning af individuel opførsel, holdninger og overbevisninger til en gruppes standarter
 Uden konformitet: ville vi have socialt kaos
• Give efter, følge og/eller indrette sig efter andre eller andet f.eks. individer, autoritet, grupper, sociale normer, roller
mv.
Lydighed:
- Former for konformitet & lydighed:
 Eftergivenhed ved pres
o Føje majoriteten selvom man i virkeligheden ikke er enig
 Identifikation
o Overtage og tilpasse sig en social rolles krav, normen mv. fordi man gerne vil – ikke fordi man skal
 Internalisation (lydighed)
o At være virkelig enig (og handle derefter)
Grupper (s. 488-490):
- Karakteristiske træk:
 En gruppe består af en samling individer med en vis fælles tilknytning
 Gruppedeltagerne udvælger et fælles sæt normer
 Gruppedeltagerne foretager en rollefordeling
 Gruppedeltagerne har et eller flere fælles mål
In-group favoritism: Foretrække og være mere positiv overfor ”medlemmer af gruppen” og tildele dem mere positive træk
ift ”ikke medlemmer”.
Out of group derogation: Tillægge ”andre” (ikke medlemmer) flere negative træk end ”os” (ikke medlemmer)
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Klassifikation af Grupper:
 Nærhed
o Primær: intimitet, nært samarbejde, fx familie
o Sekundær: fælles interesse, men uden intimitet, fx klub
 Formalitet
o Formel: dannet bevidst en given målsætning, klasse
o Uformel: opstået spontant pga. fælles interesser, venner
 Medlemsstatus
o Medlemskabs: man hører til
o Reference: man identificerer sig med, henter ideer, holdninger, værdier og normer

-

Gruppens livsløb:
 Forming:
o Den nye forsigtige situation, orientering i opgave og gruppe
 Norming:
o Udvikling af fremgangsmåder, normer og roller
 Storming:
o Revidering af dette i lyset af erfaringer
 Performing:
o Den velfungerende gruppe

Skemata (s. 466):
• Indre strukturer, der er udgangspunkt for organisering af ny information ud fra prototypiske repræsentationer af (ydre)
regelmæssigheder
• Opbygges (gennem erfaring) ved generalisering, differentiering, konsolidering og forening (af allerede givne skemata)
• Proces: Skemata giver effektiv ASSIMILATION (= ækvilibrium, forstætter indtil disækvilibrium), som medfører
AKKOMMODATION (= ækvilibrium) = nyt skemata
Personperception (s. 472)
- Self-perception theory: Vi drager slutninger om vores egne holdninger ved at observere, hvordan vi selv opfører os
Attribuering (s. 462-463, 587-588)
- Attribuering: Afgørelser om årsagen til vores egne og andre menneskers opførsel og udfald
-

-

Individet er tilbøjelige til at se deres sociale verden som forudsigelig og kontrollabel (Heider).
Kelly definerede teorien ud fra Heider. Kelly mente, at tilføjelser vedr. kausalitet bliver struktureret ift.
kausalitetsskemaer, som er dannet af kriterierne. Distinktions-abilitet, konsensus, konsistens over tid og modalitet.
Teorien er efterhånden blevet videreudviklet, og man skelner nu i stor stil mellem self-attribtions og other-attributions.
Dimensionerne er derudover blevet defineret ved følgende: Intern vs. ekstern, stabil vs. ustabil, global vs. specifik,
kontrollerbar vs. ukontrollerbar.
Hvordan forstår vi/skaber forståelse?, hvad gør vi, når andre ikke forstår – når vi oplever os misforstået?
Attribuerings faktorer:
1) Vedholdenhed (consistency)
2) Præcision (distinctivenes)
3) Enighed (consensus)

Fundamental attribution error (s. 462):
- Vi undervurderer effekten af situationen og overvurdere betydningen af de menneskelige faktorer, når vi skal forklare
andre menneskers opførsel
Social indflydelse (s. 484-485):
- Informative social indflydelse:
• At følge holdninger eller opførsel af andre mennesker, fordi vi mener, at de har korrekt viden og gør det rigtigt
-

Normative/retningsgivende social indflydelse:
• At være i overensstemmelse med, for at modtage belønningen, som kommer fra at blive accepteret med andre
mennesker, samtidig med at undgå deres afvisning

-

Referent/reference informative indflydelse:
• Individer vil blive påvirket primært af medlemmer af den gruppe de identificerer sig med
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Prosocial adfærd (s. 507):
- Prosocial: det modsatte af anti-social
- Prosocial adfærd: at hjælpe
1) Kin selektion: Organismer har mest tendens til at hjælpe andre, hvem de deler flest gener med
2) Reciprocal altruism: Hvis vi hjælper venner/fremmede, er der større sandsynlighed for, at de vil hjælpe os/vores
efterkommere
• Øger i begge tilfælde sandsynligheden for, at deres gener overføres til de næste generationer
Kognitiv dissonans teori (s. 471)
- Mennesker stræber efter sammenhæng i deres erkendelser
• Antager at kognitiv dissonans er en stressfuld/pinefuld (distressing) mental tilstand, som manifesteres, når der er
inkonsistens mellem holdninger og/eller adfærd. Styrken af dissonansen er bestem af:
o Antallet af ’dissonanser’
o Styrken af dissonanerne
• Kognitiv dissonans kan løses på flere måder
o Ændre holdninger, adfærd, oplevelser
• Kognitiv dissonans teknikker
o Reducere vigtigheden af det, der medfører dissonansen
o Tilfører konsonans
o Forandre dissonansen, så den ikke længere eksistere eller er inkonsistent
-

se også ”Totmans kognitive dissonansteori (s. 675-677)” under emnet ”Placebo og smerte”

Selvopfyldende profeti (s. 466):
- Når menneskers fejlagtige forventninger fører dem til at opføre sig mod andre på en måde, som frembringer den
forventede opførsel, hvilket bekræfter dem i deres originale antagelse/forventning
Compliance (s. 475, 714):
- Graden af sammenfald mellem patientens adfærd og den medicinske eller sundhedsmæssige behandling/råd/aftaler m.v.
Dvs. ”eksperten” giver råd mv. til patienten, som patienten forventes at overholde.
- Compliance er essentiel for patientens helbredelse, men halvdelen ”do not comply”
Compliance teknikker (fra ”Sundhedspsyk gyldne noter”):
• Norm of reciprocity: Involverer forventningen om, at når andre behandler os godt, må vi være venlige over for
dem – dvs. hvis man vil have nogen overtalt til noget/udtrykke enighed med en, bør man behandle dem godt, for
at øge chancerne herfor
• The door-in-the-face teknik: Udsæt en person for en stor forespørgsel og du vil blive afvist. Udsæt derefter den
samme person for en langt mindre forespørgsel og de vil acceptere.
• The foot-in-the-door teknik: En person får dig til at acceptere en lille forespørgsel først, og senere udsætter
personen dig for en større forespørgsel, som du derfor er langt mere tilbøjelig til at acceptere – iht. Hvis du kun
var blevet udsat for den store forespørgsel.
• Lowballing teknik: En person får dig til at involverer dig i en handling, og så før du faktisk udfører/deltager i
handlingen, vil denne person forøge ”bekostningerne” for den samme handling.
Adherence (s. 722):
• Terminologisk skift fra compliance til adherence for at bryde med den traditionelle tænkning, hvor eksperten giver råd,
som patienten (blindt) følger
• Fokus er i stedet på øget kommunikation fra ”eksperten” til patienten, hvilket iflg. modellen medfører, at patienten får
øget sin viden, mere tilfredshed og derfor øget adherence jævnfør. ’den uddannede patient’
• Endvidere udbygger modellen Ley’s model ved at tage følgende med i betragtning i behandlingssituaitonen. Patientens:
• Sundhedsoverbevisninger og holdninger
• Locus og control
• Netværk og oplevet social støtte
• Sygdommens/behandlingens betydning for patientens livsstil
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• Elaboration Likelihood Model
o To ”veje” til overtalelse:
1. ”The central route”: Indebærer udarbejdelse af et budskab - og bruges til at undersøge ideer, bestemme
deres værdi og overvejelser vedrørende mulige konsekvens
o
Eks kræftpatienter
o
Processerer centralt, hører hvad der virkelig bliver sagt
o
Indholdet! Intellekt
2.

”The peripheral route”: Giver en hurtig accept eller afvigelse uden dybe overvejelser. Er ofte baseret på
tillid eller troværdiheden af præsentationen eller den som præsenterer budskabet
o
Hvordan budskabet bliver præsenteret
o
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INTRODUKTION TIL SUNDHEDSPSYKOLOGI (S. 519-527 + 72-82 I K)
Psykologi (s. ?)
Sundhedsrelateret psykologi (s. ?)
Sundhedspsykologi (s. ?)
Joe Matarazzo (1982): The aggregate of the special educational, scientific, and professional contributions of the discipline of
pscyhology to:
1. The promotion and maintenance of health
2. The prevention and treatment of illness
3. The identification of etiologic and diagnostic correlates of health, illness, and related dysfunction
4. The improvement of the health care system and health policy formation
•
•

Sundhedspsykologi: Den psykologiske videnskab inddrages i bibeholdelse af helbred og forbedring og behandling af
sygdomme
Fokuserer på den indirekte forbindelse mellem psykologi og sundhed og understreger den rolle som tro og opførsel har
på sundhed og sygdom. Sundhedspsykologien fokuserer også på den direkte forbindelse mellem psykologi og sundhed

Psykosomatisk teori (s. ?):
1. Visse sygdomme er ”psykosomatiske” i den betydning, at de har relation til bestemte psykiske konflikter
2. Drejer sig om sygdomme som astma, hypertension, mavesår, tarmbetændelse etc.
3. Monokausale teorier
Psykosocial/adfærdsmedicin (s. ?)
-‐
Psykosocial medicin er et tværfagligt forskningsområde
1. Medicin
2. Medicinsk sociologi
3. Medicinsk/sundhedspsykologi
4. Medicinsk antropologi
-‐ Sundhedspsykologi er både et forskningsområde og en profession
Biomedicinsk model (se note nr. 2 om Ogden)
Biomedicinsk ramme: Et automatisk respons på en ekstrem faktor
Bio-psyko-social model (s. 522) (se note nr. 1 + noten nr. 2 om Ogden)
Det psykofysiske problem (s. ?):
- Vedrører forholdet mellem hjernen og bevidsthedslivet/mentale processer
- Er især vigtigt inden for neuropsykologi
- Kan bevidstheden reduceres til hjerneprocesser
- Psykofysik: Studere relationer mellem det fysiske karakteristika for et stimuli og sansekapaciteter. Beskæftiger sig med
de absolutte grænser for sensitivitet og forskelle mellem stimuli.
Det psykosomatiske problem (s. ?):
- Vedrører forholdet mellem hjerne og resten af kroppen
- Er især vigtigt inden for sundhedspsykologi
- Forårsager processer i centralnervesystemet sygdomme i andre organer (f.eks. hjerte eller mave)
Ogdens model (se note nr. 2 om Ogden)
Thomas Nielsens model (se note nr. 3)
Biofysiske risikofaktorer (s. ?):
- Påvirker kroppens organer direkte
Psykosomatiske risikofaktorer (s. ?):
- Påvirker kroppens organer indirekte via centralnervesystemet
Psykologiske og sociale faktorer:
- Kan påvirke kroppen via begge mekanismer
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PSYKISKE EGENSKABER OG SYGDOMS- OG SUNDHEDSADFÆRD (S. 14-34 I K)
Fem-faktor modellen og sygdoms- og sundhedsadfærd: se under emnet ”Personlighed”
Neuroticisme, Ekstroversion, Åbenhed. Venlighed, Samvittighedsfuldhed: se under emnet ”Personlighed”	
  
Type D: se under emnet ”Psykiske egenskaber som risikofaktorer”

SUNDHEDSADFÆRD OG SYGDOMSPERCEPTION (S. 581-640)
Sundhedsadfærd: (+ kompendium s 1-13)
1. Handlinger eller adfærd som har til formål at fremme eller bevare et godt fysisk og psykisk helbred
• Motion (opsøgende adfærd)
• Fravalg af steder hvor der er meget røg (undgående adfærd)
Udvikling af sundhedsadfærd:
1) Klassisk betingning
2) Instrumentel/operant indlæring
3) Model-indlæring
Sundhedsrelateret adfærd:
1. Handlinger eller adfærd, som faktisk har betydning for individets helbred
• Passiv sundhedsadfærd
o Misbrug, ulykker, risikoadfærd
• Aktiv sundhedsadfærd
o Rygestop
Sygdomsadfærd:
1. Handlinger eller adfærd udløst af sygdomme eller sygdomstegn
• En adfærd, som kobles til sygdommen i sygdomsforløbet, og som får en betydning for det videre forløb
Socialkognitive modeller:
I eksamensbesvarelsen skal der argumenteres for valg af model (styrker/svagheder)
Problemer ved alle modeller: Anser mennesker som bevidste omkring bearbejdning af information samt enten helt mangler eller
kun delvist medtager (og i så fald kun individets tanker omkring det) sociale og miljømæssige faktorer roller.
Kognitive modeller: Fokuserer på individets motivation (rationelle, cost-benefit)
• Health belief model
• Protection motivation model (se note nr. 4)
Social-kognitive modeller (s. 321, 599): Adfærd styres af forventninger, incitamenter og sociale kognitioner
• Theory of Reasoned Action (se note nr. 7)
• Theory of Planned Behavior (se note nr. 6)
• Health Action Process Approach (HAPA) (se note nr. 9)
Sundhedsvaner:
• Vaner: Velindlært automatiseret adfærd
• Sundhedsrelateret adfærd er ofte et udtryk for vane. Forebyggelsestiltag fokuserer ofte kun på motivationskomponenten
• Varige ændringer mht. sundhedsrelateret adfærd forudsætter derfor både aflæring af gamle vaner og indlæring af nye
vaner
Health locus of control (s. 588)
• Locus of control teori beskriver om antagelserne er interne eller eksterne – altså om årsager til sygdom skal søges i
individet eller i eksterne faktorer
-

Internal-external locus of control (s. 322):
 En forventning vedrørende graden af personlig kontrol, som vi har i vores liv.

Urealistisk optimisme, Weinstein (s. 589):
• Mange tror, at sammenlignet med andre har de mindre chance for at blive ramt af bestemte helbredsproblemer
• Årsager:
o Mangel på relevante personlige erfaringer
o Overdreven tro på at man selv kan gøre noget for at undgå at blive ramt
o Troen på, at hvis man var sårbar, ville man være ramt for længst
o Antagelsen om, at det pågældende helbredsproblem er sjældent
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Stages
of change (s. 590):
1. Pre-contemplation
• Modstand mod forandring
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Contemplation
• Pt overvejer en forandring
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Preparation
• Pt laver små forandringer
Action
! 4. 9.!:*#5(,!
• Pt er aktivt engageret i en ny adfærd
5.
Maintenance
! ;.!<$5,#&,$,*&!
• Pt opretholder adfærdsændringen over tid
! belief model (Se note nr. 5)
Health
Theory
! of planned behavior (Se note nr. 6)
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Attituder og subjektive normer (s. ?)

!
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Adfærdskontrol
a) Perceived behavioral control: Vægt på hvor vanskeligt det er, at udføre adfærd
b) Self-efficacy: Vægten ligger på tillid til at man kan udføre adfærd
c) Barriere: Kontrolelement i HBM
Self-efficacy (s. 323)
- Overbevisninger angående en evne til at udføre den nødvendige adfærd, for at opnå det ønske udfald.
- Troen på egne evner til at organisere og udføre de handlinger, der er nødvendige for at opnå et bestemt resultat
(Bandura)
 ”Takket være mine personlige ressourcer, ved jeg, hvordan jeg skal klare uforudsete situationer”
 ”Jeg kan altid løse vanskelige problemer, hvis jeg prøver ihærdigt nok”
- Self-efficacy er situationsbestemt således, at man i nogle situationer har lav og i andre har høj self-efficacy
 Høj self-efficacy: Høj oplevet kontrol mindsker risikoen for dårligt helbred ved høje jobkrav
 Lav self-efficacy: Høj oplevet kontrol øger risikoen for dårligt helbred ved høje jobkrav
Intentioner
• Ogden (s. 600): Plans of action in pursuit of behavioral goals
• Beslutninger om handleplaner for at nå et eller flere mål
Dimensioner i sygdoms- og sundhedsopfattelser:
Sundhedsopfattelser:
1. Fysiologisk/fysik
2. Psykologisk
3. Adfærdsmæssig
4. Fremtidsudsigter
5. Fravær af symptomer
Sygdomsopfattelse:
1. Føler sig ikke normal
2. Specifikke symptomer
3. Specifikke sygdomme
4. Tid og varighed
5. Fravær af sundhed
Sygdomskognitioner (616-618):
• Definition: ”A patient’s own implicit common sense beliefs about (their) illness” (Leventhal)
Funktioner for patienten:
1. Ramme for forståelse af symptomer
2. Ramme for forståelse af sygdom
3. Ramme for coping med sygdom
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Dimensioner i sygdoms-kognitioner (s. 617):
1. Identitet: navn, oplevede symptomer
2. Årsag(er): biologisk, psykisk
3. Tidsperspektiver: kronisk eller akut
4. Konsekvenser: for deres liv
5. Kontrol og behandling:
Self-regulatory model (Se note nr. 8)
Sygdom som krise (s. 629)
• se evt. den traumatiske krise (chokfase, reaktion, bearbejdning, re-orientering)
Coping med sygdom: (s. 567, 628)
Shontz: 3 stadier af coping, som pt går igennem efter diagnosticering af en kronisk sygdom (s. 628)
1. Chock
2. Encounter reaktion/konfrontations reaktion:
3. Tilbagetrækning:
 En gradvis reorientering mod situationens realitet, og som virkeligheden indtræder begynder individet at
imødekomme deres sygdom
Moos og Schaefer: 3 processer som udgør coping processerne (s. 630-633):
Proces 1: Kognitiv vurdering
Proces 2: Tilpasnings opgaver
Proces 3: Coping evner
• Appraisal-focused – Vurderings fokuseret
o Logisk analyse og mental forberedelse
o Kognitiv redefinition
o Kognitiv undgåelse eller benægtelse
•

Problem-focused – Problem fokuseret
o Søge information og støtte
o Tage til problem-løsende handling
o ”Identifying reward” – identificere belønningen

•

Emotion-focused – Følelsesmæssig fokuseret
o Affetiv/ følelsesmæssig regulering:

Bestræbelser på at vedligeholde håbet, ved håndtering af
stressfulde situationer.

o

Emotionel/følelsesmæssig udledning:

At udlufte sine følelser af vrede eller fortvivlelse

o

”Resigned acceptance”:

At acceptere det uundgåelige resultat af sygdommen
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EMOTIONEL, SOCIAL OG KOGNITIV UDVIKLING (S. 387-457 OG S. 43-60 I K)
Kritiske versus sensitive perioder (s. 390): se under emnet ”Udviklingspsykologi”	
  
Tværsnits- versus prospektiv- (longitudinal) undersøgelse (s. 390): se under emnet ”Udviklingspsykologi”
Theory of mind (s. 412): se under emnet ”Udviklingspsykologi”
Ændringer i informationsbearbejdning i voksenalderen (s. ?)
Ændringer i intelligens i voksenalderen (s. ?)
Skema som udviklingspsykologisk begreb (s. 402):
- Organiserede tanke- og handlingsmønstre
Assimilation (s. 403)
- Erfaringer indarbejdes i eksisterende skemaer, disse forfines og styrkes
- Piaget: Kognitiv udvikling foregår i et spændingsfelt mellem forståelse af nye erfaringer ved hjælp af eksisterende
skemaer
Akkommodation (s. 403):
- Skemaer ændres ud fra erfaringer
- Piaget: Ændringer i vores tænkning, når nye erfaringer ikke passer med vores eksisterende skemaer
Zonen for nærmeste udvikling (s. 409):
- Forskellen mellem hvad et barn kan gøre alene og hvad et barn kan gøre med assistance fra en voksen eller mere
fremskredne jævnaldrene
Piagets model (s. 402-406, 52-54 i K):
- De mest basale handlinger er reflekser, som findes ved fødslen
- Disse medfødte ”refleks skemaer” giver babyer et udgangspunk for erfaringer
- Børn er aktive, de ”konstruerer” deres kundskaber igennem handling de selv udfører
1.
2.
3.
4.

Som børn modner, bliver de i stand til at gøre sig nye erfaringer
Det udfordrer de gamle skemaer (der opstår ubalance mellem eksisterende skemaer og nye erfaringer)
Derved opstår der nye mere inklusive og komplekse former for viden og nye skemaer
Barnet opnår et nyt udviklingsstadie

Piaget's stadier

Beskrivelse

Sensomotiske

Forstår deres verden genne: Sensoriske erfaringer og fysiske (motoriske) interaktioner med
objekter former tænkningen. Objekt permanens udvikles ved 7 måneders alderen. Sprog
starter ca. ved 1 års alderen

0-2 år

Beskriver verden symbolsk (ord og mentale billeder), forstår ikke basis mentale
aktiviteter eller regler. Stadig egocentrisk tænkning (kan ikke tage andres synsvinkel).
Klassificerer genstnade fra et træk (farve, form, mm). Problemer med abstrak, hypotetisk
tænkning.

Præoperationelle

2-7 år

Præoperationel tænkning:
o Egocentrisk: Andre ser verden som man selv gør
o Animistisk: Fysiske fænomener tillægges hensigter og følelser
o Centreret: Opmærksomheden vedrører kun én detalje ad gangen
o Perceptionsbundet: Tingenes umiddelbare fremtræden er afgørende (f.eks.
volumen konstans)

Konkret
operationelle

7-11 år

Basale mentale operationer er mulig, som involvere konkrete objekter og situationer,
især som børn har erfaring med. Klassificerer genstande ud fra flere træk og kan
rangordne ud fra én enkel dimension.

Formelt
operationelle

11/12
år og op

I stand til logisk og systematisk tænkning, omkring både konkrete og abstrakte
problemer. Kan forme hypoteser. Bliver bedre med alderen. Ikke flere kvalitative
ændringer
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Kritik af Piaget:	
  
• De fire stadier har den samme rækkefølge i alle kulturer	
  
• Men nogle kulturer lægger vægt på andre ting end i gør	
  
• Børn kan nogle ting tidligere end Piaget antog	
  
• Børn kan have et svindende niveau (kan ikke alt på samme stadie)	
  
• Vygotsky og ”nærmeste udviklings zone”	
  
• Kontinuerlig vækst – ingen kvantespring	
  

Børns forståelse af årsags-virkningsforhold ifm. sygdom
- Børn forståelse af sygdom vokser parallelt med barnets generelle forståelse, men halter efter (s. 48 i K)
- Børns ideer om sygdom involvere ofte afstraffelse, skyldfølelser og selvbebrejdelser => hvilket aftager med alderen (s.
48-49 i K)
Piaget's stadier

Opfattelse af sygdom

Præoperationelle

Fænomenisme

Sygdommen kædes sammen med et fænomen/en oplevelse, der er
sket samtidig med sygdommen - eks. noget barnet har gjort

Smitte

Årsagen til sygdommen hænger sammen med et objekt eller folk tæt
på barnet. Link mellem årsag og sygdom skyldes nærhed eller magi.

Kontamination

Sygdomsårsagen er lokaliseret uden for kroppen; eks. gennem fysisk
kontakt, en skadelig aktivitet el. lign.

Internalisering

Sygdom befinder sig inde i kroppen, selv om dets årsag er udvendig

Fysiologi

Årsagen til sygdom beskrives fysiologiske kropslige processer; som et
organ, som virker forkert/ikke virker. Kan også beskrives som en
sekvens af begivenheder.

Konkret
operationelle

Formelt
operationelle

2-7 år

7-11 år

12 år og
op

Barnet er bevidst om, at fysiologiske handlinger og holdninger påvirker
helbredet og sygdom. Sygdom beskrives i termer af indre fysiologiske
Psykofysiologisk processer med overvejelser om fysiologiske faktorer

Børns forståelse af årsags-virkningsforhold ifm. smerter (s. 52-54 i K)
Piaget's stadier

Opfattesle af smerte

Præoperationelle

2-7 år

Smerte er primært et fysisk oplevelse. Børn tænker på den magiske forsvinding af smerte.
Ikke i stand til at skelne i mellem årsag og effekt af smerte. Smerte forstås ofte som en
afstraffelse for forkert opførsel eller 'slemme' tanker - specielt hvis barnet gjorde noget, det
havde fået besked på ikke at gøre, lige før smerten startede. Børns egocentrisme betyder, at
de holder en anden ansvarlig for deres smerte, og derfor har de tendens til at blive verbalt
eller fysisk udadreagerende, når de har smerter. Børn kan ofte rette vrede mod en
sygeplejerske, som giver dem en injektion.

Konkret
operationelle

7-11 år

Forholder fysisk sig til smerte. Er i stand til at lokalisere kropsdel. Øget bevidsthed om
kroppen og indre organer betyder, at frygten for legemsbeskadigelser har en stærk
indflydelse på deres opfattelse af smertefulde oplevelser. De tænker på og frygter for skade
på kroppen og død.

Overgang:
formel

Har en opfattelse af smerte, som ikke er lige så sofistikeret som formelt operationelle børn.
Deres opfattelse af smerte er ikke lige så bogstavelig, som kunne forventes af børn i det
konkrete operationelle stadie. Børn i det overgangs formelle stadie er begyndt at forske
10-12 år konceptet af: "hvis ... så" udsagn

Formelt
operationelle

12 år og
op

Begynder at løse problemer. Har ikke altid den nødvendige coping mekanisme til at fremme
en moden reaktion. Kan forestille sig de ubehagelige konsekvenser af smerte
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PSYKOSOMATIK, SOMATISERING OG SMERTE (S. 641-682 + S. 69-93 I K)
-

i sammenhæng med ”Placebo og smerte (s. 641-682)”

Begrebet ”psykosomatisk sygdom”
1) Gammel betegnelse for sygdomme med påviselige organisme forandringer, som man mente kunne skyldes specifikke
psykiske konflikter eller personlighedstræk (bruges ikke længere)
2) Betegnelse for sygdomme hvor psykologiske processer tænkes at spille en fremtrædende rolle (kan ses anvendt)
Psykosomatiske og somatopsykiske forbindelser (Thomas Nielsen), (s. 69 i K):
- Psykosomatiske og somatopsykiske forbindelser mellem psyke/nervesystem og soma
- Både den ydre, adfærdsmæssige forbindelse og den indre fysiologiske forbindelse betegnes psykosomatisk.
- Se også note om Thomas Nielsens Model
Psyko-somatik:
1. Forældet betegnelse for somatiske sygdomme, som man mente have psykiske kausalitet. Specifikke psykiske konflikter
(eller karaktertræk) gav specifikke sygdomme
2. Betegnelse for sygdomme hvor psykologiske processer tænkes at spille en fremtrædende rolle (f.eks. stressbetingede
lidelser)
- Phykosomatisk: om ”objektivt” konstaterbare somatiske sygdomme.
- Somato-psykologi
• Psykisk lidelse med somatisk kausalitet, f.eks. depression pga. somatisk lidelse
- Det psyko-somatiske problem: hvordan psyken eller nervesystemet påvirker kroppens øvrige organer
Psykosomatisk sygdom (s. 72 i K):
- De psykiske processer (når de samtidig ses som hjerneprocesser) kan påvirke e indre organer via det autonome
nervesystem og via hormonsystemet
Psyko-fysiologiske mekanismer (s. 80-82 i K):
- Forbindelsesveje fra hjernen til kroppen (især under følelsesmæssige tilstande):
• Det autonome nervesystem: et system af nervefibre, der udspringer fra hjernestamme og rygmarv, som sender
nerveimpulser ud til en række indre organer
• Hormonsystemet: hypothalamus og hypofysen styrer overordnet hormonprocesserne i kroppen
• Flere signalstoffer (neuropeptider) dannet af nervecellerne i hjernen går ind i blodbanen og kan derved påvirke
både resten af hjernen og resten af kroppen.
• Psyko-fysiologisk reaktion: Ingen strukturelle ændringer. Ingen symbol / kommunikation værdi
• Det psyko-fysiske problem: Forholdet mellem sjæl og legeme
Somatisering (K s. 69-89)
• Definition: Fysiske symptomer, der ikke kan forklare ved somatisk sygdom
• Andre termer: ”Subjektive helbredsklager” (Eriksen og Ihlebæk) og ”Medicinsk Uforklarede Symptomer (Marianne
Rosendal et al)
• De processer der må antages at ligge til grund for somatoforme symptomer. Ordet ”somatisering” antyder, at det ikke
kunne dreje sig om ”ikke-syomatiske” årsager.
• Symptomer ved anden (somatisk) sygdom, som ikke kan forklares ved denne lidelse
• Somatisering er bl.a. søgt forklaret som processer, hvor personer med særlig sårbarhed bl.a. reagerer med øget
opmærksomhed på kropssignaler, som herefter forstærkes
• Somatiseringstilstand: vokseværk, uforklarelig træthed, ondt i maven, muskel- og ledsmerter.
Somatoforme (s. 70 i K):
• Symptomer: Fysiske symptomer, der ikke kan forklare ved somatisk sygdom
• Tilstande/forstyrrelser: Kroniske og svære somatoforme symptomer, som beskrevet i ECD-10. (Somatiske lidelser uden
medicinsk forklaring (objektive fund), som antages at have en ubevidst psykisk kausalitet.)
o Somatiseringsforstyrrelse: Funktionelle lidelser eller ”indbildt sygdom”, tidligere kaldt ”hysteri”, ”neuroser” m.m.
o Somatoforme smertetilstande: Kronisk smertetilstande uden påviselig medicinsk forklaring (f.eks. fibromyalgi,
kronisk træthedssyndrom)
o MUS: Medicinsk Uforklarlige Symptomer. ”Subjektive helbredsklager”, der er medicinsk uafklarede eller
uforklarlige.
o Hypokondri: Sygdoms-fobi
Dissociative tilstande (s. 70 i K):
- Tilstande som karakteriseres ved dissociation, det vil sige tab af den normale integration mellem erindring,
identitetsbevidsthed, umiddelbare sanseoplevelser, og beherskelse af den legemlige motorik, hvor ét eller flere af disse
områder fraspaltes, så det for en tid bliver utilgængeligt for bevidstheden.
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Funktionelle lidelser (s. ?)
Hypokondri (s. 70 ,85 i K)
- Frygt for at få eller lide af en alvorlig somatisk sygdom ofte cancer, HIV eller hjertesygdom
- Længerevarende tilstand (mere end 6 måneder) med vedvarende optagethed af frygten for alvorlig, navngivet sygdom,
ofte ledsaget af somatoforme symptomer.
Salkovskis kognitive model for hypokondri (s. 86-87 i K)
- Kognitiv model: vi har alle kropslige fornemmelser. Disse fornemmelser vurderes ift. tidligere erfaringer og vil hos den
hypokondre hyppigere end andre udløse ængstelse for at være syg.
Børn og somatisering (s. ?):
Gate Control Theory of Pain (Melzack og Wall) (s. 643-646): se under emnet ”Placebo og smerte”
Smerteperception, ”Three Process Model of pain” (s. 646): se under emnet ”Placebo og smerte”
Akutte og kroniske smerter: se under emnet ”Placebo og smerte”
Behandling af kroniske smerter: se under emnet ”Placebo og smerte”
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KOGNITION OG ANGST (S. 285-307 + 60-69 I K)
Angstsymptomer, 4 stk.
1) Psykiske, følelsesmæssige symptomer
2) Kropslige symptomer (hjertebanken, sveden, mundtørhed)
3) Specielle angstrelaterede tanker
4) Undvigelsesadfærd
Frygt (s. 61 i K)
- For den nærværende, aktuelle situation – pludselig opståen
- Symptomer: s. 61 i K
Forventningsangst (s. 61-62 i K)
- Angst for en ubehagelig situation i fremtiden, som man er ude af stand til at kontrollere (forventningen derom)
- Angst er hos mennesker forbundet med omfattende tankeaktivitet
- Symptomer: s. 62 i K
Kamp/flugt (fight/flight) systemet (s. 266 + s. 61 i K):
- Lokaliseret til primitive strukturer i hjernestammen
Det adfærdshæmmende system, ”Behavioural Inhibition System” (BIS): se under emnet ”Motivation og emotion”
Angsttilstande (WHO ICD-10; International Classification of Diseases) (s. 62 i K)
1. Panikangst
2. Agorafobi
3. Generaliseret angst
4. Socialfobi (angst vdr. andres vurdering af en)
5. Enkelfobi
a. Dyrefobier: Hunde, slanger, edderkopper etc
b. Fobier for naturfænomener: Torden, vand, højder etc
c. Fobi for blod-indsprøjning-beskadigelse: Lemlæstelse, blod, opreationer ect
d. Situationsfobier: Busser, elevatorer, flyvning ect
6. Tvangstilstande (OCD)
7. Krisereaktioner (krig, katastrofer, kriminalitet)
Psykoanalytisk teori (s. 63 i K):
- Neurotiske symptomer er ifølge Freud udtryk for en ubevidst konflikt med oprindelse i traumatiske oplevelser
 Konflikten består i sammenstød mellem drifter og utilstrækkeligt fungerende forsvarsmekanismer
- Symptomer har en ”mening” i form af primær- og sekundærgevinst:
 Primærgevinsten: Symptomerne dæmper angsten ved at fortrænge den egentlige årsag
 Sekundærgevinsten: Pt opdager fordele ved symptomerne (større omsorg, mindre opgaver i hverdagen)
Indlæringsteori (s. 64 i K):
- Neurotiske symptomer er resultat af personens indlæringserfaringer. Der skelnes mellem klassisk og
instrumentel/operant indlæring/betingning
- Det indlæringsteoretiske perspektiv på psykosomatisk sygdom handler om, at man kan lære at reagere med kropslige
forandringer på bestemte vilkår (s. 73 i K)
Klassisk og operant betingning (s. 48 + s. 64 i K)
• Klassisk: Diskrimination, generalisering. Betingning af første og anden orden. Organismen er passiv modtager
• Operant: Forstærknings-sekvens. Organismen er aktivt handlende
Angstindlæring (s. 65 i K):
- Mowrers ”to-faktor model” om angstindlæring. Kombinerer de to indlæringsformer, da den antager:
1. Frygtoplevelse … indlæres gennem klassisk betingning …
2. Undgåelsesadfærden … indlæres gennem instrumentel betingning …
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Mowrers-to-faktormodel
1. Subjektiv følelse og autonome reaktioner; klassisk betingning
2. Udgåelsesadfærd: Instrumentel betingning
Nyere tilføjelser (kognitiv):
3. Modelindlæring
4. Fejlinformationer
5. Videns- og betydningsstrukturer
6. Frygtprogrammer
Kognitiv teori (videns-strukturer) (s. 65 i K):
- En tilføjelse til Mowrers teori
- Indlæring knytter sig til individets foreliggende videns- eller betydningsstrukturer, således at det er langt lettere at
indlære frygt over for sådanne genstande eller begivenheder, som man har forhåndsantagelser om kunne være farlige
eller ubehagelige for én selv
Medfødte frygtprogrammer (s. 66 i K):
- En tilføjelse til Mowrers teori
- Mennesket er fra biologisk side udstyret med forberedte frygtprogrammer, der bevirker at vi særlig let kan indlære frygt
i forbindelse med bestemte genstande eller situationer.
Panikangstens onde cirkel, ”Clarks model” (s. 67 i K):

Falske og indlærte alarmer (s. 67 i K):
- Panikanfaldets falske alarm er gennem indlæring blevet knyttet til kropslige fornemmelser som en form for indlært
alarm
- Den falske alarm er erstattet af fobiens indlærte alarm
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KRISER, FORSVAR, COPING (S. 535-538, 565-569 + S. 34-43 I K)
Transaktionsmodellen for stress:
- Lazarus (1982)
 Stress er afhængig af interaktionen mellem individet og dens omgivelser.
 Stress opstår når en person opfatter en situation som mere krævende, end personen mener den har ressourcer til
 Model: samspil mellem individ og situation
Primær vurdering, ”primary appraisal” (s. 535):
- Individet vurdere til start begivenheden selv
- En vurdering af den ydre verden
• Personen vurderer en hændelse som enten (1) irrelevant, (2) positiv, (3) en udfordring, eller (4) en trussel
Begivenheden kan vurderes til en af 4 valgmuligheder:
1) Irrelevant
2) Godartet og positiv
3) Skadelig og en trussel
4) Skadelig og en udfordring
Sekundær vurdering, ”secondary appraisal” (s. 535):
- Individets evaluering af fordele og ulemper ved de forskellige coping strategier
- En vurdering af individet selv
• Personen vurderer egne ressourcer i forhold til situationen
• Stress opstår, når der opleves en diskrepans mellem situationens krav og egne ressourcer
Coping
•
•
•
•
•

Stress opstår når der opleves en diskrepans mellem situationens krav og egne ressourcer
Coping er individets forsøg på at håndtere denne diskrepans
Succesfuld coping termminerer, minimerer eller afkorter stressen
Processer som reducerer (konsekvenser af) stress
Bevidste eller ubevidste handlingsmåder, som en person bruger til at tilpasse sig situationens krav

Coping-stil – ligger sig op af personlighedstræk
• Dispositionelle
• Approach coping (konfronterer problemet)
• Avoidance coping (undgå problemet)
o Repression
o Emotionel non-ekspression (ikke at give udtryk for sine følelser)
Coping-strategi (s. ?)
• Situationelle
o Adfærdsmæssig coping
a) Problemfokuseret: søge oplysninger, bede om hjælp, ændre situationen ovs.
b) Emotionsfokuseret: søge trøst, slappe af, nikotin, alkohol, medicin, ovs.
o Kognitiv coping
a) Problemfokuseret: Ændre sin oplevelse, omvurdering af trussel (til udfordring?)
b) Emotionsfokuseret: Manøvre som afleder opmærksomheden fra truslen og deraf afledte negative følelser
(forsvarsmekanismer)
•

Faktorer i valg af Coping strategier:
1) Problemets art (arbejde vs. helbred og forhold)
2) Alder
3) Køn
4) Kontrollabilitet (opfattet)
5) Tilgængelige ressourcer

Coping-opgaver (s. ?)
1. Reducer stress påvirkning
2. Frem chancen for at ”komme sig” genvinde homeostase
3. Tilpasning, øget tolerance for, stress påvirkningen
4. Opretholde et positivt selv billede
5. Bibeholde emotionel stabilitet
6. Fortsætte gode forhold til andre
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Coping og stress-sygdomsforbindelsen (s. 569):
• Effekt på psykologisk trivsel
1. I personer der sørger for demente: problemløsning og acceptere gier støre velvære
2. Rheumatoid athritis: aktiv, problemløsning er relateret til bedre resultat end passiv undgåelses orientering
coping
3. COL: ønsketænkning og emotionsfokuseret coping, ikke særlig effektiv
4. Psoriasis: undgåelses coping ikke godt.
Emotionel coping og forsvarsmekanismer:
• Forsvarsmekanismer:
o Ego-ens beskyttende metoder for at reducere angst ved ubevidst at forfalske realiteten
• Mekanismer: Repression, projektion, displacement, reaktion formation, regression, rationalisering, identifikation

Den traumatiske krises faser (s. 34 i K):
Krise:
- En livssituation, hvor ens tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder ikke er tilstrækkelige til, at man kan beherske
den aktuelle situation
• ”En hændelse eller en situation, hvor den selv- og verdensopfattelse man indtil da har haft, bryder sammen fordi den er
utilstrækkelig til at forstå det skete” (Berliner)
• ”Vi kan si at vi er i en psykisk krisetilstand når vi er havnet i en livssituajon der tidligere erfaringer og innlærte
reaksjonsmåter ikke er tilstrekkelige for å mestre den aktuelle situasjonen” (Cullberg)
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To former for kriser: Den traumatiske krise og udviklingskrisen
- Den traumatiske krise:
 Def: individets psykiske situation i forbindelse med en ydre hændelse, der har en sådan karakter, at den
pågældende oplever en alvorlig trussel imod sin fysiske eksistens, sociale identitet og tryghed eller andre
livsmål.
 Den traumatiske krise udfordrer vores grundantagelser: Livet er: forudsigeligt – forståeligt – retfærdigt.
 Traume betyder en belastende/skadelig hændelse eller livsbegivenhed
- Den traumatiske krises faser:
1) Den akutte fase: minutter – dage
i. Et chokstadium, hvor personen må bruge al sin psykiske energi på at orienterer sig i tilværelsen
ii. Kaos, desorientering, følelsesløshed, kognitive forstyrrelser (måden at tænke på)
iii. Personen har brug for praktisk støtte og accept. Princip: Nærvær, omsorg, kontakt
2) Reaktionsfase: uger – måneder
i. Den smerte, som hændelsen har foretaget, bryder frem i hele sin styrke
ii. Angst og forsvarsmekanismer. Traumatisering. Vedvarende traumatisk stress tilstand
iii. Hv-spørgsmål: ”hvis jeg havde gjort sådan og ikke sådan…”, ”hvorfor skulle det lige overgå mig?”
3) Bearbejdningsfasen: halvt – helt år
i. Smerten holdes på afstand i kortere eller længere perioder og giver plads til konstruktivt arbejde og
foretagsomhed
ii. Mere realistisk billede af situationen og sig selv.
iii. Forståelse, accept
4) Nyorienteringsfasen:
i. Smerten er borte eller under kontrol.
ii. Ikke en afslutning: krisen bliver en del af personens selvopfattelse
5) Efter-traumatisk vækst kan forekomme
i. Noget man har lært noget af (eks. en udsendelse)
-

Udviklingskrisen:
 Ydre begivenheder, som betragtes som en del af det normale liv, men i visse tilfælde alligevel bliver for
overvældende, og kan udløse en krisetilstand (Johan Cullberg).
 Ved en overgang til en ny livsfase (flytte hjemmefra, gå på pension)

Typiske følelsesmæssige reaktioner:
• Voldsomme følelsesudsving, angst og ubehag, frygt for egen og nærmeste sikkerhed, vrede, hævnfølelse, tristhed,
skyldfølelser
Typiske kropslige reaktioner:
• Hjertebanken, svimmelhed, svedeture, muskelspændinger, åndedrætsbesvær, træthed, søvnproblemer, hovedpine, ondt i
maven, kvalme, sænket sexlyst
Typiske kognitive reaktioner:
• Koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, grublen, negative historier, låser fast
Typiske sociale reaktioner:
• Tilbagetrækning, irritabilitet, følelse af isolation
Udløsende faktorer (s. 34-36 i K):
- Udløses af hændelser, som udfordrer vores grundantagelser. Livet er: forudsigelig – forståelig – retfærdig
1. Tab – trussel om tab
2. Krænkelse – trussel om krænkelse
3. Katastrofe
Overdeterminerede kriser (s. 36 i K)
- Reaktionernes styrke kan ikke forstås alene ud fra den udløsende årsag. En tidligere oplevelse forstærker den
følelsesmæssige reaktion.
Lægens opgaver (fra EFFI):
• Sikre, at den kriseramte kan leve videre, imens ”såret” heles.
• Sikre at genopbygningsprocessen ikke nedbremses
o Dette kan bl.a. gøres ved at vise et vikarierende håb (overtage den optimisme som den kriseramte ikke selv er i
stand til at vise).
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KRONISK SYGDOM (S. 683-711 + BOX 11.2 OG BOX 11.3)
Kronisk sygdom (definition):
• ”En tilstand der kræver vedvarende professionel behandling eller indebærer en diagnosticeret irreversibel sværrelse af
psykisk eller somatisk karakter, som ikke kan tilskrives en normal ældning … For smertefulde tilstande defineres
smerter som værende kroniske, hvis de har varet mere end seks måneder” (Erik Friis-Hashé)
• Eksempler: Astma, allergi, sukkersyge, nyrelidelser, parkinson, kræft, AIDS, sclerose
Livskvalitet (s. 684):
• ”Den værdi, som mennesket oplever, at tilværelsen har for dem, lige fra fysisk og psykisk velbefindende til evnen at
foretage sig meningsfyldte aktiviteter. Der skelnes imellem ydre objektiv livskvalitet, fx fysisk rørlighed, arbejde, social
situation og bolig (vilkår for livskvalitet) og indre subjektiv oplevelse af livsmening og livsglæde (udtrykt livskvalitet)”
(Fra bogen Klinisk sundhedspsykologi, red. af Erik Friis-Hasché, Peter Elsass, og Thomas Nielsen)
Krisemodeller: Traumatisk
• ”Det psykiske traume er karakteriseret af en ydre begivenhed, der opstår pludselig og uvarslet, og som individet oplever
som uretfærdigt. Begivenheden kan udsætte individet for farer eller livsændringer og være en trussel mod individets
fysiske eksistens, sociale identitet, og tryghed eller grundlæggende muligheder for tilfredsstillelse i tilværelsen.”
(Anders Korsgaard Christensen og Erik Friis-Hasché, i Erik Friis-Hasché).
• Johan Cullberg lavede en teori om faserne i den traumatiske krise (et hjælpemiddel til at orientere sig i en krises forløb).
o Fase 1: Chokfasen – Kaos, desorientering, følelsesløshed, kognitive forstyrrelser. Minutter til dage
o Fase 2: Reaktionsfasen – Angst og forsvarsmekanismer. Uger til måneder
o Fase 3: Bearbejdningsfasen – En mere sammenhængende bearbejdning af det, som er sket, derfor kommer der
her ofte en bedre forståelse og accept af det hele. Halve år. Man kan sidde fast i dette stadie.
o Fase 4: Nyorienteringsfasen – Traumet er under kontrol, man vil begynde at orientere mod livet igen, nye
interesser i et nyt liv, ikke en afslutning: krisen bliver en del af personens selvopfattelse
Krisemodeller: Eksistentiel
• Kronisk sygdom er et livsvilkår, som rammer vor eksistens og ”ryster selvet”. Krisen er mere fundamental, omfattende
og langvarig end det, den traumatiske kriseteori lægger op til. Processen forløber mere cirkulært. Ved kronisk sygdom
har vi behov for at udvide med en eksistentiel kriseteori. Den eksistentielle krise vækkes til live af sygdommen, og
sygdommen tvinger personen til at forholde sig til de centrale eksistentielle dilemmaer og finde nye løsninger til at
håndtere de eksistentielle grundvilkår. (Marianne Bache og Bente Østerberg)
• De 4 eksistentielle grundlag iflg. Yalom: Døden, ensomheden, meningsløsheden og friheden
Eksempler på områder/udfordringer ved eksistentiel krise:
• Den fysiske væren: Angreb på usårligheden. Skrøbelighed. Kroppen er ulækker, den har mangler, den svigter.
Overopmærksomhed. Smerter. Træthed.
#
• Den psykiske væren: Tab og sorg. Vrede. Angst. Fortvivlelse. Depression. Skam og skyld. Misundelse. Accept.
Benægtelse. Frihed og valg. Selvværd.
Det normale sorgforløb/sorgarbejdet kan karakteriseres ved flg. ”opgaver”:
• Den sociale væren: Alenehed. Nærhed-distance. Lige-uligeværd. Afhængighed. Sociale system/patientrollen.
- At erkende det, der er mistet
Familieroller. Arbejde.
- At mærke og gennemleve følelser af smerte, ked-af-det-hed og vrede
• Den åndelige væren: Uretfærdighed. Tro og håb.
Købsslåen med skæbnen. Døden. Selvmord.
- At forandre sig ved at lære nye færdigheder
-

!"#

At adskille sig fra det mistede og reinvestere sin energi i nyt liv
(Davidsen-Nielsen og Leick) (fra samme powerpoint som ovenstående)

Sorg og tab ifm. kronisk sygdom:
• Ved kronisk sygdom vil der ofte være tale om en længerevarende sorgproces, som er båede forståelig og ”normal”
Schut’s
2-spors-sorgmodel:
• ”Der er altid sorg i en krise, men ikke altid Stroebe
krise iogen
sorg”
(Lis Hillgaard)
• Kronisk sygdom kan medvirke til oplevelsen
af
et
tab,
som
er så stortsom
og entruende,
at de imellem
sædvanlig
Nyere sorgteorier ser sorgprocessen
stadig svingning
to typermestringsstrategier
af ”opgaver” – to
spor:
sættes ud af kraft (= taume). Personen er i krise.
Stroebe og Schut’s 2-spors-sorgmodel:
Nyere sorgteorier se sorgprocessen som
en stadig svingning imellem to typer af
”opgaver” – to spor.

Tabsorienteret

Genopbygningsorienteret

Sorgarbejde
Forholde sig til
Genoplevelse af sorg
At give slip på – fortsætte

livsændringer
Gøre nye ting

omforme bånd til det mistede
Afledelse fra sorgen
Benægtelse/undgåelse af
genopbygningens

Benægtelse/undgåelse
af sorg

forandringer
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Angst og depression (s. 463, 687-688):
- Angst: Høj grad af angst opleves når folk forventer substantielle livsændringer, når de føler sig afhængige af
sundhedspersonale, når de oplever bekymring for tilbagevending af sygdom
- Depression: 1/3 af alle medicinske patienter med kroniske sygdom rapporterer om moderate symptomer af depression
og ¼ lider af svær depression.
- Depression: kan også være en forsinket reaktion til kronisk syge, fordi det ofte tager tid for patienter at forstå omfanget
af konsekvenserne af deres sygdom.
Sårbarheds-stressmodellen i relation til mennesker med kræft (Marianne Lau):

Døende patienter, Kübler-Ross' stadieteori (s. 455): se under emnet ”Udviklingspsykologi”
Selvopfattelse/self-concept, identitet og selvværd (s. 689-691):
• Patientrolle
• Kropsbillede
• Præstationsevne (arbejde, hobbies)
• Relationer til andre
o Fordomme
o Familieroller/ansvarsfordeling
o Intimitet/seksualitet
o Afhængighed
• Ambitioner, planer og ønsker for fremtiden (kernen af patientens identitet)
Bodyimage (kropsbillede) - Bob Prices model
Body reality: er realitet, den fysiske krop, den nøgne sandhed, faktum
Body presentation: er præsentation, fremtoning og attitude som fx livsstil signalerer ved
hår- og tøjvalg
Body ideal: er kroppens ideal, ønsketænkningen, værdinormen for ens krop

Rehabilitering og langtidstilpasning:
• Sygdomsaspekter ved kronisk sygdom, som påvirker graden af tilpasning
• Debut:
o Akut → især coping-aktiviteter (f.eks. informations-søgning, søge støtte)
o Gradvis → usikkerhed → stress- og angstreaktioner
• Sygdomsvariation
o Progressive/konstante → større grad af tilpasning
o Episodiske/tilbagefald → konstant trussel → kriseadfærd
• Formåenhed:
o Graden af kognitiv, motorisk, sensorisk og energimæssig svækkelse og kropslig deformering vil påvirke
rehabilitering
• Forløb:
o Krisefase (fra første symptomer og umiddelbart efter diagnosen)
o Kronicitetsfase
o Terminalfase – forventninger til terminalfasen har stor betydning, ligeledes omgivelsernes reaktion
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Dimensioner i personens sygdomsopfattelse, ”Illness cognitions”, Leventhal et al's model (s. 620)
22
• Identitet: den etiket og de symptomer som personen
tilskriver sygdommen.
• Årsag: de forklaringer, som personen har på sygdommens opståen og udvikling. Personens opfattelse af hvad
sygdommen drejer sig om.
• Tidslinjen: de tanker, personen har om sygdommens tidsmæssige udvikling: er den akut, kronisk eller cyklisk.
• Konsekvenser: personens opfattelse af, hvor alvorlig sygdommen er i form af, hvilke konsekvenser den har.
• Helbredelse/kontrol: personen opfattelse af de muligheder for helbredelse eller kontrol af sygdommen eller dens
symptomer, dels egen mulighed for at øve indflydelse, dels behandlingens effektivitet. Self-efficacy.
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Med realitetsorientering i fokus:
• De argumenterede for at en fysisk sygdom kan ses som en krise(situation). De foreslog at fysisk sygdom forårsager
ændringer, der kan begrebsliggøres som en krise(situation). (se disse på side 629-630) De beskrev yderligere tre
processer, der udgør coping processen.
1. proces: Kognitiv vurdering – individet vurderer alvoren og signifikansen af sygdommen. Der er muligt at
integrere Leventhal’s illness cognitions i denne fase af coping processen, da sådanne sygdoms beliefs er
relateret til hvordan en sygdom vurderes
2. proces: Adaptive opgaver – her beskrives syv adaptive opgaver som anvendes som en del af coping
processen. De kan inddeles i tre sygdoms”tasks” og fire generelle ”tasks”.
3. proces: Coping skills - ifølge Moos & Schaefer er der tre coping former: appraisal-focused, problem-focused
4
og emotion-focused (se side 632)
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Med udvikling af ”illusioner” i fokus (s. 635):
• De foreslog at coping med truende begivenheder (inkl. sygdom) består af tre faser/processer:
1. A search for meaning: Hvorfor skete det? Hvilken effekt har det haft på mit liv?
2. A search for mastery: Spørgsmål som hvordan forhindrer jeg at en sådan situation opstår igen? hvad kan jeg gøre
for at kontrollere eventet næste gang? Folk kan både ved fysisk at ændre fx diæt eller søge information eller ved
psykisk at ændre til fx en positiv attitude eller meditation få en fornemmelse af at have opnået ”mastery”
3. A process of self-enhancement: Ved nedadrettede (downwards) sammenligninger forøges selvværdet, altså en
øgelse i selvværd grundet self-enhancement.

4'6-().'./%7'6%)5/A,F%
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Coping strategier ved kronisk sygdom (s. 691):
1. Social støtte / direkte problemløsning
2. Distancering
3. Positivt fokus
4. Kognitiv flugt / undgåelse
5. Adfærdsmæssig flugt / undgåelse
Self-efficacy: se under emnet ”Sundhedsadfærd og sygdomsperception”	
  
Påvirkning af pårørende til kronisk syge (s. 701-703, 708):
- Kronisk syge patienter, som har gode sociale forhold har større sandsynlighed for at kunne tilpasse sig deres sygdom
• Afhængighed
• Rolle/ansvarsfordeling
• Risiko for ”plejeren”: er i en risikogruppe for angst, depression og faldende helbred
• Negative reaktioner: Fordomme og stereotype-forestillinger fra pårørende (f.eks. AIDS)
• Børn (forskellige alderstrin)
Behandlerens rolle (Marianne Bache og Bente Østerberg):
• At validere
• At repræsentere håb
• At ”trøste”
• At rumme lidelsen
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EKSTRA NOTER
EKSTRA NOTE NR. 1
Den bio-psyko-soiale model (s. 522)

To forståelsesrammer:
1. En model for konsultation og kommunikation
2. En model for sygdommes opståen og udvikling

Den bio-psyko-sociale model

Bio-psyko

To forståelsesramme

1. En model for kons

2. En model for sygd
udvikling

Biomedicinsk model er utilstrækkelig
1. Psykologiske og sociale faktorer har betydning for udviklingen af mange sygdomme
2. Psykologiske og sociale faktorer har betydning for forløbet af mange sygdomme
3. Psykologiske og sociale faktorer har betydning for behandlingen af mange sygdomme

Bio-psyko-social model
Biomedicinsk model er utilstrækkelig
1. Psykologiske og sociale faktorer har
betydning for udviklingen af mange sygdomme
2. Psykologiske og sociale faktorer har
betydning for forløbet af mange sygdomme
3. Psykologiske og sociale faktorer har
betydning for behandlingen af mange
sygdomme

Og
2. Hvem er ans

Biomedicinsk model
indflydelse på de
fremkalder sygdo

Biopsykosocial mod
påvirke sygdoms
sundhedsadfærd
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Vedrører forholdet mellem hjernen og
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Ogden: Health belief model

EKSTRA NOTE NR. 2

Fx. Se

Er især vigtigt inden for neuropsykologi

Ogden

Kan bevidstheden reduceres til
hjerneprocesser?

Ogden: Direkte og Indirekte
forbindelser

Ogden: Aims of health psychology
1. Health psychology aims to understand, explain, develop and test theory by:
a. Evaluating the role of behaviour in the aetiology of illness.
b. Predicting unhealthy behaviours
c. Evaluating the interaction between psychology and physiology
d. Understanding the role of psychology in the experience of illness
e. Evaluating the role of psychology in the treatment of illness
2. Health psychology also aims to put theory into practice
a. Promoting healthy behaviour
b. Preventing illness

Thomas Nielsen
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Ogden: Syv spørgsmål om sygdom og sundhed
1. Hvad forårsager sygdom?
2. Hvem er ansvarlig for sygdom?
3. Hvordan skal sygdom behandles?
4. Hvem er ansvarlig for behandling af sygdom?
5. Hvordan er forholdet mellem sundhed og sygdom?
6. Hvad er forholdet mellem psyke og krop?
7. Hvilken rolle spiller psykologien i forhold til sundhed og sygdom?
Ogden 1. Hvad forårsager sygdom?
o Biomedicinsk model: Biofysiske påvirkninger
o Biopsykosocial model: Biologiske, psykologiske og sociale påvirkninger
Ogden 2. Hvem er ansvarlig for sygdom?
o Biomedicinsk model: Individet har ingen indflydelse på de faktorer, som fremkalder sygdom
o Biopsykosocial model: Individet kan selv påvirke sygdomsrisikoen – jf. Sundhedsadfærd
Ogden: 3. Hvordan skal sygdom behandles?
o Biomedicinsk model: Biofysiske behandlinger
o Biopsykosocial model: Bio-psyko-social behandling
Ogden: 4. Hvem er ansvarlig for behandling af sygdom?
o Biomedicinsk model: Den medicinske profession
o Biopsykosocial model: Patienten er selv delvis ansvarlig sammen med en række relevante professionelle
Ogden: 5. Hvordan er forholdet mellem sundhed og sygdom?
o Biomedicinsk model: Sundhed og sygdom er kvalitativt forskellige
o Biopsykosocial model: Sundhed og sygdom skal snarere opfattes på et kontinuum
Ogden: 6. Hvad er forholdet mellem psyke og krop?
o Biomedicinsk model: Psyke og krop er uafhængige – dualistisk model
o Biopsykosocial model: Psyke og krop er i samspil eller interaction
Ogden: 7. Hvilken rolle spiller psykologien?
o Biomedicinsk model: Sygdomme kan have psykiske konsekvenser – men ikke psykiske årsager
o Biopsykosocial model: Sygdomme kan have psykiske konsekvenser og psykiske faktorer kan være
medvirkende årsag
Ogdens definitioner s. 582
1. Health behaviour = sundhedsadfærd
2. Illness behaviour = sygdomsadfærd
3. Sick role behaviour = Any activity aimed to get well
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EKSTRA NOTE NR. 3
Thomas Nielsens model

Thomas Nielsen
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To veje fra psykiske faktorer til
kropslige sygdomme:
psykosomatiske forbindelser

To veje fra kropslige faktorer til
psykiske ændringer:
somatopsykiske forbindelser

1. Indre (eller direkte) forbindelser:
Hjerneproces
Kropslig proces
f.eks. Angst fører til hjertebanken og høj blodtryk
2. Ydre forbindelser:
Hjerneproces

Adfærd

f.eks. Nervøsitet fører til
rygning fører til lungekræft

Kropslig proces

1. Indre (eller direkte) forbindelser:
Adfærds ændring

Kropslig proces
Hjerneproces
f.eks. Hormonelle påvirkninger
2. Ydre forbindelser:
Kropslig proces

Hjerneproces

f.eks. Dødsfrygt efter kræftdiagnose

3
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EKSTRA NOTE NR. 4
The Protection Motivation Theory (Rogers et al.) (s. 595)
-‐ en udvidelse af Health Belief Modellen

The Protection Motivation Theory(Rogers et al.)

Su
1.
2.
3.

Severity
Lungekræft er farligt

Miljø
modelling, overtalelse,
forstærkning etc.

Susceptibility
Jeg har store chancer
for at få kræft
Response effectiveness
Rygestop ville mindske
min risiko for kræft

Intra-personlige
Fortidig erfaring

Adfærdsintentioner

Adfærd
(Outcome)

Self-efficacy
Jeg er overbevist om at
jeg evner et rygestop

4.

5.

Fear
Jeg er bange for
at få lungekræft

Sundhedsadfærd afhænger af individets vurdering af:
1. Alvorlighed: Hvor alvorlig er sygdommen?
2. Modtagelighed: Hvor modtageligt er individet for sygdommen?
3. Effekt af indsats: Vil den pågældende form for sundhedsadfærd effektivt reducere sygdomsrisikoen?
4. Egen virkning: Er individet i stand til at udføre den pågældende form for sundhedsadfærd
Rogers forslag til et 5’te element:
5. Frygt/angst niveau ift. sygdommen

Social-kognitive modeller
Adfærden styres i høj grad også af
forventninger (expectancies) og individets
sociale ramme:
1. Situation outcome expectancies
2. (Action) outcome expectancies
3. Self-efficacy expectancies

Beliefs
outcom
beh
If I take m
I will b

Evalu
expected
Being
is de

Normat
My family
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Health belief model

EKSTRA NOTE NR. 5
Health Belief Model s. 592-595

Sundhedsadfærd afhænger af individets vurdering af:
1. Hvor udsat er jeg?
2. Hvor alvorlig er sygdommen?
3. Hvor modtageligt er individet for sygdommen?
4. Hvor store fordele er der ved at udføre den pågældende form for sundhedsadfærd?
5. Hvor store ulemper er der ved at udføre den pågældende form for sundhedsadfærd?

Ogden: Health belief model
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EKSTRA NOTE NR. 6
Theory of Planned Behaviour (Ajzen and colleagues) (se s. 599-601)

-

Repræsenterer en progression fra Theory of Reasoned Action

T

Theory of Planned Behaviour

Sund

1. Ind
±

2. Ind
±

3. Ind
±

se også figur s. 600

Sundhedsintentioner og adfærd afhænger af:
1. Individets attitude/holdninger:
o Vil den pågældende adfærd have positive konsekvenser?
2. Individets subjektive normer:
o Ønsker nære pårørende, at individet udfører den pågældende adfærd?
3. Individets grad af kontrol:
o Har individet ressourcer og muligheder for at udføre den pågældende adfærd?
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EKSTRA NOTE NR. 7
Theory of reasoned action (Fishbein et al.) (s. 599-600)
-‐ En social kognitiv model (se s. 321)

Beliefs about the
outcome of the
behaviour
If I take my medication
I will be healthy

Evaluation of
expected outcomes
Being healthy
is desirable

Attitude
towards
action

Social kognitive modeller:
Theory of reasoned action
(Fishbein et al.)

Behavioural
intention

Behaviour

Normative beliefs
My family and friends
think I should take my
medication

Subjective
norms
Motivation to comply
I want to do what
they want me to do

Adapted from Stroebe, 2000

se også figur s. 600
Theory of reasoned action, TRA giver sociale kognitioner en central rolle i form af subjektive normer (individets
overbevisninger ift. den sociale verden) og inkluderer både overbevisninger og evalueringer af disse overbevisninger.
Social-kognitive modeller:
Adfærden styres i høj grad også af forventninger (expectancies) og individets sociale rammer:
1. Situation outcome expectancies
2. (Action) outcome expectancies
3. Self-efficacy expectancies
4. Den sociale ramme

Theory of planned behaviour

Sundhedsintentioner og adfærd afhænger af:

Adfærd afhænger af intentioner
Intentioner afhænger af:
Individets
attitude/holdning:
1. 1.Individets
attitude/holdning
til adfærd
± Vil den
pågældende
2. Individets
subjektive
normer adfærd have positive konsekvenser?

2. Individets subjektive normer:
± Ønsker nære pårørende, at individet udfører den
pågældende adfærd?
3. Individets grad af kontrol:
± Har individet ressourcer og muligheder for at udføre den
pågældende adfærd?
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sygdomsadfærd
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EKSTRA NOTE NR. 8
Leventhals model for sygdomsadfærd: Self-regulatory model of illness cognitions (s. 620)

S

1.
In
af

2.
In

3.
In

Se også figur s. 620

D
sy

	
  

Self-regulatory model of illness cognitions:
• Overordnet ses sygdom som en forstyrrelse af normaltilstanden, og modellen beskriver individets forsøg på
at genoprette normaltilstanden
• Det er denne proces, som er ”self-regulatory” – selv-regulerende
Stadier:
1. Interpretation/fortolkning:
• Individet erkender sygdom/forstyrrelse af normaltilstand
2. Coping/mestring
• Individet anvender strategier for genoprette normaltilstanden
3. Appraisal/evaluering
• Individet vurderer om strategierne har været effektive
•

De tre stadier er i et gensidigt dynamisk samspil – og f.eks. kan sygdomskognitioner være et element i
coping-strategi
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Health action process approach
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EKSTRA NOTE NR. 9
Health Action Process Approach (Schwarzer) (s. 602)

se også figur s. 602
Modellen forsøger at forudsige både adfærdsmæssige intentioner og faktiske handlinger
Skelner mellem motivations- og handlingsfase:
1. Motivationsfasen kommer før handlingsfasen og der er således temporal sekvens
2. I handlingsfasen indgår kognitive og situationsfaktorer
3. Self-efficacy indgår både i motivations- og handlingsfasen
Motivationsstadiet udgøres af følgende komponenter:
- Self-efficacy
- Forventninger om resultatet
o Hvoraf en delmængde udgøres af; sociale forventninger til resultatet
- Vurdere truslen
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