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Personlighetsforstyrrelser (PF) – 

sosial og helsemessig betydning 

 Høy sykdomsbyrde/nedsatt livskvalitet  

    - som ved Parkinson, leddgikt og lungekreft    

 Jo flere PF-diagnoser jo dårligere livskvalitet 

 Mange berørte familier: barn, foreldre, partnere  

 Mindre utdannelse og deltakelse i arbeidslivet  

 Økt risiko for skilsmisse eller å bo alene  

 Økt forekomst i lavere sosiale lag 

 Kumulativ effekt av utrygge oppvekstvillkår 

 Dårlig sosial funksjon  medfører lav inntekt og dårlige 

boforhold 

 



Sosial og helsemessig betydning forts. 

 Økt risiko for symptomlidelser 

 Dårligere eller langsommere endring i vanlig 

behandling - psykoterapi og medikamentell 

 Tidlig død  

 Forventet levetid redusert med 19 og 18 år for kvinner og 

menn (England /Wales) 

 Dårligere fysisk helse (eks hjertekar, artritt, diabetes) (USA)  

 Selvmord og drap 

 Rusmisbruk 

 Høyt forbruk av helsetjenester  

 Store samfunnskostnader (direkte og indirekte) 

   (2008: PF > depresjon) 

 



Personlighetsforstyrrelser er vanlig 

 Ca 10% av befolkningen 

 30 – 50% av pas. i klinikken 

 Mer i spesialavdelinger  

 Grovt sett ca 50% av pas. i en poliklinikk 

 De vanligste diagnosene i klinikken: 

 Unnvikende PF 

 Emosjonelt ustabil/Borderline PF 

 Uspesifisert/blandet PF 



Prevalens av PF 
 

 Prevalensen er omtrent den samme i alle 
aldersgrupper Torgersen 2009 

 

 Livstidsprevalens: ca 1/3 av befolkningen vil ha en PF 
i løpet av livet? Kanskje mer! Torgersen 2009 

 Ser da bort fra at det skal være tilstede fra 
ungdoms- eller tidlig voksen alder - kan få PF i 
underveis 

   - forenlig med ICD-10    

 

 
 



 

  PF er ikke så stabile som tidligere antatt 

Ikke-kliniske utvalg: 
 Johnson et al 2000: 48% reduksjon av PF-trekk   

     fra 14-16 år til 22 år 

 Lenzenweger 1999: studenter med sannsynlig PF halverte 
antall PF-kriterier over 4 år 

 Nestadt et al 2010: generell befolkning18->65 år, varierende 
stabilitet av PF-trekk over 12-18 år 

Kliniske utvalg:  
 Zanarini et al: 88 % av innlagte pas. med Borderline PF hadde 

ikke diagnosen etter 10 år, 99% etter 16 år  

 Skodol et al: 85% av pas. med Borderline PF i remisjon etter 10 
år. Nedgang også i andre PF 

 Seivewright et al 2002: Over 12 år,: nedgang i cluster B-trekk, 
økning i cluster A- og C-trekk 



Forløp av PF-diagnoser  
Colloborative Longitudinal Personality Disorder Study 

- 2 års stabilitet, voksne mellom 18 og 45 år - 

 12 mnd remisjon i løpet av 2 år (≤ 2 kriterier) 

 Schizotyp PF: 23 % 

 Borderline PF: 31 % 

 Unnvikende PF: 31 % 

 Tvangspreget PF: 38 % 
 

 12 mnd remisjon i løpet av 6 år: ≥ 2/3 av pas. 

 

 Pas. svingte en del med å være over og under terskel, 
men gradvis reduksjon i antall PF-trekk 

 

 Noen trekk mer stabile enn andre, feks. paranoid 
tenkning, affektiv ustabilitet, intenst sinne, lav selvfølelse  



Diagnostisk remisjon – Borderline PF 

 McLean Study of Adult Development  

 - 16 års stabilitet, voksne mellom 18 og 45 år 



Behandlingsstudier 

Oppfølging 

etter 

Diagnostisk 

remisjon 

Dialektisk 

atferdsterapi 

McMain et al 2012 

Kleinstdienst et al 2008 

 

3 år 

2 år 

56 % 

50 % 

Skjematerapi Bamelis et al 2014 3 år 81 % 

Mentaliserings-

basert terapi 

 

Bateman et al 2008 

Jørgensen et al 2014 

8 år 

   3,5 år 

87 % 

78 % 

Kognitive 

terapi 

 

Davidson et al 2006 6 år 56 % 

UPP 
Ullevål Pers.Prosjekt 

Antonsen et al  2014 6 år 70 % 



Borderline PF  

Tilbakefall i et langtids perspektiv 

Antall 

pas. 

Tid i remisjon Tilbakefall 

Gunderson et al 2011 175 Etter 12 mnd remisjon 

 

Etter 10 år remisjon  

21 % 

 

11 % 

Zanarini et al 2003,   

                2010, 2012 

                

                       

231 Etter 2 år i remisjon 

 

Etter 8 år i remisjon 

36 % 

 

10% 



Til tross for diagnostisk remisjon har mange 

fortsatt en del funksjonsproblemer (GAF),  

feks når det gjelder arbeid  

% 

Forløpsstudie Spesialisert beh., MBT 

Zanarini et al 2012 Bateman et al 2008  



Global funksjon – GAF 

i et langtidsperspektiv Review Fiona et al 2016 

GAF 

Obs gjennomsnitts-GAF - stor variasjon 



Konsekvenser? 

 Vi har et ansvar, dvs helsetjenesten, 

rettsapparatet, barnevernet NAV, etc 

 Kan ikke lene oss på gammel diagnostikk, 

    må innhente nye vurderinger,  

    eks barnefordelingssaker 

 

 Hvordan hjelpe ved resterende 

funksjonsproblemer?  

 Aktive strategier/hjelp til å komme ut i arbeid?  

 Integrert element i behandlingen? 

 

 For hvordan vi ser på PF og varighet 

 



PF: Betydelige problemer med selv (identitet eller   

       målrettethet) og interpersonlig (empati eller   

       intime relasjoner) fungering 

 

 

Hva er egentlig PF? 

Alternativ modell for PF i DSM 5, seksjon III  

- Generelle kriterier for PF 

Grader av ”personlighetsdysfunksjon”  

- dvs. dimensjonalt 



 Identitet:  
 Opplevelse av en selv som unik  

 Klare grenser mellom selv og andre 

 Stabil selvfølelse og evne til realistisk å vurdere seg 
selv   

 Evne til å regulere en stor variasjon av emosjonelle 
reaksjoner 

 Målrettethet (self-direction): 
 Evne til å forfølge sammenhengende og meningsfulle 

kortsiktige- og langsiktige mål 

 Anvende konstruktive og prososiale indre standarder 
for adferd 

 Evne til å reflektere over seg selv på en produktiv 
måte 

 

Det sunne selv 



 Empati 

 Forstå og anerkjenne andres opplevelser og 

motiver 

 Ha toleranse for forskjellige perspektiver 

 Ha forståelse for virkningen av egen atferd på 

andre 

 Intimitet 

 Varighet og dybde av positive relasjoner 

 Ønske og kapasitet for nærhet 

 Gjensidighet (mutuality of regard) i relasjoner  

 

God interpersonlig fungering 



 

                      Personlighetsfungering 

          - både relativt stabil og fluktuerende 

             - avh. av kontekst og belastninger 
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PF - Hva med de eldre? 



PF hos eldre 
Abrams & Bromberg 2006 

 

 Mindre undersøkt enn hos yngre  

  

 Ordinære PF-kriterier ikke like egnet hos eldre? 

  - eks affektive sympt. istedenfor impulsiv aggressiv        

    atferd 

 

 Heterotyp kontinuitet? 

 

 Behov for lavere diagnostiske  

 terskler eller alderssensitive   

 kriterier? 

 

 

 

 

 



PF hos eldre forts.  

 

Sannsynligvis bare litt mindre  

hyppig enn hos yngre (8-10%) 

 

Subterskel PF betydningsfullt   

 

PF særlig hyppig hos eldre  

med depresjon (ca 30 %) 

 
 Stabilitet eller lett økning av cluster A og C med alderen  

 Tendens til at PF i cluster B er mindre hyppig hos eldre   

     - men omdiskutert 

 Borderline PF reduseres hos yngre, men kan komme  

   tilbake 

Kan aldersspesifikke belastninger bringer PF frem igjen? 

  

 

 

 

 



Hva med de unge?  

 Har vært forsiktighet rundt å diagnostisere PF  

    hos ungdom (< 18 år)  

 i tråd med anbefalinger i ICD og DSM 

 I ferd med å endre seg 

 Vanlige argumenter mot diagnostikk av PF hos 

ungdom: 

 Turbulent tid, personligheten i endring 

 Endringer intensiteten i følelseslivet, selvopplevelse og 

orientering i forhold til jevngamle  

 De fleste «vokser det av seg», dvs modnes mentalt og i 

sentralnervesystemet  

 Risiko for å sykeliggjøre normal utvikling  

 Stigma og merkelapper  



Argumenter for diagnostikk av PF hos ungdom: 

 Særlig hatt fokus på Borderline PF (BPF) 

 En del av ungdom med PF-trekk i tenårene fortsetter  

    å ha det senere og i mer alvorlig grad 

 BPF-trekk kan påvises i tidlig tenårene, kanskje  

    typisk 13 år, øker i intensitet i 20-årene, for så å avta 

 Sykdomsbyrde hos behandlingssøkende (døgnpas.) 

ungdommer like stor som hos voksne  

 Langvarige funksjonsproblemer 

 BPF hos unge kan diagnostiseres reliabelt  

 Varselstegn: kombinasjon av identitetsforstyrrelse, 

affektiv ustabilitet og intenst sinne 

 Fluktuerer som hos voksne, dimensjonal tenkning ok 

 BPF hos unge er mer lik enn forskjellig fra BPF hos 

voksne 
 



Argumenter for diagnostikk av unge forts. 

 
 Ved ikke å erkjenne og diagnostisere 

problemene risikerer vi  at ungdommen ikke får 

den hjelpen de trenger. 

 Viktig å intervenere tidlig for å unngå iatrogene 

effekter  

 Noen lovende psykoterapistudier som har 

inkludert ungdom med minst 2-3 borderline trekk 

har vist en viss bedring 

 Men fortsatt en vei å gå mht behandling 

 

Må unngå å diagnostisere og evaluere uten å tilby 

hjelp ! 

 
 



Figur 10.1 

 

Utviklingsløp, en dramatiserende PF (cl. B) 

                                          Torgersen 2009 

 



Utviklingsløp, en introvert PF (cluster C) 

Torgersen 2009 



Hva betyr dette? 

 PF omfatter både  

 Underliggende relativt stabile trekk  

 Mer ustabile/foranderlige aspekter 

 Vet ikke nok om hva som utgjør mer stabile og 
foranderlige sider ved personligheten 

 De stabile trekkene mest genetisk betinget? 

 De foranderlige aspektene mer miljøbetinget? 

 For enkelt?  

   Er grad av stabilitet/ustabilitet også genetisk 
betinget?  



Mer stabile aspekter ved personligheten 

 Temperament  

 Konstitusjonelt baserte individuelle variasjoner i 

reaktivitet mht emosjoner, motorikk og 

oppmerksomhet Rothbart & Derryberry, 2002 

 Primære emosjonelle systemer Panksepp 1998 

 

 Temperament påvirkes av og påvirker erfaring, og 

blir gradvis transformert og integrert i vår voksne 

personlighet Rothbart, Ahadi, & Evans, 2000 

 

 Personlighet  



Fem-faktor modellen for personlighet 

(FFM) Costa & McCrae (1992) 

 Nevrotisisme 

 Ekstroversjon 

 Åpenhet for opplevelser 

 Omgjengelighet 

 Organiserthet/Samvittighetsfullhet 

 

30-60% av variansen i dimensjonene kan  

tilskrives genetisk innflytelse 

 



Meta-analyse

av 113 utvalg

Total n = 50120

Roberts et al. 

(2006)

Endring i personligheten med alderen 

 



Generell tendens – med alderen blir vi: 

 

Mer omgjengelige, samvittighetsfulle,  

og emosjonelt stabile (lavere Nevrotisisme) 

 

Litt mindre åpne og utadvendte 

 

Samme tendens er observert hos  

Sjimpanser - A, C, E, O  
King 2008 

 

Men individuelle forskjeller mht  

stabilitet versus endring ! 

 

 

 



 
Vi modnes! 

- Men hva er modning? 

Omdiskutert: 

 

Indre preprogrammert modning med  

genetisk/evolusjonær basis? eller 

 

Kontekstavhengig modning avhengig av roller og  

erfaringer gjennom livsløpet? 

 

Eller begge deler? 



© 2011 American Psychological Association 

Endring og stabiliteten i personlighetstrekk fra 

ungdomsår til voksen alder er påvirket både av 

genetiske faktorer og erfaring Hopwood et al 2011 

626 tvillingpar undersøkt i tre omganger: 17, 24 og 29 år 

- Størst endring i Neg. emosjonalitet og Kontroll   

 

Endring i Neg.emosj: 

  Arv: 12 % 

  Ind. erfaringer: 79% 

  

Endring i Kontroll 

  Arv: 50% 

  Ind. erfaringer: 50% 
  

 

 

   



Personlighet og PF utvikles som 

et samspill mellom genetiske faktorer og 

oppveksterfaringer 

Personlighet: Arv: ca 40-50 %  

                        Miljø: 50-60% 

 

PF: Ca de samme estimatene: Arv: 30-50% 

 

- Samme genetiske faktorer influerer på mange PF 

 

 



Arv og miljø er ikke uavhengige av hverandre!  

 Barnets gener påvirker foreldrenes 

omsorgsatferd, barnet ”skaper” sitt miljø,  

 

 Gen-miljø korrelasjon 

 Passiv – eks. musikalsk hjem 

 Aktiv - vi velger og selekterer vårt miljø /  

              impulser 

 



Arv og miljø er ikke  

uavhengige – forts. 

 

Sårbarhetsgener:  

Gener disponerer for  

visse egenskaper 
 

Noen gener gjør oss  

spesielt sårbare for  

visse miljøfaktorer  

-gen-miljø interaksjon 

 

 

Eks: MAOA genotype influerer på risiko for 
antisosialitet i voksen alder hos gutter som har vært 
utsatt for barnemishandling Caspi et al 2002 



Men stress-sårbarhetsmodellen er 

muligens for enkel! 
 

Gener som gjør oss mer  

sårbare/påvirkelige av  

negative erfaringer kan også  

gjøre oss mer mottakelige for  

positive erfaring   

- differensiell mottakelighet  

  for kontekst – ”orkidé –barn” 

 

Øker kompleksiteten ytterligere! 

 



Belsky & Beaver 2011: ca 1500 ungdommer  

5 antatte risiko-genkopier (DAT1, DRD2, DRD4, 5HTTLPR, MAO) 

- Jo flere risikokopier, jo dårligere selvkontroll, ved    

  dårlig kvalitet av foreldrenes omsorg/engasjement 

- Jo flere risikokopier, jo bedre selvkontroll ved   

  svært god kvalitet på foreldrenes omsorg 

 

 

Men bare  

for guttene 

 

 

 

 

 
 



Arv og miljø er ikke uavhengige av hverandre 

- forts. 

 

Epigenetikk  

 Gener kan ”skrus av og på”  

 Miljøerfaringer påvirker aktivering/deaktivering 

Eks metylering 

 Hindrer at genet transkriberes via RNA og 

resulterer i proteiner 

 Eks gener knyttet til serotonintransport, 

dopaminreseptorer, monoaminooksidase, 

nevrotrop faktor, glokokortikoidreseptor 

 

 

 

 



Påvist flere sammenhenger mellom 

miljøfaktorer og metylering hos mennesker 

 Barnemishandling og metylering av 
serotonintransport-gen, glukokortikoidreseptor-gen  

    Beach et al 2010, McGowan et al 2009 

 Ved separasjon og tap, ubearbeidet tap og 
metylering av serotonin transport genotype  

    van Ijzendoorn et al 2010  

 Epigenetisk programmering i fosterlivet 
 Prenatal stress hos mor Mulligan et al 2012 

 Depresjon hos mor? Liu et al 2012, Schroeder et al 2012 

 Sosioøkonomisk status? Tehranifar et al 2013 

 

 Perroud et al 2013: Endring i metyleringsstatus hos pas. 
med Borderline PF etter psykoterapi 

 

 
 

 

 

 





Misbruk og omsorgssvikt i barndommen øker 

risikoen for utvikling av PF Johnsen et al 1999  
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Sammenheng mellom problematisk  
foreldre atferd i hjemmet før 16-års alder  
og risiko for PF ved 22- og 33-årsalder 

Johnsen et al  

2006 



Tilknytning 

 Vanskelige oppveksterfaringer gir seg til kjenne 

ved utrygg tilknytning til foreldre som barn og til 

andre nære som voksen 

 

 PF er sterkt forbundet med utrygg tilknytning 

 Engstelig ambivalent 

 Distansert 

 Desorganisert 

 

 Får betydning for selvopplevelse og 

relasjoner til andre som voksen 

 



Mobbing  Wolke et al 2012 

- Økt risiko for  

  Borderline PF 

- Jo mer mobbing jo  

   større risiko 

 

 

                                                   Åpen og  

                                                   relasjonell mobbing 

 

                                               

 

 



Oppsummering 

 Genetiske forhold og oppveksterfaringer har 

betydning for utvikling av PF 

 Komplekse samspill 

 Miljøpåvirkning kan begynne så tidlig som i mors liv 

 Samfunnsmessige forhold har betydning 

 Både PF-diagnoser og personlighetsfungering 

fluktuerer over tid 

 Tidlige og senere livserfaringer kan påvirke 

forløpet i positiv eller negativ retning 

 Hva med behandling? 

    Kan god behandling medvirke til endring  

    og økt robusthet? 


