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Personlighedsforstyrrelser Ingrid J. Kristensen Hent PDF Begrebet personlighedsforstyrrelse dækker et bredt
spektrum af lidelser – fra de neuroselignende til de psykosenære. Nogle personlighedsforstyrrelser har man
kendt til i mange år og har måske blot givet dem nye navne, andre har i løbet af tiden ændret karakter og
udtryk, mens andre igen er helt nye og måske knyttet til vores (sen)moderne samfund. Bogen omhandler

forskellige former for personlighedsforstyrrelser. Udgangspunktet er primært WHO's diagnosekriterier, ICD-
10, men i nogle tilfælde inddrages også det amerikanske DSM-system. Den overordnede inddeling af

personlighedsforstyrrelserne sker i tre hovedgrupper: De tidlige eller psykosenære personlighedsstrukturer
(paranoid og skizoid), de borderlineorganiserede (dyssocial, emotionelt ustabil, narcissistisk og histrionisk)
og de neuroselignende (tvangspræget, ængstelig og dependent). I gennemgangen af hver enkelt forstyrrelse

lægges vægt på symptomer såvel som på den forstyrredes oplevelsesverden. Her inddrages også
diagnosekriterier og historisk baggrund, ligesom almene og specifikke problemstillinger vil blive diskuteret.

Endelig beskrives de forklaringer og terapiformer, som er de mest almindelige eller anvendte.
Personlighedsforstyrrelser henvender sig til studerende og lærere ved ungdomsuddannelserne samt til

studerende ved de mellemlange videregående uddannelser. Bogen er også velegnet som introduktionslæsning
og opslagsværk, hvis man som studerende vil fordybe sig i emnet og de teorier, der knytter sig til det. Ingrid

J. Kristensen er cand.mag. i dansk og psykologi og underviser i psykologi ved Københavns VUC.
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