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Personlighetsforstyrrelser i DSM-5

• «Den klassiske modellen» (Section II)
• Identisk med DSM-IV

• «Den alternative modellen» (Section III)
• Personlighetsfungering kombinert med 

personlighetstrekk



Det norske nettverk for 
personlighetsfokuserte 

behandlingsprogrammer



Personlighetsforstyrrelser i 
DSM-IV og DSM-5 

Cluster A
• Unnvikende PF
• Avhengig 
• Tvangspreget

• PD Not 
otherwise 
specified

Cluster B

• Schizotyp 
• Paranoid
• Schizoid

Cluster C

• Dyssosial/antis
osial

• Ustabil/borderl
ine

• Histrionisk
• Narsissistisk



Den alternative modellen for 
personlighetsforstyrrelser I DSM-5 

A.Moderat eller alvorlig svekkelse i 
personlighetsfungering

B.Ett eller flere patologiske 
personlighetstrekk

Seks spesifikke personlighetsforstyrrelser



A-kriteriet

Personlighetsfungering



Nivå av personlighetsfungering
Selv-fungering

• Identitet
• Selvopplevelse
• Selvaktelse
• Emosjonell bredde og 

regulering

• Selvstyring
• Evne til å forfølge 

meningsfylte mål
• Konstruktive, prososiale 

indre verdier for atferd
• Selvrefleksiv fungering 

Interpersonlig fungering
• Empati

• Forståelse og verdsettelse av 
andres opplevelser og 
motivasjoner          

• Toleranse for perspektiver som 
skiller seg fra ens egne

• Forståelse av effekten egen atferd 
har på andre

• Nærhet
• Forbindelsers dybde og varighet        
• Ønske om og evne til nærhet
• Hvordan gjensidig respekt 

gjenspeiles i atferd



Nivå av personlighetsfungering

1.Identitet
2.Selvstyring
3.Empati
4.Nærhet

•0 =  Lite eller ingen svekkelse; 1 = Noe svekkelse; 2 = Moderat 
svekkelse; 
3 = Alvorlig svekkelse; 4 = Meget alvorlig (ekstrem) svekkelse

} Selvet

} Interpersonlig



Nivå av personlighetsfungering

• 0 = Ingen eller lite svekkelse
• 1 = Noe svekkelse
• 2 = Moderat svekkelse
• 3 = Alvorlig svekkelse
• 4 = Meget alvorlig (ekstrem) svekkelse



1. Alvorlighetsgrad av 
personlighetspatologi vel så viktig 

som type



2. Adaptiv kapasitet 
(personlighetsfungering) 

versus

basale tendenser 
(personlighetstrekk)



3. Behov for en bedre 
operasjonalisering av de generelle 
kriteriene med mer fokus på selv-
patologi og mellommenneskelig 

fungering



De generelle diagnostiske kriterier for 
personlighetsforstyrrelse

• Et varig mønster av indre opplevelser og atferd 
som avviker markert fra forventningene i den 
kultur hvor vedkommende lever. 

• Dette mønsteret manifesterer seg på minst to 
områder: 

• 1. Tankemønster
• 2. Affektivitet
• 3. Mellommenneskelig fungering. 
• 4. Impulskontroll.



Nivå 0 versus nivå 3



Nivå 0
God personlighetsfungering

• Identitet:
• Opplevelse av en selv som unik med klare grenser mellom 

selv og andre (sense of self)
• Stabil selvfølelse og evne til realistisk å vurdere seg selv
• Evne til å regulere en stor variasjon av emosjonelle 

reaksjoner

• Selvstyring:
• Evne til å forfølge sammenhengende og meningsfulle 

kortsiktige- og langsiktige mål
• Anvende konstruktive og prososiale indre standarder for 

adferd (verdier)
• Evne til å reflektere over seg selv på en produktiv måte



Nivå 0
God personlighetsfungering

• Empati
• Forstå og anerkjenne andres opplevelser og motivasjoner
• Ha toleranse for forskjellige perspektiver
• Ha forståelse for virkningen av egen atferd på andre

• Nærhet
• Varighet og dybde av positive relasjoner
• Ønske og kapasitet for nærhet
• Gjensidighet i relasjoner

 



Nivå 3.
Alvorlig svekkelse av selvet

• Identitet:
• Svak opplevelse av autonomi og egenvilje; opplever mangel 

på identitet eller tomhet
• Skjør selvaktelse som lett påvirkes av ytre hendelser. 
• Emosjoner kan skifte raskt

• Selvstyring:
• Har vansker med å sette seg og/eller oppnå personlige mål
• Indre normer for adferd er uklare eller motstridende. Livet 

oppleves som meningsløst eller farlig
• Vesentlig svekket evne til å reflektere over og forstå egne 

mentale prosesser



Nivå 3
Alvorlig svekkelse i interpersonlig fungering

• Empati
• Evnen til å vurdere og forstå tanker, følelser og atferden til andre mennesker er 

vesentlig begrenset. 
• Er generelt ikke i stand til å vurdere alternative perspektiver.
• Er forvirret over eller ikke oppmerksom på egne handlingers innvirkning på 

andre.

• Nærhet
• Evnen til å ha positive og varige forbindelser er vesentlig svekket. Sterk 

overbevisning om at man fullt ut trenger intime relasjoner, og/eller 
forventninger om å bli forlatt eller mishandlet.

• Følelser rundt å involvere seg nært med andre veksler mellom frykt/avvisning 
og desperat behov for relasjoner.  

• Liten grad av gjensidighet: Samarbeid blir ofte forstyrret og/eller avbrutt fordi 
det oppfattes som at man blir avvist og oversett av andre.



Agency
• Identitet nivå 3: Har svak opplevelse av autonomi og 

egenvilje (”agency”) 



Zacher & Kendler (2007)

- Årsak versus beskrivende
- Enititet/sykdom versus «agent»



The structured
clinical
interview for 
the AMPD 
(SCID-AMPD)

Modul I









Eksempel på resultat av utredning

• Pasienten har moderat alvorlig personlighetsforstyrrelse 
kjennetegnet ved problemer med selvfølelse og vanskeligheter i 
nære relasjoner.  PTSD symptomer synes å være mer 
fremtredende mens de psykotiske symptomene 
(hørselshallusinasjoner) synes å være av klinisk underordnet 
betydning

• Konklusjon.
• Moderat svekket personlighetsfungering
• Alvorlig PTSD
• Lettere psykosesymptomer

• Behandlingsanbefalinger: Starte med stabiliserende behandling 
etterfulgt av individualterapi eller gruppeterapi i privatpraksis, 
eventuelt spesialpoliklinikk. 



B-kriteriet

25 Personlighetstrekk
5 Domener 



Trekkmodellen i AMPD (B-kriteriet) 
Fem domener

• Negativ affektivitet (vs. Emosjonell stabilitet)
• Distansering (vs. Ekstroversjon
• Antagonisme (vs. Medmenneskelighet)
• Manglende hemning (vs. Planmessighet)
• Psykotisisme (vs. Klarhet)

0                                1                           2                               3        
Beskriver i svært liten grad    Beskriver i         Beskriver i                Beskriver    
eller ikke i det hele tatt             noen grad          moderat grad          i stor grad 



Personlighetsforstyrrelser i AMPD

• Antisosial
• Unnvikende
• Borderline
• Narsissistisk
• Tvangspreget
• Schizotyp
• PD – Trait Specified



ICD-11 PD Proposal 

Alvorlighetsgrad:
1. Mild
2. Moderat
3. Alvorlig
• Å fjerne alle spesifikke PF kategoriene

bortsett fra borderline PF
• Trekkmodellen



SIPP-118
Selvutfyllingsskjema for 
personlighetsfungering

• Affektregulering
• Selvbeherskelse
• Selvrespekt
• Selvrefleksjon
• Glede
• Eksistensiell mening
• Nærhet

• Varige relasjoner
• Anerkjennelse
• Pålitelighet
• Aggresjonsregulering
• Frustrasjonstoleranse
• Samarbeidsevne
• Respekt for andre

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGqYvz2IbZAhWGXSwKHfP2CPkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fnl.linkedin.com%2Fin%2Froel-verheul-4b403a18&psig=AOvVaw0jecKMkEsGf5rVfmIHJ9m7&ust=1517642464247729
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFtfaP2YbZAhWkhaYKHbT7DM0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.fourwav.es%2Fview%2F530%2Finfo%2F&psig=AOvVaw0VeoKqC_LrodBjwHy85uHY&ust=1517642527114430


Det norske nettverk for 
personlighetsfokuserte 

behandlingsprogrammer



Level of Personality Functioning Scale- Brief 
Form (Hutsebaut et al. 2017)

• 12 spørsmål om personlighetsfungering



Take away message.
Personlighetsfungering og den alternative modellen for 

personlighetsforstyrrelse

• «Nivå av personlighetsfungering»
• Erstatter de generelle kriteriene for PF
• Kjernekomponentene i 

personlighetspatologi
• Kartlegger alvorlighetsgrad av 

personlighetspatologi 
• Fanger opp endringssensitive aspekter

• Kan tas i bruk i klinisk sammenheng
• Muligens bedre med 4 nivåer 

istedenfor 5 nivåer.
• ICD-11 kommer til å ligne på AMPD 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC37nr06TWAhUkLZoKHXOnBfMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Faboutpug%2Ffunny-pugs%2F&psig=AFQjCNEdO11bHFmutZOJBgyK-RtfukY7OQ&ust=1505477672110122


Takk for 
oppmerksomheten!



B-kriteriet 

Personlighetstrekk







B-Kriteriet
5 domener

• Negativ affektivitet
• Distansering
• Antagonisme
• Manglende hemning 
• Psykotisisme



1. Negativ affektivitet

1.Emosjonell labilitet
2.Engstelighet
3.Separasjonsfrykt  
4.Underdanighet
5.Fiendtlighet
6.Perseverasjon 

0                            1                                 2                               3       
Beskriver i svært liten grad      Beskriver i              Beskriver i               Beskriver    
eller ikke i det hele tatt             noen grad              moderat grad          i stor grad 



2. Distansering

1.Tilbaketrekning
2.Unngåelse av intimitet
3.Anhedoni
4.Depressivitet
5.Innskrenket affektivitet
6.Mistenksomhet 



3. Antagonisme

1.Manipulering
2.Løgnaktighet
3.Grandiositet
4.Oppmerksomhetssøkende 
5.Ufølsomhet



4. Manglende hemning 

1.Uansvarlighet
2.Impulsivitet
3.Distraherbarhet
4.Risikotakende
5.Rigid perfeksjonisme (mangel på) 



5. Psykotisisme

1.Uvanlige oppfatninger og 
opplevelser

2.Eksentrisitet 
3.Kognitiv og perseptuell 

dysregulering 















ICD-11 PD Proposal

 Alvorlighetsgrad:

1. Mild

2. Moderat

3. Alvorlig

 Borderline PF er den eneste som er igjen

 Personlighetstrekk basert på 5 domener (ikke

spesifiert i 25 fasetter)



Personlighets
fungering

ifølge 

SIPP-118

Kan 
anbefales!
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