
Interessegruppe for fænomenologisk psykopatologi afholder videnskabeligt møde. 

Subjektive kognitive forstyrrelser 
ved ADHD og skizofrenispektrum lidelse 

 

Mødet er åbent for alle interesserede. 

 

Onsdag d. 6. juni 2018 kl. 15.30-19.00 

Panum Instituttet, Hannover Auditoriet 
 

Kognitive symptomer, subjektive som ekspressive, er en betydningsfuld del af 
psykopatologien ved såvel skizofrenispektrum tilstande som 
opmærksomhedsforstyrrelser.  Historisk har disse symptomer været navngivende 
med Kraepelins ”Dementia praecox” og ligeledes med ADHD Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder.  
 
Mødet har hovedfokus på subjektive kognitive forstyrrelser og er tilrettelagt med 
henblik på interaktivitet og diskussion. 
 
Hvor forskellige de to lidelser end kan synes at være, er det en klinisk erfaring, at der 
er differentialdiagnostisk usikkerhed mellem lidelserne.  
Diagnoserne beror blandt andet på subjektive psykopatologiske fænomener. Flere af 
de subjektive kognitive forstyrrelser ved to lidelser kan for en umiddelbar 
betragtning fremtræde ens. Som fx ”svært ved at koncentrere mig”, ”jeg har tusinde 
tanker i hovedet”, ”jeg har svært ved at huske aftaler”, ”jeg læser ikke længere 
tekster, som instruktionsmanualer og lange mails”, ”lyde og synsindtryk påvirker mig 
meget”, etc. 
 
Mødet indledes med gennemgang af typiske subjektive kognitive forstyrrelser ved 
skizofrenispektrum lidelse og ADHD. Herefter vil der være et simultant interview 
med patienter med henholdsvis ADHD og skizofrenispektrum lidelse med henblik på 
at eksemplificere de kvalitative forskelle mellem de for en overfladisk betragtning 
enslydende forstyrrelser. Interviewet opdeles i flere afsnit, således at der sikres 
optimal mulighed for diskussion af de subjektive kognitive symptomer og 
differentialdiagnostiske aspekter. 
 
Tilmelding til Jørgen Thalbitzer, jt@dadlnet.dk. 
 



Mødet er sponseret af Shire Denmark, hvorfor der ikke er betaling for deltagelse. 
 
 

PROGRAM 
Hukommelses-, koncentration- og opmærksomhedsforstyrrelser 

 ved ADHD og skizofrenispektrum lidelse 
 Onsdag d. 6. juni 2018 kl. 15.30 -19.00 
Hannover auditoriet, Panum Instituttet 

15.30 – 15.40 Velkomst og præsentation 
af dagens program 

Peter Handest og  
Jakob Ørnberg 

15.40 – 16.00 Subjektive kognitive 
forstyrrelser ved 
skizofrenispektrum lidelser 

Peter Handest overlæge, 
Psykiatrisk Center 
Nordsjælland 

16.00 – 16.20 Subjektive kognitive 
forstyrrelser ved ADHD 

Jakob Ørnberg, overlæge. 
Psykiatrien i Region 
Nordjylland 

16.20 – 16.40 Pause med kaffe, the, frugt 
og kage 

 

16.40 – 17.40 Interview og diskussion Peter Handest 
Jakob Ørnberg 

17.40 – 18.00 Pause  

18.00 – 19.00  Interview og diskussion Peter Handest 
Jakob Ørnberg 

 
 
Overlæge, ph.d. Peter Handest, Psykiatrisk Center Nordsjælland 
Overlæge, Jakob Ørnberg, Psykiatrien i Region Nordjylland 
 
Interessegruppe for fænomenologisk psykopatologi 
 
 
 


