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Personale
Ph.d.-studerende og fastansatte i forskningsafsnittet i 2011
Professor, overlæge,
dr.med., Per Hove Thomsen (leder af forskningsafsnittet),

psykolog Anne-Mette
Lange,

klinisk assistent, ph.d.stud., læge Anne Virring
Sørensen,

sundhedsplejerske, MPH,
ph.d.-stud. Sanne
Lemcke,

læge, ph.d.-stud. Janne
Helverskov,

psykolog Anne-Katrine
Hansen,

psykolog, ph.d. Loa Clausen,

psykolog Lene Hvam,

psykolog, ph.d.-stud.
Katja Hybel,

lægesekretær Jytte Breining,

psykolog, ph.d.-stud.
Kirsten Krabek Frantzen,

lægesekretær Rikke Hansen.
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Personer som haft fast tilknytning til forskningsafsnittet
Klinisk lektor, læge, dr.med. Marlene B. Lauritsen,
afdelingslæge, ph.d. Judith B. Nissen,
overlæge Kristian Rokkedal,
overlæge Helle Rasmussen,
overlæge Meta Jørgensen,
afdelingslæge Lene Ruge Møller,
afdelingslæge Merete Juul Sørensen,
reservelæge Signe Ventzel Larsen,
post-doc., ph.d. Charlotte Ulrikka Rask,
psykolog, ph.d. Rikke Lambek,
psykolog Karin Christensen,
psykolog Tanja Gjerlev Andersen,
specialpsykolog Dorte Damm,
studentermedhjælper Sofie Grønnegaard Andersen,
studentermedhjælper Sanne Rægaard Kold,
studentermedhjælper Anne Hauge Fynbo og
studentermedhjælper Katrine Lind Christensen
lektor, ph.d. Morten Frydenberg, Institut for Biostatistik, Aarhus Universitet.
Ph.d.-studerende og forskningsaktive fra andre institutter med fast
tilknytning til forskningsafsnittet
Psykolog, ph.d. Rikke Lambek, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet,
psykolog, ph.d.-stud. Gry Kjærsdam Telleus, Århus Universitetshospital, Aalborg Sygehus,
psykolog, ph.d.-stud. Ole Jakob Storebø, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling og Forskningsenheden i psykiatrien, Region Sjælland,
psykolog, ph.d.-stud. Sanne Kjær Vandborg, Klinik for OCD, Århus Universitetshospital Risskov.

Vedrørende øvrige tilknyttede forskere henvises til oversigten over igangværende forskning.
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Igangværende forskning
Ph.d.-projekter
Cand.med. Janne L. Helverskov
Et opfølgningsstudie af 647 patienter behandlet på Center for Spiseforstyrrelser
Vejledere: Per Hove Thomsen, professor, overlæge Ole Mors (Center for
Psykiatrisk Grundforskning, Århus Universitetshospital Risskov), Morten Frydenberg, Institut for Biostatistik, Aarhus Universitet og Kristian Rokkedal.
Baggrund
Den nuværende diagnostiske klassifikation af spiseforstyrrelser lider under
en begrænset indholdsmæssig og prædiktiv validitet. Samtidig mangler de
aktuelle bestræbelser på at forbedre klassifikationen metodemæssigt solide
studier med repræsentative kohorter.
Formålet med projektet er dels at opgøre prognosen for patienter behandlet
på Center for Spiseforstyrrelser hhv. 2½ og 5 år efter behandlingsstart, dels
at afdække forskelle og ligheder mellem forskellige undergrupper af spiseforstyrrelser og dermed bidrage til den internationale diskussion omkring validiteten af de nuværende diagnostiske kriterier for spiseforstyrrelser.
647 patienter indgår i follow-up kohorten for 2½ års undersøgelsen. Data er under bearbejdning for 5 års undersøgelsen. Patienterne er undersøgt med fysisk
undersøgelse, interviews og selvrapporteringsskemaer ved behandlingsstart, efter 2½ år og 5 år. Indsamlingen af data er delvis retrospektiv. Ud fra disse undersøgelser bestemmes diagnose ved indtag, samt måned for måned frem til opfølgning. Herudfra beregnes ved hjælp af overlevelsesanalysemetoder remissionsrater, mulige prædiktive faktorer for remission samt forekomst af recidiv og
skift mellem diagnostiske undergrupper.
987 patienter indgår i en tværsnitsundersøgelse af forskelle og ligheder mellem
forskellige diagnostiske undergrupper. Grupperne sammenlignes på spiseforstyr-
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relsessymptomatologi, almen psykopatologi, psykiatrisk komorbiditet og demografiske data. Data sammenlignes ved brug af Kruskal Wallis og χ2 test.
312 patienter deltog i 2½ års opfølgningsundersøgelsen. 42 % blev helt fri for
symptomer i min. 3 mdr., 72 % blev fri af en spiseforstyrrelsesdiagnose i min. 3
mdr. 43 % havde efter 2½ år ingen diagnose, mens 29 % havde været fri af diagnose, men var faldet tilbage om end ofte til en mildere form for spiseforstyrrelse end udgangspunktet. Tilstedeværelsen af psykiatrisk komorbiditet var en generel prædiktor for en dårligere prognose, mens en høj hyppighed af overspisninger og opkastninger var prædiktor for dårligere prognose for patienter med
bulimi (BN) og lav ønskevægt var det for patienter med anoreksi (AN).
Patienter som ikke opfylder et af de fysiologiske kriterier for AN (dvs. har nogen
grad af menstruation eller BMI under normalvægt men over AN-grænsen) adskiller sig ikke fra typiske AN-patienter på de målte parametre, mens patienter som
ikke opfylder et af de psykologiske kriterier klart adskiller sig fra AN på de fleste
af de målte parametre. Patienter som ikke opfylder hyppigheden af overspisninger og kompenserende adfærd i diagnostiske kriterier for BN ligner på de fleste
målte parametre patienter med typisk BN, mens patienter, som ikke har objektive overspisninger men har kompenserende adfærd på tærskelniveau og patienter
som ikke opfylder det psykologiske kriterium, adskiller sig fra patienter med typisk BN på adskillige parametre. Patienter som har mere end et kriterium på subtærskelniveau har generelt et mildere sygdomsbillede end patienter med AN eller
BN.
Artikel er under udarbejdelse. Ph.d.-studiet afsluttes og afhandlingen indleveres primo 2012.

Cand.med. Anne Virring Sørensen
Description and evaluation of sleep patterns in children with attention deficit/hyperactivi disorder before and after treatment
Vejledere: afdelingslæge Lene Ruge Møller, professor Poul Jennum, Glostrup og professor Per Hove Thomsen.
Projektet er et klinisk studie af søvnproblemer hos børn med ADHD. Der er øget fokus på søvnens betydning i forhold til udvikling af problemer i dagtiden, herunder
påvirkningen af adfærden. De søvnstudier der til dags dato er lavet på patienter med
ADHD har ikke entydige resultater pga. stor heterogenicitet i gruppen og designmæssige variationer.
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I aktuelle studie undersøges børn med ADHD med søvnproblemer i form af træthed
om dagen og sammenlignes med børn med ADHD uden søvnproblemer. Der skal laves objektive søvnmålinger over 24 timer samt en grundig udredning i forhold til
komorbiditet og undertype af ADHD. Yderligere udfyldes spørgeskemaer i forhold til
daglig funktion og patienternes reaktionshastighed måles. Der tages en blodprøve
for at udelukke kendte biokemiske årsager til træthed.
Efter medikamentel behandling gentages ovenstående målinger hos børn med ADHD
og træthed om dagen og resultaterne sammenlignes for at se på effekten af den
medikamentelle behandling, dels på søvnen, dels på det daglige funktionsniveau.
Ved årsskiftet 2012 var der ca. 65 inkluderede patienter. Inklusion forventes afsluttet sommer 2012. Projektet afsluttes i 2014.

Cand.psych. Katja Anna Hybel
Neuro- og metakognitive markører samt prædiktorer for behandlingsrespons hos børn og unge med OCD
Vejledere: lektor, psykolog Erik Lykke Mortensen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, professor, psykolog Else De Haan,
Amsterdam (NL), professor Per Hove Thomsen.
I projektet undersøges, hvordan børn med OCD adskiller sig fra normalt fungerende børn samt børn med andre angstlidelser.
Studiet undersøger forskelle med hensyn til eksekutiv dysfunktion (kognitiv
”selvregulering”), opmærksomhed over for emotionelt ladede visuelle stimuli
samt metakognitive forvrængninger (tænkning om egen tænkning).
Stabiliteten af neuro- og metakognitiv funktion over tid belyses og det undersøges om ændringer kan associeres med behandlingsrespons. Mulige
neuro- og metakognitive prædiktorer for behandlingsrespons afsøges.
Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en hyppig og alvorlig psykisk lidelse blandt
børn og unge. Tilstanden er karakteriseret ved tilbagevendende, ubehagelige
tvangstanker og/eller tvangshandlinger.
I de senere år har der været øget opmærksomhed på lidelsens heterogenitet og
erkendelse af behovet for at identificere potentielle subdimensioner. Neuropsyko-
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logiske funktionsforstyrrelser og metakognitive forvrængninger har været fremført som kernemarkører, men der er få studier vedrørende børn og unge. Hvad
behandling angår, er der behov for at finde frem til nøglefaktorer, der kan fortælle, hvilke børn og unge, der profiterer af hvilken type behandling.
I studiet indgår 50 (7-17 år) patienter med OCD, 50 normalt fungerende børn og
unge matched på køn og alder, 50 børn og unge (7-17 år) med anden angstlidelse. Der testes med neuropsykologisk testbatteri samt forældre- og selvrapporteringsskalaer vedrørende eksekutiv funktion og metakognition før og efter manualiseret kognitiv adfærdsterapi. Resultaterne sammenholdes med mål for symptomsværhedsgrad før, under og efter behandling.
Perspektivet er at bidrage til en grundlæggende viden om neuropsykologiske og
metakognitive processers beskaffenhed og betydning for sygdomsudvikling og
behandlingsprognose ved OCD.
Projektet er sideprojekt til Nordic Long-term OCD Treatment Study (NordLOTS).
Rekruttering af børn og unge med andre angstlidelser foregår i samarbejde med
lektor Mikael Thastum, Angstklinikken, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
Projektet løber over perioden 01.06 2010–31.05. 2016. Dataindsamling er igangværende.

Sundhedsplejerske, MPH Sanne Lemcke
Tidlig opsporing af ADHD og autisme hos småbørn. En opfølgning i
Bedre Sundhed for Mor og Barn kohorten
Vejledere: Klinisk lektor, dr. med. Marlene B. Lauritsen, professor Per Hove Thomsen, lektor Erik T. Parner (Afd. for Biostatistik, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet), lektor Merete Bjerrum (Afd. for sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet).
Projektets formål er, at undersøge om forældrerapporterede forskelle i udvikling og adfærd i de første to leveår kan forudsige, hvilke børn der senere får
en ADHD- eller autismediagnose.
Projektet er opdelt i fire studier:
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•

Et follow-up studie af de tidlige kognitive, sproglige og motoriske tegn på
autisme i Bedre Sundhed for Mor og Barn kohorten inklusiv sammenligning
med børn med mental retardering

•

Et follow-up studie af de tidlige kognitive, sproglige og motoriske tegn på
ADHD i Bedre Sundhed for Mor og Barn kohorten. Svarende til det projekt,
der er gennemført om autisme og med sammenligning af de to diagnosegrupper for at klarlægge eventuelt tidlige diagnosespecifikke tegn

•

Et follow-up studie af de tidlige tegn på ADHD og autisme i Bedre Sundhed
for Mor og Barn kohorten med hensyn til den tidlige regulering og emotionalitet ved hjælp af mødrenes oplysninger om amning, søvn, rytme, kolik og
temperament

•

Et kvalitativt studie på baggrund af resultaterne fra projektets tre kvantitative studier med henblik på at uddybe mødres oplevelser af de første symptomer på afvigende udvikling hos deres små børn.

De første tre studier bygger på oplysninger fra kohorten Bedre Sundhed for Mor
og Barn, hvor man har interviewet ca. 70.000 kvinder, da deres børn var 6 og 18
måneder gamle. Interviewene indeholder oplysninger om moderens oplevelser af
barnets trivsel, adfærd og vækst. Via registre er det muligt at identificere de
børn, der senere har fået en ADHD eller autismediagnose. Ved at sammenligne
oplysningerne om dem med resten af kohorten, vil det være muligt at beskrive
de eventuelle karakteristika ved børn med ADHD og autisme før 2 års alderen.
Undersøgelserne i kohorten suppleres med en kvalitativ interviewundersøgelse,
hvor data indsamles blandt mødre til små børn diagnosticeret med ADHD eller
autisme, og interviewguiden udvikles med udgangspunkt i resultaterne fra de
første tre studier.
Projektet er påbegyndt i 2010 og forventes afsluttet medio 2013. I løbet af 2011
er data til studierne i Bedre Sundhed for Mor og Barn-kohorten indhentet, analyserne er påbegyndt og udkastet til den første artikel er skrevet.

Cand.psych. Kirsten Krabek
Caring for the caregiver. A qualitative study of parental treatment
preferences in autistic children
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Vejledere: lektor, dr.med. Marlene B. Lauritsen, lektor, ph.d. Merete Bjerrum, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, overlæge Meta Jørgensen.
Formålet med ph.d.-projektet er at undersøge, om og hvordan forældrerelaterede prædiktorer har betydning for, hvilken autismespecifik behandlingsmetode, der er mest optimal for familien og dermed styrker behandlingen af
barnet med autisme. Herunder er det også ph.d.-projektets formål at undersøge og definere faktorer, der er af betydning for forældrene i vurderingen
af, hvorvidt de finder behandlingen optimal.
Første artikel er et mixed method systematisk review, der har fokus på at skabe
overblik over, hvilke viden vi har om forældrenes psykologiske profil – særligt
med fokus på emnerne burden, belief, locus of control, sense of competence,
self-efficacy og well-being.
Efterfølgende gennemføres kvalitative interviews og udvalgte psykologiske test af
udvalgte forældre selekteret efter behandlingstilbud med henblik på at opnå indsigt i forhold og elementer ved behandlingen, som forældre vurdere er væsentlig.
Hensigten er ved hjælp af mixed methods at analysere, om der er sammenhæng
mellem præferencer til behandling og forældrenes psykologiske profil.
Studiets undersøgelser vil skabe viden om forældrenes præferencer i forhold til
behandling og koble dette kendskab med forældrenes særlige kompetencer samt
hvilken samspilsdynamik og forældrestil, der kendetegner familien, hvorved man
fremadrettet kan inddrage disse perspektiver i udredningsprocessen. Resultaterne fra studiet vil kunne danne baggrund for konkrete anbefalinger af, hvilken behandlingsmetode der vil være optimal for den enkelte familie. Hermed kan man
forøge barnets udviklingsmuligheder, forøge familiens stabilitet og dermed antages at velværet fremmes for familier, der i forvejen er belastede.
Projektet er påbegyndt i 2010 og forventes afsluttet i 2013. Aktuelt er den systematiske søgning i Pubmed, Embase og PsychINFO færdiggjort, den systematiske udvælgelsesproces af henholdsvis de kvantitative og kvalitative artikler er
gennemført og analysen af datamaterialet er påbegyndt. Artikel er fortsat under
udarbejdelse.
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Cand.psych. Gry Kjærsdam Telleus (i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus, og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg)

Profil og forløb af kognitive deficits hos børn og unge med anorexia
nervosa
Vejledere er Per Hove Thomsen og cand.psych., ph.d. Birgitte Fagerlund
(Bispebjerg Hospital).
Formålet med denne undersøgelse er at sikre øget viden om og forståelse af
betydningen af vægttab og underernæring for de kognitive funktioner, samt
at se på hvilken rolle andre psykiatriske sygdomme sammen med anorexia
nervosa spiller.
Spiseforstyrrelsen anorexia nervosa er kendetegnet ved lav kropsvægt, forvrænget kropsopfattelse, frygt for vægtøgning, undgåelse af fedt- og sukkerholdig
mad samt en række alvorlige helbredsmæssige konsekvenser, såvel fysiske som
psykiske.
Anorexia nervosa ses oftest blandt piger i alderen 12-19 år. Omkring anslås at
0,7 % lider af sygdommen. Anorexia nervosa er en multifaktoriel lidelse, hvilket
betyder, at en række disponerende, udløsende og vedligeholdende faktorer spiller sammen under udviklingen af et sygdomsforløb.
Det kognitive funktionsniveau bliver ofte påvirket hos personer der rammes af
anorexia nervosa, herunder den kognitive fleksibilitet, evnen til at danne sig
overblik, evnen til opmærksomhed og hukommelsesfunktionerne. Vores viden om
denne påvirkning hos børn og unge er dog begrænset.
For at en patient kan indgå i undersøgelsen, skal han/hun opfylde de diagnostiske kriterier for anorexia nervosa og endvidere skal patienten være startet i behandling før det fyldte 18. år. Patienterne vil med et års mellemrum få bestemt
det kognitive funktionsniveau ved en psykologisk undersøgelse. Endvidere vil der
blive undersøgt for en række andre forhold vedrørende selve spiseforstyrrelsen.
Der er i løbet af 2011 inkluderet de patienter der skal indgå i undersøgelsen. Disse er undersøgt første gang og forventes genundersøgt i 2012. Endvidere er der
startet inkludering af kontrolpersoner i projektet. Projektet skrider således planmæssigt frem med en yderst tilfredsstillende rekruttering.
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Ph.d.-projekter, hvori Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital indgår
Cand.psych. Sanne Kjær Vandborg (med udgangspunkt i Klinik for OCD og
Center for Psykiatrisk Grundforskning, Århus Universitetshospital Risskov)
Kognitive funktioner hos voksne med OCD
Vejledere er Per Hove Thomsen, overlæge Birgit Bennedsen, De Psykiatriske Specialklinikker, Århus Universitetshospital Risskov, ledende neuropsykolog Anders Degn Pedersen, Hammel Neurocenter.
Formålet er at undersøge om:
1) voksne patienter med OCD har nedsatte kognitive funktioner sammenlignet med
raske kontrolpersoner
2) nedsatte kognitive funktioner hos voksne med OCD øger risikoen for et nedsat
udbytte af kognitiv adfærdsterapi
3) kognitive funktioner hos voksne med OCD er associeret med OCD-sværhedsgrad
og ændres efter kognitiv adfærdsterapi.
42 voksne patienter med OCD undersøges med neuropsykologiske tests og en
skala til vurdering af symptomsværhedsgrad (Yale-Brown Obsessive Compulsive
Scale) før og efter kognitiv adfærdsterapi (minimum 10 sessioner) ved Klinik for
OCD, Aarhus Universitetshospital Risskov. 42 raske kontrolpersoner er ligeledes
blevet undersøgt med neuropsykologiske tests. Dataindsamling er næsten færdig
og der arbejdes aktuelt på at analysere og formidler resultaterne. Præliminære
analyser tyder på at
1) OCD-patienter har nedsat præstation på en test af visuospatial hukommelse og organiseringsevner (Rey Complex Figure Test (RCFT)) sammenlignet
med raske kontrolpersoner. Forskellen på gruppeniveau er relativ lille (<1
standardafvigelse), men der er stor variation i OCD-gruppen. Således er det
kun halvdelen, der har nedsat præstation på testen.
2) Nedsat præstation på RCFT øger risikoen for nedsat udbytte af kognitiv adfærdsterapi. Således er der gennemsnitligt 37 % større risiko for nedsat
udbytte af terapien hos OCD-patienter med RCFT-scores svarende til 1,5
standardafvigelser under raskes gennemsnitsscores, sammenlignet med
OCD-patienter med RCFT-scores svarende til raskes gennemsnitsscores.
3) Der er endnu ikke opgjort resultater vedr. dette punkt, men der er udgivet
et review herom (se publikationslisten)
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De præliminære fund indikerer, at der ikke kan identificeres en kognitiv profil,
der gælder for alle OCD-patienter. Derfor bør der i klinikken foretages individuelle neuropsykologiske udredninger af OCD-patienter, som kan supplere eksisterende udredninger og forståelser af OCD.
Nedsat præstation på RCFT afspejler som regel problemer med at organisere
den komplekse figur under indkodningen, hvilket medfører problemer med efterfølgende at huske den. Således har OCD-patienter tendens til at starte med
at tegne fragmenterede detaljer frem for store helheder. Det er muligt, at denne tendens er medvirkende til udvikling og vedligeholdelse af nogle OCDsymptomer, samt til at patienterne ikke får det optimale udbytte af CBT.

Cand.psych. Ole Jakob Storebø (i samarbejde med Holbæk Sygehus, Børneog Ungdomspsykiatrisk afdeling).
Tilknytningsforstyrrelser hos børn med ADHD- attention deficit/hyperactivity disorder. Social skills training in ADHD
Vejledere er: forskningslektor, overlæge Erik Simonsen, Region Sjælland, ledende overlæge Jesper Pedersen, Region Sjælland, professor, overlæge Per
Hove Thomsen og overlæge Christian Gluud, Region Hovedstaden.
Formålet med projektet er først og fremmest at vurdere gavnlige og mulige
skadelige virkninger af social færdighedstræning hos børn og unge med
ADHD. For det første ved at udføre et systematisk review, og for det andet
ved at gennemføre et randomiseret klinisk forsøg.
I det randomiserede forsøg undersøgtes kombinationen af standardbehandling
samt social færdighedstræning og forældretræning versus standardbehandling
alene. Effekten blev målt på ADHD-kernesymptomer, og sociale og følelsesmæssige kompetencer. Endvidere var formålet i det randomiserede forsøg at undersøge, om forældrenes egne ADHD-symptomer og børnenes tilknytningsmønstre
havde nogen indflydelse på effekten af behandlingen. Et Cochrane-review blev
gennemført. Vi identificerede 3.681 artikler efter databasesøgning. 144 artikler i
fuld tekst blev nøje gennemlæst, hvilket medførte, at i alt 11 forsøg blev inkluderet, indeholdende 747 patienter, disse 11 forsøg var publiceret i 26 artikler. 10 af
forsøgene blev brugt i metaanalyser i Cochrane-reviewet. Alle patienter i de inkluderede forsøg var 5-12-årige børn med en ADHD-diagnose. Alle de inkluderede studier blev betragtet som forsøg med høj risiko for systematiske fejl (bias).
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Reviewets konklusion var, at det for tiden ikke er muligt at påvise eller afvise en
effekt af social færdighedstræning for børn med ADHD.
SOSTRA-forsøget blev lavet som et 2-armet, parallel-gruppe, effektmål blindet
klinisk forsøg.
Deltagerne blev randomiseret til social færdighedstræning og forældretræning
plus standardbehandling versus standardbehandling alene. Effektmålene var
ADHD-symptomer og sociale færdigheder. Desuden ønskede vi at se, om børnenes tilknytningsmønstre og forældrenes eventuelle egne ADHD-symptomer kunne
prædikere resultaterne. 74 familier indvilligede i at deltage i projektet og efter
assessment blev i alt 56 børn (39 drenge og 17 piger) randomiseret.
Baseline-tallene viste et interessant fund, idet kun 7 % af børnene blev vurderet
til at have en sikker tilknytning. Dette er meget lavere end i en population af
normale børn, hvor 61 % er vurderet til at have sikker tilknytning.
Den sociale færdighedstræning viste ingen signifikante forskelle på nogen effektmål, når både tiden og gruppevariablerne blev kombineret. Mixed-model analysen af hvert enkelt effektmål med og uden de gruppevariable, der indgår i modellen viste også, at hverken tilknytning eller forældrenes egne ADHD symptomer
prædikerede nogle af effektmålene.
I de opdaterede metaanalyser, hvor data fra Cochrane reviewet og SOSTRAforsøget blev kombineret, kunne man finde en yderligere støtte for konklusionerne i Cochrane reviewet.
Der er derfor ikke evidens for, at social færdighedstræning til børn med ADHD
kan afhjælpe deres ADHD-symptomer eller manglende sociale kompetencer.
Det ser ud til, at der er en sammenhæng mellem ADHD og tilknytning, hvilket
kan tyde på, at den sociale færdighedstræning også må fokusere på disse problemer for at være effektiv. Det er derfor muligt, at en form for social færdighedstræning, som også fokuserer på de mere dybtgående aspekter af børnenes
personlighed, vil være mere effektiv til behandling af børnenes ADHD-symptomer
og relaterede problemer med sociale færdigheder.
Afhandlingen blev afleveret ved Sundhedsvidenskabeligt fakultet, Københavns
Universitet den 30. oktober 2011.
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Andre forskningsprojekter
Afdelingslæge, ph.d. Judith B. Nissen, psykolog Karin Christensen, psykolog Katja Hybel, psykolog Katja Hybel, psykolog Mette Kristensen,
psykolog Tanja Andersen, professor Per Hove Thomsen, psykolog Kitty
Dahl (Regionscenter Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Oslo), overlæge
Tord Ivarsson (Regionscenter Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Oslo
og Dr. Silvias Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Göteborg), psykolog
Robert Valderhaug (Regionscenter Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling,
Trondheim), overlæge Bernhard Weidle (Stavanger)
Nordic long-term OCD treatment Study. Et fællesnordisk studie af
psykoterapeutisk og medikamentel behandling af OCD (svære
tvangstanker og tvangshandlinger) hos børn og unge
Studiet er et fællesnordisk studie af psykoterapeutisk og medikamentel behandling af OCD hos børn og unge. Efter indgående diagnosticering tilbydes
patienter i alderen 7-18 år med moderat til svær OCD behandling med CBT,
evt. suppleret med SSRI og augmentationsbehandling. I undersøgelsen
standardiseres CBT-behandlingen af OCD. Patienter, som ikke responderer
tilfredsstillende på CBT alene, indgår i et kontrolleret studie af sertralin som
tillæg til psykoterapi.
OCD (obsessiv-kompulsiv tilstand) er karakteriseret ved tvangstanker og tvangshandlinger. Blandt børn og unge ses en hyppighed på 1-1½ %. Debutalderen er i
tidlige skolealder. OCD er en ofte kronisk tilstand, som forårsager nedsat livskvalitet. Den bedst dokumenterede behandling er kognitiv adfærdsterapi (CBT) og
medikamentel behandling med SSRI-præparater. Både CBT og SSRI alene er signifikant bedre end placebo og kombinationen af medicin og CBT er bedre end
medicin alene. Cirka 10-25 % responderer dog ikke eller kun delvist trods optimal behandling.
Der er udarbejdet en evidensbaseret behandlingsprotokol vedr. CBT og medikamentel behandling med fokus på væsentlige prædiktorer for det kliniske respons
på behandling, herunder komorbiditet, køn, debutalder, symptomtyper og disposition.
Studiet har affødt væsentlige sideprojekter, herunder bestemmelse af hjerneglutamatniveauet samt genetiske studier med fokus på visse transmittersystemer. Disse data sammenholdes med de psykologiske data og med behandlingsef-
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fekt, hvorved man kan opnå en samlet beskrivelse af transmittersystemers betydning i relation til køn, symptomdebut og OCD-symptomer hos børn og unge.
Inklusionen i studiet forventes afsluttet juli 2012, hvorefter dataanalysen vil blive
påbegyndt.

Afdelingslæge, ph.d. Judith B. Nissen, læge Kathrine Hesselberg, professor Per Hove Thomsen
Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD). Prædiktive faktorer for forløb og
behandling. Et studie af en klinisk population af børn og unge.
Tvangstanker og tvangshandlinger i dagligdagen. Prædiktive faktorer
for symptomer og behandlingseffekt
I projektet følges patienter henvist og udredt for OCD i perioden 1998-2004. Opfølgningen sker efter 7 år. Hvert år kontaktes således de patienter, der har været henvist til BUC i perioden 1998-2004 med diagnosen OCD. Der spørges bl.a. til deres
oplevelse af behandlingseffekten samt hvordan det er gået siden udskrivelsen. I
denne forbindelse er der fokus på såvel OCD som forekomst af komorbiditet.
Inklusionen af patienter er afsluttet og databehandlingen er påbegyndt.

Afdelingslæge, ph.d. Judith Becker Nissen, professor Per Hove Thomsen,
cand.scient. Henriette Buttenschøn (Århus Universitetshospital Risskov), professor Ole Mors (Århus Universitetshospital Risskov), læge Robert Valderhaug (Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Trondhjem, Norge), psykolog
Kitty Dahl (Regionscenter for børne- og ungdomspsykiatri, Oslo, Norge) og
overlæge Tord Ivarsson (Børne- og Ungdomspsykiatrisk modtagelse, Göteborg, Sverige).
Er genvarianter i det glutaminerge system associeret med obsessivkompulsiv tilstand?
Undersøgelsen er et delprojekt af det større nordiske multicenter behandlingsprojekt, NordLOTS. I forbindelse med udredning og behandling i relation til NordLOTS
anmodes om spytprøver fra patient og forældre. Fra disse prøver oprenses DNA, der
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videreundersøges for forekomst af specifikke variationer i gener involveret i udvalgte
neurotransmittersystemer, herunder det glutaminerge, serotonerge og dopaminerge
neutotransmittersystem. Associationen mellem de specifikke variationer og forekomst af OCD undersøges.
Studiet gennemføres i et samarbejde med professor Elias Eriksson, Farmakologisk
afdeling, Sahlgrenska Akademi, Göteborg Universitet.
Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komite, Datatilsynet samt PKU-styrelsen.
Studiet er påbegyndt foråret 2008 og forventes afsluttet 2013.

Afdelingslæge, ph.d. Judith Becker Nissen, professor Per Hove Thomsen
Forekomst af OCD samt relevant komorbiditet blandt danske tvillinger
Undersøgelsen er et registerstudie med fokus på forekomst at OCD i en dansk tvillingepopulation. I de tvillingepar, hvor mindst en af tvillingerne har haft OCD, undersøges for forekomst af anden psykiatrisk lidelse.
Undersøgelsen forventes gennemført 2012.

Afdelingslæge, ph.d. Judith Becker Nissen, professor Per Hove Thomsen,
cand.scient. Henriette Buttenschøn (Århus Universitetshospital Risskov),
M.Sc., Ph.D. Mads Vilhelm Hollegaard (Statens Seruminstitut), overlæge,
D.Sc., områdechef David Michael Hougaard, Området for Neonatal Screening
og Hormoner (Statens Seruminstitut)
Obsessiv kompulsiv forstyrrelse (OCD): fra genetisk variation til fænotypisk præsentation. Betydningen af epigenetiske faktorer
OCD er en kompleks neuropsykiatrisk lidelse, hvor familie og tvillingestudier har vist,
at genetiske faktorer udgør en væsentlig faktor. Tre genome-wide linkage-studier,
hvoraf to specifikt har set på patienter med tidligt debuterende OCD, har peget på
regioner på kromosom 9p24 som værende interessant. I efterfølgende associationsstudier har den mest stabile association været omkring det neuronale glutamattransportergen (SLC1A1), der koder for glutamattransporteren, ECC1. Herudover er
der bl.a. fundet associationer til varianter beliggende i det serotonerge system og i
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det dopaminerge system. Der er således publiceret flere studier med et genetisk fokus. Idet resultaterne har været divergerende, har man peget på vigtigheden af at
inddrage bl.a. epigenetiske faktorer (påvirker fænotypen uden påvirkning af underliggende dna-sekvens) i jagten på at finde linket mellem genotypen og fænotypen i
OCD. De epigenetiske mekanismer involverer posttranslationel modifikation af histon
proteiner og methylering af dna. Epigenetiske faktorer afgør således om, hvornår og
hvordan bestemte gener vil blive transskriberet (komme til udtryk).
Studiet tager udgangspunkt i en yderst velbeskrevet klinisk population af børn og
unge med OCD (cases). Ud fra denne population ønskes at bestemme forskellene i
methyleringsprofil i blodprøver taget på diagnosetidspunktet fra cases sammenlignet
med matchede kontroller, at bestemme forskellene i methyleringsprofil hos samme
gruppe af børn/unge (cases/kontroller) i prøver taget kort tid efter fødslen (PKU-kort
fra den neonatale screening) samt at sammenligne methyleringsprofiler hos cases i
prøver taget ved fødslen og på diagnosetidspunktet.
Studiet forventes gennemført 2012/2013.

Cand.psych. Anne-Mette Lange, professor Per Hove Thomsen, overlæge
Tine Houmann, post-doc. Charlotte U. Rask, statistiker, lektor Morten Frydenberg
Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn:
Et randomiseret, kontrolleret multicenter effektivitetsstudie af the
New Forest Parenting Programme på en klinisk kohorte af danske
børn
I samarbejde med dr. Margaret Thompson, consultant child psychiatrist, research fellow, University of Southampton, professor Edmund Sonuga-Barke,
University of Southampton, professor David Daley, University of Nottingham.
Formålet med projektet er at undersøge behovet for ikkemedikamentel behandling af
små børn med ADHD og at undersøge behovet for udvikling af evidensbaseret psykosocial intervention ved hjælp af New Forest Parenting-programmet.
ADHD-symptomerne ses ofte allerede i tidlige barndom og er associeret med langvarige personlige og psykosociale følger. Der er tillige en ikke ubetydelig social omkostning både for det sociale system og for uddannelsessystemet. Medikamentel behandling af førskolebørn anbefales ikke som første valg af behandling, hvorfor effektiv psykosocial behandling for ADHD hos førskolebørn er i samfundets interesse. Nu-
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værende psykosociale intervention mod ADHD-problemer er ikke velbeskrevet eller
systematisk udviklede. Der er derfor et presserende behov for at udvikle evidensbaseret psykosocial behandling af mindre børn med ADHD.
Projektleder blev ansat 15.maj 2011.
En række indledende manøvre er blevet varetaget. Inklusiv: oversættelse af behandlingsmanualerne til the New Forest Parenting Programme. Oversættelse af outcome measures til brug i vurdering af ADHD hos småbørn, børnepsykiatrisk diagnostisk udredningsbatteri til vurdering af småbørn: DAWBA preschool.
Projektet har gennem det sidste år afholdt en række forberedende møder med ledelse og personale på det kliniske småbørnsafsnit A, som leverer småbørn med ADHD
og deres forældre til projektet. Også centerledelsen har deltaget i disse møder for at
sikre en god integration af projektet på afsnittet og i BUC-Risskov som helhed. Ligeledes har der været afholdt møder med projektets andet site i Glostrup, hvor behandlingen også skal afprøves. Møder med projektets engelske konsulenter fra
Southampton og Nottingham universiteter har sikret en solid forskningsprotokol,
som har dannet baggrund for ansøgning om godkendelse hos Videnskabsetisk komite. I december kunne projektet ansætte en forskningsassistent.
Projektet har gennem hele 2011 modtaget megen opmærksomhed og interesse i
pressen. Udover en række interviews og omtale i medierne indgik projektet med fokus på behandlingen af ADHD hos småbørn i en DR2-udsendelse: eksperimentet. Et
DR2 filmhold fulgte Anne-Mette Lange til England og professor Per Hove Thomsen
indgik fra Danmark i udsendelsen.

Psykolog Hjalti Jonsson, psykolog Mikael Thastum, afdelingslæge Merete
Juul Sørensen
Effectiveness af Cool Kids-programmet hos born med angst henvist
til børnepsykiatrisk undersøgelse og behandling
Afprøvning af en kognitiv adfærdsterapeutisk baseret gruppeintervention med høj
grad af familieinddragelse til behandling af angst hos børn i alderen 7-14 år. I 2011
og 2012 foregår inklusion og gennemførelse af gruppeforløb. Projektet udgår fra
Angstklinikken, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
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Overlæge Jakob Christensen, Aarhus Sygehus, Therese Koops Grønborg,
Aarhus Univeristet, afdelingslæge Merete Juul Sørensen, Diana Schendel, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA, Erik Parner,
Aarhus Universitet, Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, og Lars Henning
Pedersen, Aarhus Universitet.
Prænatal eksponering for farmaka og risikoen for udvikling af autisme. Et registerstudie
Dyrestudier og enkelte studier af mennesker har peget på at behandling med antidepressiv eller antiepileptisk medicin under graviditeten, kan medføre øget risiko for
senere udvikling af autisme hos det ufødte barn.
Studiet er et samarbejdsprojekt imellem ovenstående afsnit. Ved hjælp af data fra
bl.a. Dansk Psykiatrisk Centralregister samt Den danske Receptdatabase undersøger
vi sammenhængen imellem moderens indtag af antiepileptika og antidepressiva i
graviditeten og barnets risiko for at udvikle autisme, samtidig med at vi kontrollerer
for forældrenes psykiatriske sygdom og alder samt barnets køn.
Projektet forventes færdigt i løbet af 2012.

Psykolog Rikke Lambek (i samarbejde med Psykologisk Institut, Aarhus Universitet), psykolog Anne-Katrine Hansen, psykolog Dorte Damm, professor
Per Hove Thomsen
Kognition og adfærd hos skolebørn med og uden ADHD
Formålet med forskningsprojektet er at undersøge de neuropsykologiske vanskeligheder som optræder ved ADHD (eksekutive funktionsvanskeligheder og delay aversion), hvordan de bedst udredes og om alle børn med ADHD har den samme slags
vanskeligheder. Endvidere undersøges, hvordan børn med ADHD med forskellige
neuropsykologiske profiler adskiller sig fra hinanden på en række områder (fx ADHDprofil, komorbiditet og fødselshistorie) og om de har forskellig effekt af medicin. Til
undersøgelsen rekrutteres 100 børn med en ADHD-diagnose og 100 børn, der udvikler sig typisk, børnene er mellem 6 og 14 år.
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Dataindsamling er påbegyndt forår 2011, indsamling af data fra den ikke-kliniske
kontrolgruppe er netop afsluttet, mens indsamling af kliniske data forventes afsluttet
i løbet af 2013.

Post-doc., ph.d. Charlotte U. Rask; BUC og Forskningsklinikken for funktionelle lidelser, Aarhus Sygehus. Projektet udføres i samarbejde med CCC2000
forskergruppen (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup, Københavns Universitetshospital: Anne Mette Skovgaard, overlæge, dr.med.; Pia
Jeppesen, overlæge, ph.d.; Lars Clemmensen, psykolog; Anja Munkholm,
læge; Charlotte Eberhardt, læge; Else Marie Olsen, læge, ph.d.; Hanne Elberling, læge. Torben Jørgensen, professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Glostrup, Københavns Universitet, og Nadia Micali, associate professor,
PhD, Kings College, London, UK.)
Funktionelle somatiske symptomer hos børn i Copenhagen Child Cohort CCC2000
Der har i de senere år været en stigende interesse for medicinsk uforklarede eller
funktionelle fysiske symptomer hos børn, da et større antal børn synes at blive indlagt og undersøgt for disse symptomer. Nyere undersøgelser har samtidig vist, at
nogle børn har vedvarende symptomer, som også kan påvirke deres funktionsniveau
betydeligt.
Befolkningsbaserede prospektive undersøgelser af funktionelle somatiske symptomer
(FSS) og funktionelle lidelser i barndommen er fortsat meget begrænsede I fødselskohorten, Copenhagen Child Cohort CCC2000, på 6090 børn, har vi undersøgt FSS
hos børnene, da de var 5-7 år. Resultaterne har vist, at FSS udgør et betydeligt helbredsproblem med funktionsindskrænkning hos ca. 4 % af børn i denne aldersgruppe. I nye analyser har vi allerede indsamlede kohortedata vedr. barnets udvikling og
familieforhold i 1. leveår set på tidlige prædiktorer for FSS og association mellem
FSS og problematiske spisemønstre såvel som med symptomer på helbredsangst.
Aktuelt undersøger vi forbrug af receptpligtig medicin og kontakter til det primære
sundhedsvæsen hos børn med svære FSS. Endelig pågår nu en 11-års opfølgningsundersøgelse, hvor vi håber at kunne undersøge kontinuitet af FSS og mere deltaljeret beskrive forekomst af symptomer på helbredsangst hos danske skolebørn.
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Vi forventer med disse undersøgelser at opnå mere systematisk viden om årsager til
udvikling og omfang af klinisk betydende funktionelle fysiske symptomer, deres forløb og kontinuitet i barndommen. Denne viden kan forhåbentlig bidrage til at øge
mulighederne for tidlig forebyggelse og behandling af svære og invaliderende funktionelle tilstande hos børn.

Forskningssygeplejerske Pernille Skovby, Aarhus Universitetshospital, Aarhus
Sygehus, overlæge Rolf Dall, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus,
post-doc. Charlotte Rask, BUC og Forskningsklinikken for funktionelle lidelser, Aarhus Sygehus.
Dansk scoringsredskab til evaluering af førskolebarnets præoperative angst.The Yale Preoperative Anxiety Scale
Bedøvelse og operation kan være en skræmmende oplevelse for børn. Sammenlignet
med børn uden præoperativ angst, har børn med præoperativ angst behov for mere
smertestillende og har oftere postoperativ kvalme og opkast. Børn med præoperativ
angst udviser også hyppigere postoperative adfærdsændringer såsom mareridt, separationsangst, nattevæderi og spiseproblemer.
Der foreligger ikke tal for omfanget af præoperativ angst hos danske børn, men
amerikanske og europæiske undersøgelser viser, at cirka 65 % af børn, der skal bedøves på hospital, ved anæstesiindledningen lider af angst i svær grad med efterfølgende negative konsekvenser. Der er derfor et stort behov for kunne forebygge udvikling af præoperativ angst hos børn, men i Danmark har der indtil nu ikke været
standardiserede metoder til at måle på dette problem hos børn og dermed heller ikke på effekten af iværksatte tiltag.
Internationalt anvendes ofte the modified-Yale Preoperative Anxiety Scale (m-YPAS),
som er et observations redskab, der er udviklet til at måle og registrere præoperativ
angst hos børn. Formålet med dette projekt er at oversætte m-YPAS til dansk og foretage en præliminær validering, dvs. undersøge face-validitet og interraterreliabilitet. På sigt forventes redskabet anvendt som effekt mål i et større interventionsstudie på førskolebørn med præoperativ angst.
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Læge Shelagh Powell, professor Per Hove Thomsen, Morten Frydenberg,
Aarhus Universitet og overlæge Helle Rasmussen
Individuelle faktorers betydning for kort- og langtidseffekter af centralstimulantia – et deskriptivt studie
Det er veldokumenteret, at centralstimulantia på kort sigt afhjælper kernesymptomerne ved ADHD, og der er lang klinisk erfaring med brug af medikamenterne. Der foreligger dog kun sparsom viden om langtidseffekterne af den medikamentelle behandling samt om, hvordan individuelle faktorer kan influere på en varierende effekt af behandlingen. Projektets formål er at øge vores viden om behandlingens
langtidseffekter og individuelle faktorers betydning mhp. at optimere behandlingen.
En optimal behandling kan mindske risikoen for udvikling af de velkendte følger som
kriminalitet, misbrug samt andre psykiatriske lidelser.
Undersøgelsen beskriver en stor gruppe børn/unge, der har været i behandling med
centralstimulantia i en årrække og som er blevet systematisk fulgt i ADHD-klinikken
på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov. Journalerne på de ca. 410
børn, der er eller har været tilknyttet ADHD-klinikken siden starten i 1998 er systematisk gennemgået og indtastet i en database. Behandling med centralstimulantia
over tid i forhold til effekt, bivirkninger, doser, behov for fortsat behandling i psykiatrien, generel social funktion, komorbiditet og andre individuelle faktorer er beskrevet.
Anden artikel omhandlende langtidseffekten af medikamentel behandling på højde
og vægt er under udarbejdelse.

Keld Thorgård, Institut for Kultur og Samfund – Filosofi, Aarhus Universitet;
psykolog Loa Clausen, professor, overlæge Per Hove Thomsen
Tværfagligt forskningsprojekt vedrørende børn og unges trivsel efter
at have modtaget en psykiatrisk diagnose som eksempelvis spiseforstyrrelser eller ADHD
Diagnoser er et fænomen der er en central del af al behandling i det offentlige system i Danmark. Skal en behandling initieres med henblik på at hjælpe et menneske, skal dette menneske typisk først have en diagnose, som beskriver en sygdom
eller et syndrom. Dette gælder i den primære såvel som sekundære behandlingssektor, men det gælder typisk også i den sociale sektor. På trods af hverdagens mange
diagnoser er konsekvenser for børn og unges trivsel og velvære dog yderst ringe belyst. Det være sig både i forhold til deres selvbilleder og identitet men også i deres
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praktiske liv i familien, skolen, fritidsverden samt i det sociale system og i behandlerverdenen.
Diagnoserne kan have såvel positive som negative konsekvenser. Det er klart, at de
er nødvendige i behandlingsmæssige sammenhænge. Derudover bidrager de til, at
barnet, familien og skolen kan få og selv udvikle nye symptom- og sygdomsrelevante tilgange og strategier, som hjælper den unge til at fungere bedre i dagligdagen.
Flere kritikere har fremført, at diagnosesystemer har nogle indbyggede problemer i
forhold til de andre sammenhænge, hvor klassifikationerne optræder - en kritik som
eksempelvis er blevet fremført i forbindelse med den 5. version af DSM, der er under
udarbejdelse, og som udgives i 2013.
Med henblik på at forbedre tilværelsen for de mange børn og unge, der aktuelt lever
med psykiatriske diagnoser, er der behov for, at vi får mere viden om de forskelligartede måder, hvorpå diagnoserne indgår i og omkring børns og unges liv. Det er ikke blot begreber i en klinisk og behandlingsmæssig sammenhæng, men også begreber der har betydning og sætter rammen for deres liv i mange andre sammenhænge
(familie, børne-/ungegruppen, skole social – og sundhedssystem). Med henblik på at
bidrage til trivsel i hjemmet, i skolen og i samfundet (og ikke mindst i brudfladerne
mellem disse sfærer) vil vi undersøge følgerne af psykiatriske diagnostik for
børn/unge på individ -, familie -, subkulturelt – og samfundsplan.

Psykolog Loa Clausen, Jan Rosenvinge og Oddgeir Friborg (Norge)
Validering af EDI-2 og EDI-3 på dansk population. Projektforløb
2008-2010
Projektet har til formål at teste validiteten af den danske udgave af EDI i sin 2. og 3.
version. Dens evne til at skelne mellem raske og kontroller testes ligesom sammenligning med amerikanske og internationale normer foretages.
Aktuelt er vi i gang med analyser af, hvorvidt EDID-3 kan bruges som screeningsinstrument for spiseforstyrrelser i mere kort form. Det forventes, at disse analyser
vil være færdige i løbet af 2012 og resultere i yderligere en publikation.
Endnu en artikel fra projektet er publiceret i 2011 (se publikationslisten).
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Psykolog, ph.d. Loa Clausen, psykolog Anette Hollesen
Evaluering af multifamilieterapi for patienter med anorexia nervosa
Forskning viser, at familieterapi er den mest effektive behandlingsform ved anorexia
nervosa hos børn og unge. Multifamilieterapi er den seneste nye behandlingsform er
inden for og muliggør interaktion mellem familiens indbyrdes medlemmer og familierne imellem og sigter mod at styrke familiernes kompetencer ud fra det perspektiv,
at familien udgør en ressource. Center for Spiseforstyrrelser har siden 2007 tilbudt
multifamilieterapi og nærværende projekt har til formål at afdække effekten af denne behandling med fokus på spiseforstyrrelsessymptomer og familierelationer. Data
er indsamlet i perioden 2007-2010 og inkluderer 32 patienter.
I 2011 er data analyseret og resultaterne er beskrevet i en artikel, som er accepteret
til publikation i Journal of Family Therapy i 2012.

Psykolog, ph.d. Loa Clausen og psykolog Allan Jones, Syddansk Universitet
A controlled outcome study on motivation focused treatment of bulimia nervosa
Igennem de seneste 10 år er motivation hos patienter med spiseforstyrrelser
kommet mere og mere i fokus – både i klinikken og i forskningen. CBT er
dokumenteret effektfuld for patienter med bulimia nervosa, men for ca. halvdelen af
patienterne har behandlingen begrænset effekt og behandlingsforløbene er præget
af patienternes ambivalens i forhold til at ændre adfærd. Med udgangspunkt i det
øget fokus på motivation og ambivalens hos patienter med bulimia nervosa og med
henblik på at optimere behandlingseffekten ændrede Center for Spiseforstyrrelser i
2007 den indledende behandling for voksne patienter med bulimia nervosa. Således
blev der sat fokus på patienternes motivation og evne til at lave adfærdsændring
tidlig i behandlingen.
Nærværende studie har til formål at sammenligne symptomændring hos patienter
med bulimia nervosa behandlet på Center for Spiseforstyrrelser før og efter 2007.
Det forventes, at publicere minimum en artikel i internationalt peer-reviewed
tidsskrift.
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Psykolog, ph.d. Loa Clausen og psykolog Bo Skytte
En kontrolleret sammenligning af intensiv gruppebehandling og individuel psykoterapi til patienter med typisk og atypisk anorexia nervosa i ambulant regi
Behandlingen af anorexia nervosa er typisk langvarig og omkostningstung. Enkelte
studier tyder på at behandlingseffekt i form at vægtøgning og normalisering af
spisning tidligt i forløbet er afgørende for et godt outcome på sigt. Med
udgangspunkt i dette ønskes på Center for Spiseforstyrrelser at lave en kontrolleret
randomiseret studie af en mere intensiv indledende gruppebehandling som
sammenlignes med treatment as usual i form af individuelt psykoterapi og
kostvejledning.
Projektet er i sin indledende fase og forventes at starte op i løbet af 2013 og forløbe
over en årrække. Yderligere forventes projektet at kunne give 2 ph.d. forløb; et med
fokus på behandlingseffekten og et med fokus på bedringsprocesserne.

Psykolog, ph.d. Loa Clausen , psykolog Bo Skytte, overlæge Kristian
Rokkedal
Internetbaseret assessment af patienter på Center for Spiseforstyrrelser
I samarbejde med Rambøll har Center for Spiseforstyrrelser udviklet en
internetbaseret assessment af patienter med spiseforstyrrelser. Således kan
patienter før, under og efter behandling udfylde spørgeskemaer, mens behandlere
direkte under interview (før, under og efter behanding) indtaster rating fra interview
i systemet. Både fra spørgeskemaer og interviews kan umiddelbart fremstilles i
grafiske profiler for den enkelte patient. Dette sikre valide data til forskning og
kvalitetssikring, men har også til hensigt at give patienter og behandlere et redskab
til direkte under behandlingen at evaluere patientens udbytte af behandlingen.

K Thorgård, Aarhus Universitet, psykolog, ph.d. Loa Clausen, professor,
overlæge Per Hove Thomsen
Tværfagligt forskningsprojekt vedrørende børn og unges trivsel efter
at have modtaget en psykiatrisk diagnose som eksempelvis spiseforstyrrelser eller ADHD
Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov
Harald Selmers vej 66, 8240 Risskov
www.buc.rm.dk

27

Projektet er i sin indledende fase, men tænkes at give mulighed for flere tværfaglige
forskningsprojekter, som på forskellig vis skal afdække betydningen af at få
psykiatrisk diagnose; dels for det enkelte barn og dets familie men også
tværsektorielt: hvordan bruges diagnoser i hospitals-, social og sundhedsvæsen og
igen, hvilke konsekvenser får det af positiv og negative art for barnet. Det forventes
at projektet, udover diverse forskningspublikationer, vil resulterer i konkret
informations- og undervisningsmateriale til børn, unge, forældre, lærer mv.

Psykolog, ph.d. Loa Clausen, klinisk assistent Janne Helverskov
Adolescents with bulimia nervosa
Forskning om bulimi hos unge er yderst sparsom. Der findes et par enkelte korte
opfølgningsstudier, men prævalensen af unge med bulimiske symptomer samt type
og hyppighed er fuldstændig uafdækket. I klinikken opleves bulimiske symptomer
hos unge at blive mere og mere udbredt, forskningsmæssig evidens for denne
opfattelse er dog fraværende.
Nærværende studie er en eksplorativ afdækning af udbredelsen af forskellig
bulimiske adfærd blandt børn og unge (N=271) behandlet på Center for
Spiseforstyrrelser i perioden 1997-2008. Yderligere vil symptomstatus 5 år efter
behandlingsstart blive afdækket.

Cand.med. Stine Randing
Børn og unge med ADHD: forløb i almen praksis
Formålet er at undersøge graden af medicincompliance hos patienter med ADHD og
tilgrænsende lidelser efter afslutning til primærsektoren til en samlet opfølgningsperiode på 10 år.
Lægemiddelstyrelsen har fundet, at 42 % af de børn, som var startet i behandling
med centralstimulantia, fortsat var i behandling efter 8 år. Med dette studie ønskes
det undersøgt, hvorledes dette forholder sig for de børn og unge som er afsluttet til
videre opfølgning i det primære sundhedssystem, dvs. fortrinsvist til almen praksis.
Der er varierende traditioner og praksis i de forskellige børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Danmark. Nogle steder afsluttes patienterne til almen praksis når de
er i stabil medicinsk behandling, andre steder har man valgt at følge alle patienter i
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medicinsk behandling ambulant.

Speciallæge Janne Tabori Kraft J, overlæge Søren Dalsgaard, Larry Scahill,
Per Hove Thomsen, overlæge Tine Brink Henriksen, cand.med., ph.d. Carsten Obel
Prævalensen af Tourettes syndrom: en populationsbaseret undersøgelse
Symptomer på Tourettes syndrom og komorbiditet beskrives i en stor
populationsbaseret kohorte med kroniske tics og TS.
Artikel er publiceret i 2011 (se publikationslisten).

Læge Augusto Castagnini, London; E. Caffo, London; Per Hove Thomsen
Continuity of mental disorders from childhood to early adulthood
Formålet er at undersøge, hvordan patienter med de hyppigste ICD-10-diagnoser i
barndom/ungdom udvikler sig i tidlig voksenalder, derfor sammenholdes
diagnoserne på alle børn og unge i alderen 8-15 år, som er indrapporteret til Det
Psykiatriske Centralregister med en første kontakt til et hospital (ambulant eller
indlæggelse) i perioden januar 1995-december 1996, med de diagnoser de
børn/unge, som stadig er i kontakt med det psykiatriske system i 2006, er
registreret med.

A. Glenngaard (Sverige), J. Hjelmgren (Sverige), Per Hove Thomsen
A preference study to elicit the value of different drug attributes in the
treatment of children and adults with ADHD
Studiet er en nordisk spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med Janssen-Cilag,
hvor man i alt inkluderer 300 patienter (børn, unge og voksne). Der er 3
spørgeskemaer, et til hver aldersgruppe, som udfyldes af forældrene eller den
unge/voksne selv. Spørgeskemaundersøgelsen belyser værdien af forskellige
lægemidlers egenskaber ved behandling af børn og voksne med ADHD.
Artikel er indsendt mhp. publikation.
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Læge, ph.d.-stud. Christina Halgren og professor, dr.med. Niels Tommerup
(Panum Instituttet, Københavns Universitet), læge, ph.d. Iben Bache, Per
Hove Thomsen, Helle Rasmussen, Dorte Damm, overlæge, ph.d. Helle
Hjalgrim, overlæge ph.d. Elsebet Steno Hansen
Neuropsykiatriske sygdomme i familier – en undersøgelse af genetiske sammenhænge
Neuropsykiatriske sygdomme er hyppigt forekommende og påvirker i høj grad patientens liv. Nogle familier er hårdt ramt af disse sygdomme og formålet med herværende projekt er at undersøge, hvilke arveanlæg, der medvirker til dette. At påvise
de tilgrundliggende biologiske mekanismer vil både fremme vores forståelse af sygdommene og af en eventuel fremtidig behandling. I denne undersøgelse vil kun indgå familier, hvor familiemedlemmerne har flere forskellige neuropsykiatriske sygdomme, ingen raske kontroller, hvilket ikke tidligere er udført.
Dataanalyse er i gang.

Klinisk lektor, læge, dr.med. Marlene B. Lauritsen
Undersøgelse for somatisk sygelighed hos personer med autismespektrumforstyrrelse (ASD) og deres nære familie
Formålet med undersøgelsen er at undersøge, om der er en ophobning af bestemte
medicinske sygdomme i familier med ASD. Især har genetiske sygdomme og veldefinerede lidelser og udviklingsdefekter med kendt årsagsmekanisme interesse.
Undersøgelsen, som er et populationsbaseret kohortestudie, er baseret på follow-up
af den samlede danske befolkning siden 1980 og vil omfatte cirka 2100 cases med
infantil autisme og cirka 7400 cases med ASD og deres familier. Den somatiske sygelighed i familier med ASD sammenlignes med sygeligheden hos familier uden ASD
ved brug af Cox regressionsanalyse med individets alder som tidsskala og stratificeret for fødselsår.
Undersøgelsen kan også være med til at sætte fokus på, hvilke sygdomme det er
vigtigt at få udredt for hos personer med ASD med henblik på prognosen.
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Specialpsykolog Dorte Damm, professor Per Hove Thomsen, psykolog
Lisbeth Laursen
Piger med ADHD – vurdering af social funktion vurderet ved Social
Responsiveness Scale
Piger med ADHD er en underdiagnosticeret gruppe, men i den kliniske hverdag er
karakteren af vanskelighederne ofte mindst lige så alvorlig og synes at have en mere
sammensat karakter end for drengenes vedkommende. Specielt piger med kombinationen af ADHD, sociale vanskeligheder og adfærdsforstyrrelser ser ud til at være i
risiko for alvorlig fejludvikling og for at skabe fortsatte alvorlige vanskeligheder for
såvel dem selv som for deres omgivelser.
Formål et med forskningsprojektet er prospektivt at undersøge, om piger med ADHD
adskiller sig fra drenge med ADHD i forhold til social kompetence som målt ved
spørgeskemaet Social Responsiveness Scale (SRS).
Piger og drenge med ADHD, som er opstartet udredning i 2011, beskrives med henblik på forskelle i socioøkonomiske data, IQ, social funktion, tilstedeværelse af emotionelle symptomer samt eksekutiv dysfunktion målt ved neuropsykologisk undersøgelse. Alle børnenes forældre og skoler udfylder SRS.
SRS indhentes fra en mindre normalpopulation med henblik på at opnå en dansk referencegruppe.

Projekter under forberedelse
Læge Carsten Obel (Aarhus Universitet), Jørn Olsen (Aarhus Universitet), Jiang Li, afdelingslæge Merete Juul Sørensen
Stress under graviditeten og udvikling af emotionelle symptomer hos
børn og unge
Flere studier peger på at stress under graviditeten har betydning for udvikling af
emotionelle symptomer hos børn og unge. Tab af en nært pårørende under graviditeten er en svær belastning som formodes at medvirke massivt stress hos den gravide. På baggrund af registerdata vil vi undersøge hvorvidt dette medfører højere forekomst af emotionelle vanskeligheder hos barnet.
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Projektet har ligget stille i 2011, men forventes genoptaget i 2012.

Læge Mette Viller Thorgaard, psykolog Lisbeth Frostholm, post-doc. Charlotte Rask
Health anxiety and illness behaviour in children of parents with severe health anxiety
Planlægges som ph.d.-studie.

Psykolog Louise Kronstrand Nielsen, psykolog Lisbeth Frostholm, post-doc.
Charlotte Rask
Acceptance and Commitment Therapy i folkeskolen – en forebyggende intervention
Planlægges som ph.d.-studie.

Læge Signe Ventzel
Signe Ventzel havde i to måneder i kraft af et stipendiat orlov fra sin uddannelsesstilling til at påbegynde udarbejdelse af en protokol til et forhåbentlig kommende
ph.d.-projekt. Projektet tænkes at have fokus på børn med ADHD og at se på sammenhænge mellem qeeg og forskellige andre endnu ikke helt fastlagte parametre.
Blandt overvejelserne er ADHD-subtype, psykologiske tests, søvn og medicinrespons.
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Samarbejdsrelationer
Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Den perinatale forskningsenhed.
Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser.
Aarhus Universitetshospital Risskov
Center for Psykiatrisk Forskning.
Klinik for angst og tvangslidelser.
Aarhus Universitetshospital, Aalborg Psykiatriske Sygehus
Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling.
Aarhus Universitet
Psykologisk Institut.
Afdeling for Biostatistik, Institut for Folkesundhed.
Center for registerforskning.
North Atlantic Neuro-Epidemiologic Alliances (NANEA).
Børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Danmark.
Forskningsenheden, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, Region
Hovedstaden.
Klinisk Neurofysiologisk afdeling, Glostrup Hospital, Københavns Universitet.
Videnscenter for Autisme, København.
Det Danske Tvillingeregister, Odense Universitetshospital.
Norden
Nordiske centre (vedr. OCD-behandlingsprojekt samt nordisk ADHDforskernetværk).
Nordisk Netværk til udvikling og afprøvning af instrumentet ”5-15”.
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Europæiske centre
Uppsala (depressionsforskning), Stavanger (psykoterapeutisk forskning) og Göteborg (udvikling af forældrespørgeskema).
Maudsley Institute of Psychiatry, London
Amsterdam Medical Center, Dept. of Child and Adolescent Psychiatry/de Bascule, Amsterdam.
Universitetet i Southampton
Universitetet i Nottingham
USA
Center for Disease Control
Yale Child Study Center
Canada
University of Toronto, Hospital for Sick Children
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Videnskabelige kongresser, konferencer og
lignende
Indlæg/foredrag/poster
Loa Clausen: Recovery – Hvad taler vi om og på hvilket grundlag? Årsmøde i
Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser, april 2011.
Dorte Damm: Et neuropsykologisk perspektiv på individualisering og selvrealisering. Dansk Psykolog Forenings årsmøde, maj 2011, Nyborg Strand.
Dorte Damm: foredragsholder i forbindelse med Århus Kommunes inklusionsprojekt ”Et neuropsykologisk perspektiv på inklusion”.
Dorte Damm: ADHD. Problemer med opmærksomhed, adfærd, indlæring og
styring i hverdagen. Hvilke behandlingsmuligheder er der? Psykiatrifonden:
Børn med ADHD. November 2011.
Dorte Damm: Neuropsykologisk forståelse af piger med ADHD. Dansk Børneneuropsykologisk Selskab.
Dorte Damm: Differentialdiagnostik. Rigshospitalet, november 2011.
Janne Helverskov: Oral presentation på 9th Nordic Congress of Eating
Disorders, Copenhagen 2012.
Katja A. Hybel: Neuro- og metakognitive markører samt prædiktorer for behandlingsrespons hos børn og unge med OCD. NordLOTS-konference, Oslo,
6. september 2011.
Katja A. Hybel: Neuro- og metakognitive markører samt prædiktorer for behandlingsrespons hos børn og unge med OCD. Psykiatriens forskningsdag,
Risskov, 17. ovember 2011.
Anne-Mette Lange: Parent training for preschool ADHD: A randomized controlled multicentre effectiveness trial of the New Forest Parenting Programme
in a clinical sample of Danish Children. Middelfart, maj 2011.
Anne-Mette Lange: Parent training for preschool ADHD: Research protocol
for randomized controlled multicenter effectiveness trial of the New Forest
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Parenting Programme in a clinical sample of Danish children. Eunethydis, Budapest, oktober 2011.
Anne-Mette Lange: Parent training for preschool ADHD: Research protocol
for randomized controlled multicenter effectiveness trial of the New Forest
Parenting Programme in a clinical sample of Danish children. Forskningens
dag, Risskov, 17. november 2011.
Sanne Lemcke: Autismespektrumforstyrrelse. Landsforeningen Autisme,
Kredsforeningen Østjylland, 8. oktober 2011, Aarhus Universitet.
Sanne Lemcke: Tidlige tegn på ADHD hos småbørn. En follow-up undersøgelse i Bedre Sundhed for Mor og Barn-kohorten. Psykiatriens 6. Forskningsdag,
17. november 2011, Risskov.
Charlotte U. Rask: Infancy regulatory problems as a predictor for impairing
functional somatic symptoms at age 5-7-years. Conference in Paediatric Excellence in Mental Health, Istanbul, 2011.
Charlotte U. Rask: Developmental trajectories and risk mechanisms of functional somatic symptoms in child-hood: The 11-year follow-up of the Copenhagen Child Cohort 2000 (CCC 2000). EACLPP congress, Budapest, 2011.
Charlotte U. Rask: Funktionelle somatiske symptomer hos børn. Præsentation, prædiktorer og forløb. Psykiatriens Forskningsdag, Aarhus Universitetshospital 2011.
Charlotte U. Rask: Funktionelle lidelser hos børn og unge. Diagnostik og behandling. Afsnit C, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov.
Charlotte U. Rask: Funktionelle symptomer hos børn og unge. Fortsatte studier. Forskningsmøde på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov.
Charlotte U. Rask: Funktionelle symptomer og lidelser hos børn - fokus på
funktionelle mavesmerter. Pædiatrisk Afdeling, Regionshospitalet Randers.
Charlotte U. Rask: Psykisk trivsel og udvikling hos skolebørn. Temaaften for
forældre og lærere til børn mellem 10-12 år, Herlev Hospital.
Charlotte U. Rask: Børn og funktionelle lidelser. Møde i Syddjurs Lægelaug.
Anne Virring Sørensen: Description and evaluation of sleep patterns in children with attention deficit/hyperactivity disorder before and after treatment.
BUP-DK’s årsmøde, Nyborg, 11. marts 2011.
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Anne Virring Sørensen: Description and evaluation of sleep patterns in children with attention deficit/hyperactivity disorder before and after treatment.
Dansk Søvnmedicinsk Selskabs årsmøde, 12. maj 2011.
Anne Virring Sørensen: Description and evaluation of sleep patterns in children with attention deficit/hyperactivity disorder before and after treatment.
Klinisk forskermøde i psykiatrien i Region Midtjylland, 18. maj, 2011.
Anne Virring Sørensen: Prescription of melatonin in a clinic for severe ADHD.
ADHD-konference, Berlin, 25.-29. maj 2011.
Anne Virring Sørensen: Prescription of melatonin in a clinic for severe ADHD.
NordCAP, Oslo, 7.-9. September 2011.
Anne Virring Sørensen: Description and evaluation of sleep patterns in children with attention deficit/hyperactivity disorder before and after treatment.
Psykiatriens forskningsdag, Risskov den 17. november 2011.
Per Hove Thomsen: Læringsmiljø og konflikthåndtering – børn og unge med
adfærdsproblemer. Jaruplund, 17. januar 2011.
Per Hove Thomsen: Børne- og ungdomspsykiatrien og medicinforbrug. Psykiatriens topmøde, Danske Regioner, Helsingør 21. januar 2011.
Per Hove Thomsen: ADHD – hos børn, unge & voksne. Rønne, 10. maj 2011.
Per Hove Thomsen: ADHD hos børn og unge. Diagnose, behandling og opfølgning. Dollerup, 23. august 2011.
Per Hove Thomsen: Hvad er ADHD. Haderslev Seminarium 8. november
2011.
Per Hove Thomsen og Gunilla Olsson: Angst og depression hos børn og unge.
Horsens/København den 21./22. november 2011.
Chairman
Per Hove Thomsen: Nordic Psychiatry Academy ADHD, København 30.09,01.10. 2011.
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Arrangør/medarrangør
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