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VI SKAL UDVIKLE SAMMENHÆNGEN MELLEM FORSKNING
OG KLINIK

Centerchef i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
(BUC) Kresten Dørup1 lægger stor vægt på at realisere den nye forskningsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2016-20212, som fokuserer på at
skabe det bedste organisatoriske grundlag for eliteforskning til gavn for patienterne. Af Kresten Dørup.
Hvor står BUC’s forskning lige nu?
”Formkurven på den børne- og ungdomspsykiatriske forskning i hovedstaden har været støt stigende i mange år – det kan man også læse i denne
årsrapport. Fra at være småt og spredt, er forskningen i dag samlet i et forskningsmiljø, der holder
et højt internationalt niveau – der er både højde og
bredde i den forskning, vi er involveret i nu. Jeg har
store forventninger til næste kapitel i Forskningsenhedens historie, som, jeg tror, vil bringe klinikken
og forskningen endnu tættere sammen.”
Hvordan kan forskningen i højere grad skabe
værdi for patienten?
”Jeg mener, at værdien af forskningen er mangeartet.
For det første skaber forskningen i sig selv ny
viden. Børne- og ungdomspsykiatrien er et forholdsvis nyt speciale, og evidensen for vores behandling skal øges. Det er nødvendigt for at styrke
det faglige grundlag og dermed vores tilbud til patienterne.
For det andet giver forskningen os et vindue til
den viden, der findes i resten af verden. Vi behøver ikke opfinde den dybe tallerken selv hver gang.
Det er forskningen, som sørger for at holde sig på
forkant med den nyeste viden, der kan gøre en forskel i klinikken.

Kresten Dørup
Ph.d.-studerende og forskningsmedarbejdere naturligt har deres daglige gang på afsnittene, så der
løbende udveksles viden om patienterne, og om de
seneste relevante forskningsresultater. Det skaber
et levende læringsmiljø.”
Hvad skal der til?
”Det er helt afgørende at skabe en bred forståelse
i klinikken for værdien af forskningen – også når
den opleves som omstændelig eller besværlig i
en travl klinisk hverdag. Det fordrer naturligvis en
høj ledelsesinvolvering i at fremme en stærk forsknings- og læringskultur på BUC. Det er min vision,
at vi skal turde måle os selv på, om vi som center
kan skabe afgørende resultater indenfor forskning
og udvikling. Visionen er en forskning, der forbedrer den kliniske praksis.
Samtidig skal vi drage nytte af de gode relationer
vi har til patienter og familier, og inddrage dem aktivt både før, under og efter forskningsprojekterne.
Det vil gøre de hypoteser, vi opstiller, mere skarpe
og dermed øge både kvaliteten og relevansen af
forskningen”.

For det tredje har den kliniske forskning, der gennemføres på BUC, en direkte indflydelse på fagligheden i klinikken. Projekter forankret i klinikken
højner den faglige udvikling og videreuddannelse
af medarbejdere, som i samarbejde med Forskningsenheden kommer til at anvende state-ofthe-art diagnostiske instrumenter og behandlingsmetoder – dermed forbedres den kliniske praksis.
Disse projekter betyder også at seniorforskere,
Centerchef Kresten Dørup tiltrådte som centerchef i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center d. 1.2.2017. Kresten Dørup har en
betydelig indsigt i forskning og forskningsvilkår fra både et overordnet regionalt perspektiv, EU, Københavns Universitet og nu fra
hans virke i Børne- og Ungdomspsykiatrie.
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https://www.psykiatri-regionh.dk/forskning/forskningsomraader/Documents/Forskningsplan%202016-2021.pdf
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Psykisk sygdom medfører lidelse og store samfundsmæssige udgifter, og ca. hvert 10. barn har
en psykisk forstyrrelse, som nedsætter deres
funktionsevne i skolen, hjemme eller sammen
med venner, i mindst én periode før de fylder 18 år.
Forebyggende indsats, tidlig identifikation og tidlig
behandling er derfor helt centrale elementer for at
styrke barnet og dets ressourcer, allerede før problemerne har en alvorlighedsgrad, der gør at barnet
bliver henvist til børne- og ungdomspsykiatrien.
Oveni viser internationale studier, at behandlingstilbud i Børne- og Ungdomspsykiatrisk behandling, hverken i Danmark eller udlandet, er tilstrækkeligt evidensbaserede, ensartede og effektive.
I Forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center sigter vi derfor mod at forbedre
børn og unges mentale sundhed – både inden
for børne- og ungdomspsykiatrien og udenfor
hospitalsregi ved fokuserede projekter i tværfagligt samarbejde med kommuner – ved at udvikle
mere effektiv identificering, forebyggelse og behandling baseret på tværfaglige undersøgelser,
som bruger avancerede metoder og testning, og
som kan danne baggrund for videreudviklingen
af en evidensbaseret tilgang. Denne tilgang kræver et stærkt samspil mellem forskning og den
kliniske diagnosticering og behandling til gavn
for børn og unge, samt deres familier. Det eksisterende forskningsmiljø inden for børne- og ungdomspsykiatri satser på at skabe forskning i tæt
3

samarbejde med andre faggrupper, specialiteter
og sektorer.
Det har været en klar strategi, at ændre vægtningen i forskningsindsatsen fra tidligere primært
sundhedsfremmende indsatser til at prioritere
forebyggelse, for herigennem at begrænse senere udvikling af psykiske lidelser og indlæggelser.
Forskningsenheden har siden BUC-fusionen i
2013 arbejdet på at fokusere forskningen inden
for 3 hovedområder: Epidemiologisk forskning,
Dimensionel Neuropsykiatri og Interventionsforskning. Dette er i høj grad lykkedes, og mange
mindre projekter er blevet afløst af store sammenhængende forskningsprogrammer, som ledes af seniorforskere, og som beskrives i denne
årsrapport.
Milepæle for Forskningsenheden for de kommende år vil være at øge den internationale synlighed,
og videreføre den gode udvikling med en endnu
stærkere synergi med klinikken, for at inkludere
flere børn og unge i forskningsprojekter, og dermed sikre at forskningen kommer børn og unge i
vores system og klinikerne til gode!
God læselyst,
Prof. Kerstin Jessica Plessen			
Centerchef Kresten Dørup

Årsrapporten omhandler perioden fra 2013 til september 2017.

Seniorforskere i Forskningsenheden.
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Tabel 1 Udvikling i årsværk for medarbejdergrupper i Forskningsenheden

Årsværk

2013

2014

2015

2016

2017

VIP (alle forskningsmedarbejdere)

19,17

20,94

25,77

21,90

25,05

Professionsbachelors

1,00

2,68

1,20

0,77

2,45

TAP

2,20

4,47

2,78

2,14

2,38

0,55

1,00

1,00

1,42

28,64

30,75

25,8

31,29

Forskningsunderstøttelse
Samlede årsværk

22,37

Forskningsenheden i Børne- og
Ungdomspsykiatrisk Center (BUC)
er de seneste 5 år vokset betydeligt
fra samlet 22,37 årsværk i 2013 til
31,29 (forventet) i 2017. Både gruppen VIP og Professionsbachelors
er vokset i antal årsværk, og en ny
medarbejdergruppe database-manager er kommet til. De administrative
årsværk er uændrede i perioden.

Diagram 1 Udvikling i forskningsgruppen 2013 - 2017 - fordeling i procent
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Forskningsgruppens sammensætning har også ændret sig. I 2017
udgør ”Seniorforskere” (forskere
over Ph.d.-niveau, seniorforskere
og postdocs) 30%, hvor niveauet i 2013 var 25% af de samlede
årsværk. Ph.d.-gruppen udgør 44%
i 2017 (50% i 2013), og øvrige
forskningsmedarbejdere 26% i 2017
(25% i 2013). Forskningsgruppen
har således fået mere tyngde og
stabilitet i perioden.

Diagram 2 Ph.d.-studerende 2010-2017
16

Antallet af Ph.d.-studerende er
vokset fra at udgøre et meget lille
antal studerende i 2010 (5) til at
udgøre en robust gruppe på ca. 14
Ph.d.-studerende i 2017. Dette har
stor betydning for opbygning af et
bredt, fagligt Ph.d.-miljø i Forskningsenheden.
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Diagram 3 Fordeling af forskningsområder 2017 i procent
Forskningsenheden har siden
BUC-fusionen i 2013 arbejdet for
at fokusere forskningen inden for
3 hovedområder : Epidemiologisk
forskning, Dimensionel Neuropsykiatri og Interventionsforskning. Dette
er i høj grad lykkedes, og mange
mindre projekter er blevet afløst af
store sammenhængende forskningsprojekter. Diagram 3 viser den
aktuelle fordeling i 2017
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Diagram 4 Udvikling i forskningsområder 2013-2017
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Diagram 4 ”Udvikling i forskningsområder 2013-2017” viser at Interventionsforskning er over perioden
vokset fra 41% til 59%. Særlig markant er udviklingen fra 2016 til 2017.
Der sker samtidig en forskydning fra
de direkte behandlingsstudier, der
udgjorde 41% i 2013 til indsatser
indenfor tidlig intervention. Tidlig
intervention udgør i dag 30% af de
samlede interventionsstudier. Epidemiologi udgør 13% i 2017 (23% i
2013), og dimensionel neuropsykiatri 28% (36% i 2013).

Tabel 2 Udvikling i forskningsområder i procent
2013

2014

2015

2016

2017

Epidemiologisk forskning

23

14

14

8

13

Dimensionel Neuropsykiatri

36

44

48

46

28

Interventionsforskning -behandlingsstudier

41

42

38

41

29

Interventionsforskning - tidlig
intervention

0

0

0
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100
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I alt i procent

Det har været en klar strategi at
ændre vægtningen i forskningsindsatsen fra tidligere primært sundhedsfremme til at prioritere forebyggelse for herigennem at begrænse
senere udvikling af psykiske lidelser
og indlæggelser.
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Diagram 5 Udvikling i publikationer og JIF 2013-2017
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Tekst refererer til diagram 5 og tabel 3.
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Udviklingen i publikationer i perioden
viser, at der publiceres mere, og at
der i stigende omfang publiceres i internationalt højt rankede tidsskrifter.
Antal publikationer i 2017 er opgjort
pr. 1. september.
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Tabel 3 Udvikling i antal publikationer og journal of impact factor
År

8

Journal of impact factor (JIF)

Sum af Antal

2013

108,34

27

2014

67,42

29

2015

140,27

35

2016

140,25

36

2017

196,36

40

I alt

652,63

167
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Diagram 6 Bevillinger 2013-2017 i mio. kr.
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Diagram 7 Bevillingsgiveres andel af samlet bevilling 2013-2017
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Tekst refererer til diagram 6 og
diagram 7.
Bevillingsgrundlaget for Forskningsenheden har ændret sig markant
fra 2013, hvor basisbevillingen fra
BUC udgjorde 53% til, at denne i dag
udgør 33%. De regionale midler, som
Forskningsenheden søger løbende,
har ligget nogenlunde konstant i
perioden på ca. 26%. Andelen af
private midler er vokset fra 2013
fra 12% til i 2017 at udgøre 22%,
og et stort satspuljefinansieret
forskningsprojekt betyder, at den
statslige andel i 2017 udgør 19%.

9

EPIDEMIOLOGISK FORSKNING

FORSKNINGSOMRÅDER OG FORSKNINGSPROJEKTER
EPIDEMIOLOGISK FORSKNING
CCC2000 - COPENHAGEN CHILD COHORT 2000

Tidlige tegn på øget risiko for psykose
CCC2000 undersøger børns udvikling fra de er
nyfødte til ungdomsårene og omfatter studier,
der undersøger risikoen for at få psykotiske lidelser. Målet er at forstå tidlige risikomekanismer
med henblik på at udvikle forebyggende indsatser for børn og unge, som er i risiko for at udvikle
psykose.
CCC2000 (Psykose-forskningsgruppen) gennemførte de første undersøgelser og psykologiske
tests af børnene i kohorten, da de var 11-12 år.
Børnene er blevet fulgt op igen som 16-17-årige.
Børnene undersøges for, om de har haft psykoselignende oplevelser, og om de har psykiske sygdomme eller andre psykiske sårbarheder, siger Pia
Jeppesen, seniorforsker, overlæge, Ph.d. og forskningsleder for arbejdet med denne del af projektet.
Hvad er en psykoselignende oplevelse?
En psykoselignende oplevelse kan være enkeltstående hallucinatoriske oplevelser, vrangagtige
ideer eller tankeforstyrrelser uden, at der er tale
om en psykose i klinisk forstand. De mest almindelige psykoselignende oplevelser er syns- eller
høre-hallucinationer. Det kan Fx være en dreng,
der ser en mand, der står ved siden af sengen, når
han lægger sig til at sove, eller han hører, at manden taler til ham. Det kan være et forbigående fænomen, og det kan ofte være svært at skelne fra et
barns livlige fantasi, forklarer Pia Jeppesen.
Markør for psykisk sårbarhed
Selve forskningsområdet er forholdsvis nyt.
Forskere fra New Zealand har fulgt en lokal fødselskohorte frem til voksenalderen, og har fundet
frem til, at psykoselignende oplevelser i 11-års
alderen øger risikoen for at udvikle psykotisk
sygdom som 26-årig med en faktor 5-16. Vi ved,
at der også er en stærk sammenhæng mellem
psykoselignende oplevelser og ikke-psykotisk
psykisk sygdom, som angst, depression og udviklingsmæssige forstyrrelser.
Jeg opfatter psykoselignende oplevelser som en
uspecifik markør for psykisk sårbarhed, ligesom
feber er en uspecifik indikator på, at der er noget
galt i kroppen, siger Pia Jeppesen og fortsætter:
psykosesårbarhed hos et barn kan være svært at
opdage. Typisk vil der være oceaner af andre tegn
og symptomer, som den gemmer sig i, fx følelses10

Interview med
seniorforsker
Pia Jeppesen
eller adfærdsmæssige forstyrrelser eller sociale
vanskeligheder. Måske er barnet alt for bekymret
og har en tendens til at tillægge negativ betydning
til alt muligt, også helt neutrale stimuli. Vi kalder
det “hypermentalisering”, og det henviser til et
barn, som fortolker følelser, andres intentioner og
handlinger på en overdreven og skæv måde. Vi har
fundet en sammenhæng mellem psykoselignende oplevelser og hypermentalisering i 11-12-års
alderen fra baggrundsbefolkningen.
Eksperimentelle hallucinationer
Forskerne har også lavet høreprøver i studiet og undersøgt deltagernes reaktion på forskellige stimuli
med støj med og uden tale. Vi kunne på den måde
fremprovokere auditive verbale illusioner, dvs. en
kunstigt provokeret oplevelse af at høre stemmer,
og vise at de oplevelser var forbundet med spontane psykoselignende oplevelser og med depressive
symptomer, forklarer Pia Jeppesen.
Opfølgningen af de 16-17-årige i CCC2000 kohorten færdiggøres i efteråret 2017, og data kan snart
analyseres.
Det fremadrettede forløb af psykoselignende
oplevelser vil blive undersøgt hen over de vigtige udviklingsmæssige perioder i barne- og ungdomsårene. Det giver mulighed for at undersøge
sammenhænge over tid med andre psykiske problemer, mentalisering, negative livsepisoder og
biologiske markører for kronisk stress. Vi håber at
kunne fortsætte opfølgningen på kohorten frem
til den tidlige voksenalder og dermed dække den
periode, hvor der er størst risiko for debut af psykotisk sygdom, slutter Pia Jeppesen.

EPIDEMIOLOGISK FORSKNING

Samarbejdspartnere
The Research Centre for Prevention and Health
Dr. med. Anne-Mette Skovgaard, Department of
Public Health, Copenhagen University, Professor,
Ph.d. Charlotte Rask, Department of Clinical
Medicine, The Psychiatric Hospital for Children
and Adolescents, Aarhus University Hospital
& Research Clinic for Functional Disorders
and Psychosomatics, Prof. dr Jim van Os, UMC
Utrecht The Netherlands.
Bidrag modtaget fra
Gangstedfonden, Fru Hermansens Mindelegat,
Helsefonden, Dagmar Marshalls Fond, Beatrice
Surovall Haskells Fond, Egmontfonden,
Ville Heises Fond, Socialministeriet,
Lundbeckfonden, Region Hovedstadens
Forskningsfond, Augustinus Fonden,
Slagtermester Max Wørzners Fond, Fonden
af 22 juli, Psykiatrisk Forskningsfond af
1967, Trygfonden, Rosalie Petersens Fond,
Psykiatrisk Forskningsfond af 1967, Bagenkop
Nielsens Øjen-Fond og Det Frie Forskningsråd.
Psykosestudierne er muliggjort af støtte
fra Region Hovedstandens Forskningsfond,
Lundbeckfonden, Trygfonden og Fru
Hermansens Mindelegat.

Fakta om CCC2000
CCC2000 (Copenhagen Child Cohort 2000) er et
stort forskningsprojekt, der undersøger udviklingen hos børn fra fødsel frem til ungdomsårene
og udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen. Kohorten tæller 6090 børn født i 16 danske
kommuner i år 2000.
CCC2000 er etableret af børne- og ungdomspsykiater, dr. med. Anne Mette Skovgaard og drives i
et samarbejde mellem Børne- og Ungdomspsykiatrisk center, Region Hovedstadens Psykiatri,
Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed,
Region Hovedstaden, Institut for Social Medicin,
Københavns Universitet, Øjenklinikken Rigshospitalet-Glostrup, Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Center, Region Midt, og afd. for Funktionelle
Lidelser, Aarhus Universitetshospital.
Fysiske og psykiske problemer påvirker ofte
børn og unge i dagligdagen – hjemme, i skolen og
ved sociale aktiviteter.
CCC2000 studerer forløbet af fysiske og psykiske helbredsmarkører i barne- og ungealderen.
Ved at se på samspillet mellem flere forskellige
risikofaktorer over tid, kan vi bidrage til at forstå
udviklingen af vedvarende eller tilbagevendende
sygdom i unge og voksenalderen.
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BOND-STUDIET - BIRTH WITH OXYTOCIN AND NORMAL/
ABNORMAL DEVELOPMENT

Bedre mental sundhed med en god start i livet
På fødegange overalt i landet er anvendelsen af
syntetisk oxytocin til igangsætning af fødsler og
vestimulation steget gennem de sidste 10 år. Et
registerstudie er nu i gang med at afdække, hvilken effekt denne udbredte kliniske praksis har på
længere sigt. Nicole Nadine Lønfeldt, psykolog,
Ph.d. og postdoc. leder efter mulige langtidseffekter, som brugen af syntetisk oxytocin kan have
på barnet og moderen i BOND-studiet.

Interview med
postdoc.
Nicole Nadine
Lønfeldt
i gang fordoblet og til vestimulation tredoblet.

Vi ved, at syntetisk oxytocin har en umiddelbar effekt på barnet, som viser sig ved en lavere Apgar
score og ved en forsinket eller reduceret amning.
Brugen af syntetisk oxytocin under fødslen, påvirker formentlig både moderens og barnets eget
oxytocin-system, som vi ved er vigtig for emotionsregulering og tilknytning. Nu søger vi også
efter langtidseffekter på den mentale sundhed
hos både mor og barn, forklarer Nicole Lønfeldt.
Der kan være tale om en direkte effekt på barnets
mentale sundhed, og der kan være en indirekte effekt, som opstår, fordi moderen har øget risiko for
at få en fødselsdepression, eller har sværere ved
at knytte sig følelsesmæssigt til barnet.
Nicole Lønfeldt samler data fra det danske fødselsregister, patientregistre og fra den danske
fødselskohorte, på engelsk forkortet til DNBC (the
Danish National Birth Cohort). Hun undersøger
sammenhængen mellem brugen af syntetisk oxytocin og forekomsten af angst hos barnet samt
fødselsdepression hos moderen ved at trække
data ud fra de danske registre. Børn født mellem
2000-2012 følges fra fødslen og frem til diagnosen angst stilles, og senest frem til december
2015. Mødrene følges i 12 måneder efter, at de
har født.
Forskerne bruger registerdata og data fra DNBC
til at undersøge, om der er en sammenhæng mellem brugen af syntetisk oxytocin under fødslen
og forekomsten af angst hos børnene, og om det
påvirkes af, i hvor høj grad børnene ammes, eller
om der er problemer med mor-barn tilknytningen.
Analysen af resultaterne starter i oktober 2017.
Brugen af syntetisk oxytocin stiger
BOND-studiet sætter fokus på en klinisk praksis
som er i stærk vækst i Danmark. Fra 2000-2010
er brugen af syntetisk oxytocin til at sætte fødsler
12

Vi ved faktisk slet ikke nok om, hvilken betydning
denne kliniske praksis har. BOND studiet er et eksempel på, hvordan den epidemiologiske forskning, og data fra registrene, kan give os klinisk
relevant information, og øge kendskabet til denne
problematik blandt fødselslæger og jordemødre.
Studiet vil afdække, hvilke potentielle følger brugen af syntetisk oxytocin har for mødrenes og
børnenes mentale helbred, slutter Nicole Lønfeldt.
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Samarbejdspartnere
Psykolog Eli R. Lebowitz, Yale Child Study Center
Epidemiolog Katrine Strandberg-Larsen, Københavns Universitet, Biostatistiker Theis Lange,
Københavns Universitet.
Bidrag modtaget fra
Region Hovedstaden og Helsefonden.

Fakta om BOND-studiet
BOND studiet er et registerbaseret studie, der
undersøger sammenhængen mellem brugen af
syntetisk oxytocin og angstsymptomer hos børn.
Kroppens egen produktion af oxytocin er vigtig
for angstregulering.
Brugen af syntetisk oxytocin har muligvis en
direkte effekt gennem dysregulering af barnets
eget oxytocin-system, en indirekte effekt gennem en påvirket mor-barn tilknytning, og moderens risiko for at få en fødselsdepression.

13

DIMENSIONEL NEUROPSYKIATRI

DIMENSIONEL NEUROPSYKIATRI
VIA 7 – THE DANISH HIGH RISK AND RESILIENCE STUDY

Identifikation af tidlige tegn på psykisk sygdom. En
kohorte på 522 børn i 7-års alderen er undersøgt
grundigt for at analysere, hvilken betydning genetisk risiko, familiær risiko og miljømæssige faktorer
har for udvikling af bipolar sygdom og skizofreni.
Risikoen for at udvikle bipolar sygdom eller skizofreni er forhøjet hos børn, hvis forældre, har en af
disse sygdomme. Ofte viser disse børn tegn på
forsinket udvikling, eller de har følelsesmæssige,
psykologiske eller kognitive forstyrrelser i en tidlig
alder. Balancen mellem genetisk, familiær og miljømæssig indflydelse hos disse børn er ukendt,
og vi ved heller ikke, hvorfor nogle børn tilsyneladende er mere modstandsdygtige end andre.
Vi vil bruge den indsigt, vi får fra dette studie, til
at udvikle forebyggende intervention, som kan
sættes ind tidligt i livet - og før disse to alvorlige
psykiske sygdomme, som i øvrigt er vist at have
et vist genetisk overlap, debuterer, forklarer Anne
Thorup, seniorforsker, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, Ph.d. og forskningsleder af VIA 7.
VIA 7 er et stort forskningssamarbejde mellem
forskere fra både voksen- og børne- og ungdomspsykiatrien i Århus og København. 522
7-årige børn fra hele landet og deres forældre er
udtrukket fra de danske registre, og er inviteret til
at deltage i dette grundige og omfattende studie.
Kohorten består af 202 børn, som har mindst én
forælder med diagnosen skizofreni, 120 børn med
mindst én forælder med bipolar lidelse og 200
børn, hvis forældre ikke er diagnosticeret med de
nævnte sygdomme (men muligvis kan have andre
psykiske sygdomme).
Studiet er unikt på flere måder. For det første er
det en stor kohorte. For det andet er alle børnene lige gamle. Det er en vigtig pointe, når man ønsker at undersøge udvikling, fordi børne- og ungdomsårene er den periode i livet, hvor den mest
betydningsfulde udvikling finder sted, og hvor
ændringer kan indtræffe på kort tid. Tidlige tegn
på psykisk sygdom viser sig måske forskelligt hos
en 7-årig sammenlignet med en 9- eller en 12-årig.
Grunden til, at vi valgte alderen 7 år er, at de fleste børn i Danmark starter i skolen i denne alder,
hvilket repræsenterer et vigtigt udviklingstrin for
barnet. I dette fremadrettede opfølgningsstudie
har vi mulighed for at undersøge børnene igen, når
de er 11 år, fortæller Anne Thorup, og henviser her
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den første opfølgning på kohorten, kaldet VIA 11,
hvor børnene også vil blive scannet og få foretaget neurofysiologiske undersøgelser af hjernen.
Gennemgribende undersøgelse
Undersøgelsesbatteriet i VIA7 var meget omfattende og varede i alt tre dage. I tillæg hertil var der
hjemmebesøg og grundige interviews med forældrene for at afdække den biologiske og udviklingsmæssige disponering. Børnenes lærere blev også
bedt om at udfylde spørgeskemaer vedrørende
barnets trivsel og adfærd i skolen. Det følelsesmæssige klima, som barnet var omgivet af, blev
målt gennem en interaktionstest mellem forælderen og barnet. Ved hjemmebesøgene blev graden
af støtte og stimulation i hjemmet vurderet. Endelig blev både børn og voksne bedt om at give en
spytprøve, og de voksne også en blodprøve med
henblik på at lave genetiske analyser af DNA. Koncentrationen af kortisol blev målt i barnets hår ved
en hårprøve, da dette fortæller noget om barnets
stressniveau gennem de sidste 3 måneder.
Når man tænker på, hvor omfattende et testpanel og interviewprogram børn og forældre skulle
igennem, var deres imødekommenhed, støtte og
vedholdenhed fuldkommen overvældende. Kun
9 familier afbrød deres deltagelse i studiet, før de
var helt færdige, og langt de fleste familier og forældre var enormt positive overfor at deltage. Det
forhold, at de fik en individuel tilbagemelding på
deres barns udvikling og ressourcer, havde stor
betydning for mange, fortæller Anne Thorup.
Stigmatisering og tabu
Forældre med alvorlig psykisk sygdom er optagede af, om deres børn trives – ligesom alle andre
forældre er. Mange føler dog, at de ikke har haft
noget sted at gå hen med deres eventuelle bekymring. Disse familier kæmper en konstant kamp
for at overvinde den stigmatisering, og det tabu,
der stadig ofte er forbundet med psykisk sygdom.
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Det har været helt fantastisk at opleve, hvordan
de har åbnet sig for os, og ladet os få indblik i deres hverdag og deres liv, siger Anne Thorup.
Data i VIA 7 er indhentet ved grundig undersøgelse af domænerne neuromotorik, neurokognition,
social og adfærdsmæssig funktion og psykiatriske symptomer. Dataanalyserne er endnu ikke
færdige. Studiet danner grundlag for videnskabelige artikler og indgår i syv Ph.d. afhandlinger,
hvoraf én er godkendt, og de øvrige er under udarbejdelse.
Samarbejdspartnere
PI gruppen, Professor Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center København, Professor Ole Mors
Department of Clinical Medicine - Psychosis Research Unit, seniorforsker Anne Thorup, professor Kerstin Jessica Plessen, seniorforsker Jens
Richard Jepsen, Region Hovedstadens Psykiatri.

Fakta om VIA 7
Studiet undersøger genetisk disposition, familiær risiko og miljømæssige faktorers betydning
for udviklingen af bipolar lidelse og skizofreni i
en stor kohorte baseret på deltagere rekrutteret
vha. oplysninger fra danske registre.
522 7-årige børn blev inkluderet, 202 børn med
mindst én forældre med skizofreni, 120 børn
med mindst én forældre med bipolar lidelse
og 200 børn med forældre uden kendt psykisk
sygdom.
Resultaterne er baseret på grundige vurderinger
af barnet ift. domænerne neuromotorik, neurokognition, social og adfærdsmæssig funktion og
psykiatriske symptomer.
Studiet danner grundlag for videnskabelige artikler, der indgår i syv Ph.d.-afhandlinger.

Bidrag modtaget fra
iPSYCH - The Lundbeck Foundation Initiative for
Integrative Psychiatric Research, Trygfonden,
Beatrice Surovell Haskell Fund for Child Mental
Health Research of Copenhagen og Region Hovedstadens Psykiatri.
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VIA 11 - THE DANISH HIGH RISK AND RESILIENCE STUDY

På jagt efter sammenhænge, der kan afsløre risikoen for skizofreni og bipolar lidelse. VIA 11 er
opfølgningsstudiet på VIA 7. Kohorten af børn, der
har forældre med bipolar sygdom eller skizofreni
følges fremadrettet. Det giver mulighed for at undersøge den psykologiske og biologiske udvikling
og modstandsdygtighed hos børn, som har en
veldefineret genetisk sårbarhed. Forhåbentligt
kan studiet være med til at identificere gode biomarkører, forskelle i risikoprofiler og faktorer, der
fremmer mental sundhed.
At have en eller to forældre med bipolar sygdom
eller skizofreni gør, at et barn er mere udsat for
at udvikle alvorlig psykisk sygdom. VIA 7 studiet
beskriver tidlige risikofaktorer og har til formål at
afdække den psykiske tilstand blandt børn af forældre, som har disse alvorlige sygdomme. VIA 11
er opfølgningen, og her er børnene blevet 11 år.
Undersøgelsen har et noget bredere perspektiv,
som inkluderer biomarkører. Hele kohorten er inviteret til at fortsætte ind i VIA 11.
Vi undersøger måder, hvorpå vi, på et tidligt tidspunkt, kan forudsige udvikling af alvorlig psykisk
sygdom senere i livet, men interesserer os også
for de børn, der forbliver raske. Nogle børn viser
tidlige tegn, men symptomerne kan være forbigående. Vi ved dog ikke, hvorfor nogle børn ser ud
til at overvinde risikoen og vokse fra symptomerne. Det kan være forbundet med flere forskellige
faktorer, fx kognitiv kontrol, tæt kontakt med en
voksen, følelsen af at kunne mestre sit eget liv
eller involvering i en kulturel eller religiøs sammenhæng, fortæller Kerstin Jessica Plessen, professor,
overlæge i Forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.
Modstandsdygtighed hos børn
Vi er meget interesserede i at lære mere om modstandsdygtighed hos børn og forstå, hvorfor nogle børn, som har en kendt genetisk sårbarhed og
dermed en medfødt risiko, udvikler psykisk sygdom og andre ikke gør. Studiet af børn med en
familiær sårbarhed hjælper os til at forstå, hvilke
andre faktorer der har betydning for, hvordan de
klarer sig igennem livet, siger seniorforsker Anne
Thorup, som er daglig leder af studiet.
Muligheden for at undersøge denne store kohorte
med samme alder, og samtidigt kunne foretage
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direkte undersøgelser af børnene over tid, er uden
tvivl det allermest bemærkelsesværdige ved studiet. Vi kigger efter familiær sårbarhed, undersøger børnene klinisk for symptomer, udfører magnetisk resonans (MR) scanning af hjernen og laver
også en elektrofysiologisk undersøgelse (EEG) for
at monitorere hjernens elektriske impulser for at
identificere biologiske markører for psykisk sårbarhed og modstandsdygtighed.
Interessen for at udforske det neurobiologiske
grundlag for de udfald, som man har påvist ved
kliniske og neuropsykologiske studier, ligger i håbet
om at det bliver muligt på sigt at udvikle behandlingsmetoder, som direkte adresserer de fænomener (der klinisk kan observeres), og styrker de områder i hjernen, som er svækket hos børn af familier
med risiko for alvorlig psykisk sygdom. Ydermere
håber forskerne at kunne identificere forstadier til
psykisk sygdom og at kortlægge hjernens udvikling
især hos de børn, der efterfølgende ikke udvikler
psykisk sygdom, og hvor disse tegn kun er forbigående. Det sker alt sammen som led i at forstå, hvordan tidlig forebyggende intervention kan foregå.
Høj adhærens
Tidligere studier, som har fokuseret på raske familiemedlemmer, har givet inkonsistente resultater
og er oftest udført blandt unge eller unge voksne.
Det er meget få studier, som har undersøgt unge
med familiær risiko med MR undersøgelse, og ingen studier har undersøgt børn før pubertetsalderen, som det har været tilfældet med VIA 7.
Der har været en høj motivation for at deltage i
studiet hos de familier, som først deltog i VIA 7 og
nu i VIA 11. Det må være resultat af den professionalisme og det dybe engagement, som familierne er blevet mødt med ved første og nu anden
undersøgelse. Vi er meget glade for deltagelsesraten og håber på, at vi kan fortsætte samarbejdet
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med familierne i årene fremover, siger Kerstin J.
Plessen. Det er planen at følge kohorten frem til
mindst 21-års alderen.
PI gruppen
Professor Merete Nordentoft, Psykiatrisk
Center København, Professor Ole Mors og Vibeke Bliksted, Department of Clinical Medicine
Psychosis Research Unit, seniorforsker
Anne Thorup, Professor Kerstin Jessica Plessen.
Samarbejdspartnere
Professor Leif Østergaard, Center of Functionally
Integrative Neuroscience, Aarhus University,
Professor Hartwig Siebner, Danish Research
Center for Magnetic Resonance Imaging, Hvidovre Hospital.
Bidrag ydet fra
iPSYCH - The Lundbeck Foundation Initiative for
Integrative Psychiatric Research, Det frie forskningsråd, Region Hovedstaden Psykiatri og Innovationsfonden.

Fakta om VIA 11
VIA 11 er anden bølge af undersøgelser udført i
7 års alderen på kohorten af 522 børn, som indgik i VIA 7 studiet. VIA 7 – er et repræsentativt
nationalt kohorte-studie på 7-årige børn af forældre med skizofreni, bipolar lidelse eller ingen af
disse sygdomme rekrutteret i årene 2013-2015.
Det overordnede mål med VIA 11er at undersøge udviklingen hos de 11-årige for at identificere,
hvilke risikofaktorer og faktorer der indicerer
modstandsdygtighed, der gør sig gældende for
børnene. På længere sigt er målet at kunne identificere, hvordan man kan udvikle muligheder for
tidlig intervention.
Strukturel og funktionel MR på en kohorte
børn, med en familiær risiko for alvorlig psykisk
sygdom før puberteten, er aldrig gennemført
tidligere i denne skala.
Studiet vil måle på forekomsten af psykopatologi, fysisk helbredsstatus, neuromotorisk, neurokognitiv og social funktion samt tilknytningsmønster, strukturel og funktionel MR og EEG.
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VIA FAMILY

Intensiv støtte til børn i familier, der lever med alvorlig psykisk sygdom. VIA Family er et forsøg på
at hjælpe børn i familier med risiko for at få sociale, udviklingsmæssige eller andre slags problemer,
fordi en eller begge forældre lider af skizofreni, bipolar sygdom eller tilbagevendende depression.
Med afsæt i erfaringerne fra VIA 7 fandt vi, at nogle familier har brug for ekstra støtte for at klare
dagligdagen og få tingene til at hænge sammen,
fortæller Anne Thorup, seniorforsker, speciallæge i
børne- og ungdomspsykiatri, Ph.d., og forskningsleder for VIA 7, VIA 11 og VIA Family studierne.
Denne indsigt fik forskerne til at udvikle VIA Family,
et randomiseret, kontrolleret interventionsstudie
med 100 familier, hvor mindst én forælder har
diagnosen skizofreni, bipolar sygdom eller svær
tilbagevendende depression.
Ved computerbaseret tilfældig fordeling bliver
halvdelen af familierne henvist til gruppen, som
får ‘standardbehandling‘, dvs. at de får den hjælp,
som systemet tilbyder i dag. Familier, som ved
randomiseringen tildeles intervention VIA Family
teamet, får tildelt en kontaktperson fra det tværfaglige team, som de kan henvende sig til med
stort set alt, hvad der volder dem problemer i
hverdagen. Det kan fx være at bestille tid hos skoletandlægen, få skrevet barnet op til en fritidsaktivitet i den lokale sportsklub, at holde børnefødselsdag osv. Det er familierne selv, der definerer
problemerne, så de får hjælp til lige præcis dét, de
har brug for, forklarer Anne Thorup.
Familierne, der bliver tilbudt VIA Family team intervention, kan desuden få hjælp til at tale med
barnet om den psykiske sygdom i familien, og
forældrene får tilbudt hjælp til at styrke deres
forældrekompetencer igennem Triple P-programmet, som står for ’Positive Parenting Program’ på
engelsk. Triple P er et forældrekursus, som kan
skræddersys til den enkelte families behov.
Tværfaglig støtte på tværs af sektorer
Det kan være svært for forældrene at bede om
hjælp, og de kan være usikre på, om de skal henvende sig til kommunen, til skolen, eller til regionen, hvor de måske er i behandling. Derfor er det
helt afgørende at VIA Family går på tværs af sektorer, og involverer mange forskellige faggrupper,
siger Anne Thorup. En kontaktperson kan ikke
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altid selv svare på eller løse alle slags problemer.
Derfor har kontaktpersonen et tværfagligt team
bag sig, som består af en speciallæge i børne- og
ungdomspsykiatri, en psykolog, en voksenpsykiatrisk sygeplejerske, en socialrådgiver og en familierådgiver, hvoraf de to sidstnævnte har ekspertise
i kommunale forhold, forklarer Anne Thorup.
Resultatet måles efter 18 måneders intervention
på niveauet af psykiske vanskeligheder hos barnet, barnets daglige funktion, og antallet af fraværsdage i skolen gennem de seneste 6 måneder.
Vi ønsker at undersøge niveauet af symptomer
hos barnet før og efter interventionen. Forskerne,
som skal gøre dette er blindede, dvs. at de ikke
har kendskab til, hvilken intervention familien har
fået. Antallet af fraværsdage fra skolen er medtaget som et relativt objektivt mål for, hvordan barnet fungerer og trives.
Et pilotstudie er nu gennemført, og VIA Family
starter for alvor i midten af 2017 og kører over en
periode på 2½ år i Frederiksberg kommune.
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Samarbejdspartnere
Frederiksberg Kommune, Psykiatrisk Center
København.
Bidrag modtaget fra
Sundhedsstyrelsen - SATS-puljemidler, Psykiatrisk Center København, Frederiksberg
Kommune og TrygFonden.

Fakta om VIA Family
VIA Family er et randomiseret, kontrolleret
interventionsstudie, der undersøger effekten hos
børn af intensive støtte til familier med mindst en
forælder med skizofreni.
Studiet inkluderer i alt 100 familier og kører over
2½ år.
VIA Family er tværfaglig i sin tilgang og foregår
ved et bredt samarbejde på tværs af sektorer.
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MIND MY MIND

Forskning udført i den virkelige verden
Mind My Mind er et ambitiøst og banebrydende
udviklings- og forskningsprojekt sat i gang i et
samarbejde mellem TrygFonden og Psykiatrifonden. En del af projektet er et klinisk lodtrækningsforsøg, hvor forskerne undersøger effekten af psykologisk hjælp blandt skolebørn med følelses- og
adfærdsmæssige vanskeligheder.
At have angst, depressive symptomer eller adfærdsmæssige problemer indebærer langt fra altid behov for henvisning til en psykiater. Alligevel
kan behovet for psykologisk hjælp sagtens være
til stede i familierne, og typisk henvender de sig
til kommunen, hvor der ofte mangler adgang til
systematiske og evidensbaserede behandlingstilbud. Mind My Mind undersøger en ny modulbaseret kognitiv og adfærdsterapeutisk hjælp til skolebørn i Danmark. Pia Jeppesen er seniorforsker,
overlæge, Ph.d. og forskningsleder for det kliniske
lodtrækningsforsøg.
Desværre er der en del forskningsresultater fra
kliniske interventionsstudier, som aldrig bliver
implementeret i den virkelige verden. Det hænger formentlig sammen med, at vi som forskere
ofte tilrettelægger interventioner på måder, der
er svære at leve op til, når studiet er afsluttet, og
det bliver hverdag igen, siger Pia Jeppesen. I Mind
My Mind er alle elementer i protokollen, dvs. evalueringsværktøj, interviewmanualen med henblik
på visitation, databasen til at registrere børnene
i, træningsmanualen, den video-supporterede supervision osv. tilrettelagt, så det kan bruges i virkeligheden.
Forekomsten af angst er 6,5%, depression 2,5%
og adfærdsvanskeligheder 5,7% hos skolebørn.
Dertil kommer en langt større andel af børn, som
viser tidlige tegn på psykiske helbredsproblemer
i foruroligende grad, der betyder, at de har en forøget risiko for at udvikle psykiatrisk sygdom i ungdomsårene eller som voksen.
Træning fremfor behandling
Mind My Mind manualen omfatter evidensbaserede kognitive og adfærdsterapeutiske metoder og
teknikker, som er inddelt i nogle generelle moduler
og nogle problemspecifikke moduler til børn i alderen 6-16 år. Fordi modulerne til angst, depression og adfærdsmæssige vanskeligheder kan bru20
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ges og kombineres fleksibelt, kan vi skræddersy
behandlingen til det enkelte barn, også når det har
flere forskellige problemer på en gang. På denne
måde målretter vi hjælpen mod det enkelte barns
problemer. Vi stiller ikke diagnoser, men arbejder i
stedet med at normalisere barnets problemer, og
at træne barnet og forældrene i at lære at håndtere dem.
Supervision fra børne- ungdomspsykiatere
Det skal kunne lade sig gøre at drive Mind My Mind
i praksis i kommunerne. Derfor har vi oprettet en
sikker videoforbindelse, hvor trænerne kan gennemse træningssessionerne og modtage supervision fra regionens specialister i børne- og ungdomspsykiatri, forklarer Pia Jeppesen.
Pilotstudiet afslørede et højt frafald i kontrolgruppen, hvor børnene fik standardbehandlingen
i kommunen, dvs. pædagogisk og psykologisk
rådgivning. For at undgå det høje frafald, blev tilbuddet til kontrolgruppen forstærket. Det gør det
naturligvis sværere for os at vise, at det gør en
forskel for børnene at træne i Mind My Mind, fremfor at modtage standardbehandling. Omvendt vil
resultaterne, uanset udfaldet, give værdifuld information til beslutningstagere i forhold til, hvilken
behandling der bør være tilgængelig for gruppen af
skolebørn, som har behov for psykologisk støtte,
siger Pia Jeppesen.
Mind My Mind iværksættes i Holstebro, Vordingborg, og Næstved kommuner fra 1. september
2017 – april 2019.
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Samarbejdspartnere
TrygFonden, Psykiatrifonden, Region Hovedstadens Psykiatri, Region Sjælland og Region Midtjylland, samt Holstebro, Vordingborg og Næstved
kommuner.
Bidrag modtaget fra
TrygFonden, Psykiatrifonden og Lundbeckfonden.

Fakta om Mind My Mind
Følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder er
hyppigt forekommende blandt børn og unge over
hele verden. Det er nødvendigt at arbejde med
storstilede projekter og initiativer, der udbreder
evidensbaserede behandlingsmetoder til denne
population.
Projektet strækker sig på tværs af sektorer,
er tværfaglig og inkluderer 412 børn og unge i
alderen 6-16 år.
Studiedesign, værktøj til identifikation, intervention osv. er alle udvalgt og tilpasset, så de kan
anvendes direkte i kommunerne.

21

INTERVENTIONSFORSKNING - BEHANDLINGSSTUDIER

INTERVENTIONSFORSKNING - BEHANDLINGSSTUDIER
TEA - TOLERABILITET OG EFFEKT AF ANTIPSYKOTIKA HOS
BØRN OG UNGE MED PSYKOSE

Klinisk forskning foregår i et tæt samarbejde mellem de kliniske enheder og forskerne. Anne Katrine
Pagsberg og hendes hold af forskere offentliggjorde i juni 2017 et bemærkelsesværdigt studie i det
videnskabelige tidsskrift Lancet Psychiatry. Ifølge
hende rækker betydningen af forskningen længere
end konklusionen, fordi den uddanner både forskere og klinikere og skaber plads til forbedring af
den kliniske praksis.
TEA interventions-studiet undersøgte effekt og bivirkninger af de to hyppigst anvendte lægemidler
til behandling af psykotiske symptomer hos børn
og unge med skizofreni. Lodtrækningsstudiet var
dobbelt-blindet, og en direkte sammenligning
mellem quetiapin depottabletter og aripiprazol.
Hovedkonklusionen på studiet var, at studiet viste
samme gavnlige effekt ved brug af de to lægemidler, men med forskellige bivirkningsprofiler. Studiet
er den første direkte sammenligning af medicin til
børn med tidlig psykose.
Overraskende var effekten af de to lægemidler
kun moderat, mens behandlingen var forbundet
med en hel del bivirkninger. Vi har allerede kendskab til, at der er visse bivirkninger forbundet med
behandling med denne type medicin, men studiet
understreger behovet for, at vi som klinikere får en
systematisk tilgang til bivirkningsovervågning for
bedre at kunne afveje fordele og ulemper ved behandlingen, fortæller seniorforsker, overlæge, Ph.D.
Anne Katrine Pagsberg, der leder TEA-forsøget.
Patienter, som fik quetiapin tog mest på i vægt,
havde størst stigning i lipid-indholdet i blodet og
den mest udtalte effekt på metabolismen og
blodsukkerkontrollen. Patienter, som fik aripiprazol
havde hyppigere kropslig uro og motoriske symptomer som rystelser og stive muskler, og flere patienter i denne gruppe var sløve af medicinen.
Samtidig viste TEA studiet, at taljemål og lipid-indhold i blodet var signifikant forhøjet hos børn og
unge med psykose sammenlignet med raske kontroller allerede inden patienternes antipsykotiske
behandling var påbegyndt. Dermed ser der ud til
at være en øget risiko for udvikling af det man kalder ”metabolisk syndrom” hos patienterne med
psykose, som vi skal være særligt opmærksomme
på i klinikken. (Metabolisk syndrom er forstyrrelser
i kroppens normale omsætning af næringsstoffer,
en tilstand der hænger sammen med overvægt,
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højt blodtryk, forhøjet niveau af kolesterol i blodet og nedsat følsomhed for insulin. På sigt kan
metabolisk syndrom give følgevirkninger i form af
diabetes og symptomer på åreforkalkning ). Disse
resultater blev publiceret i Journal of Clinical Psychiatry i 2017.
Som børne- og ungepsykiatere befinder vi os ofte
i situationer, hvor vi har få data på det lægemiddel,
der overvejes til behandling af børn. Dette skyldes
at der generelt udføres meget begrænset forskning på lægemidler til børn. I nogle tilfælde er data
fra voksne patienter simpelthen utilstrækkelige til
at give svar på, hvordan børn responderer på behandlingen. Derfor har dette studie en væsentlig
betydning for den kliniske beslutningsproces. I
Danmark har Sundhedsstyrelsen besluttet at det
som udgangspunkt kun er speciallæger i børneog ungdomspsykiatri der er ansvarlige for psykofarmakabehandling af børn, netop for at sikre at
det er læger med ekspertviden på børneområdet
der varetager behandlingen. Dette gør også at
behandlingen er samlet på færre hænder hvilket
giver mulighed for en mere koordineret erfaringsudveksling og forskningssamarbejde.
Forankret i klinikken
Anne Katrine Pagsberg mener, at selve udførelsen
af studiet har en betydning for den kliniske praksis. Hele forsøgsopsætningen, det intense og systematiske fokus på at følge patienterne tæt med
hensyn til både gavnlige effekter og bivirkninger
smitter positivt af på den daglige kliniske praksis,
hvor der kommer mere fokus på evidens i sammenhæng med den kliniske erfaring. Den kliniske
erfaring er afgørende for behandlingskvaliteten,
men kombinationen med den datadrevne medicinske viden, er det der for alvor flytter og forbedrer
den kliniske beslutningsproces. I TEA studiet er vi
aktuelt i gang med et samarbejde med Danmarks
Tekniske Universitet, samt voksenpsykiatrien og
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neurologien i Region Hovedstaden om at udvikle
teknikker som kan hjælpe med at måle motoriske
bivirkninger systematisk i klinikken. Det er også et
eksempel på hvordan klinisk forskning konkret har
potentiale til at metodeudvikling til gavn for den
kliniske hverdag. Resultater fra TEA-studiet blev
offentliggjort i Lancet Psychiatry i august 2017 og
i Journal of Clinical Psychiatry i januar 2017. Nyheden om studiets resultater blev omtalt i flere
danske og internationale medier.
Bidrag modtaget fra
Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom, hensat
arv efter Elizabet Stevn og Niels Rindom (SIND),
AP Møller Fonden, Rosalie Petersens Fond, Bispebjerg Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center,
Forsknings instituttet for Biologisk Psykiatri, Region Hovedstadens Psykiatris Forskningspulje,
TrygFonden, Psykiatriens Forskningsfond Region
Syd, Psykiatrifonden, Fonden af 17-12-1981,
Psykiatrisk Center Skt. Hans, Region Sjælland,
Region Hovedstadens Strategiske Forskningsfond, Knud og Dagny Andresens Fond, Psykiatrisk Forskningsfond af 1967, Dansk Psykiatris
Forskerudviklingsprogram, Læge Sofus Carl Emil
Friis og hustru Olga Friis’ Legat, Tømrerhandler
Johannes Fogs Fond, Brdr. Hartmanns fond, Aase
og Ejnar Danielsens Fond, Jacob Madsen og hustru Olga Madsens Fond og Tømrermester Jørgen
Holm og hustru Elisas Legat.
PI gruppen
Seniorforsker, overlæge, PhD Anne Katrine
Pagsberg (leder), Professor, overlæge, dr. med.
Anders Fink-Jensen (Psykiatrisk Center København), seniorforsker, overlæge, PhD Pia Jeppesen, seniorforsker, psykolog, PhD Birgitte Fagerlund (Psykiatrisk Center Glostrup), seniorforsker,
psykolog, PhD, Jens Richardt Jepsen.

Fakta om TEA
TEA (Tolerabilitet og effekt af antipsykotika hos
børn og unge med psykose) undersøgte 113
patienter i alderen 12-17 år, som ved lodtrækning
fik behandling med enten tablet quetiapin depot
eller tablet aripiprazol i 12 uger.
Studiet var en dobbelt-blindet og direkte sammenligning mellem de to lægemidler.
Effekten af de to behandlinger var sammenlignelig, men der var forskel på bivirkningsprofilerne.
Quetiapin depot var forbundet med flere metaboliske forstyrrelser, mens aripiprazol var forbundet med mere kropslig uro og mere sløvhed.

Rigshospitalet. Anders Fink-Jensen, MD, DMSci, professor, Psykiatrisk Center København.
Christoph Correll, professor, MD, Albert Einstein
College of Medicine, New York, and Zucker Hillside Hospital. Inge Kryger Pedersen, Ph.D., lektor,
Københavns Universitet, Sociologisk Institut.
Marianne C. Kastrup, overlæge, lic.med. Norman
Sartorius, MH, PhD, FRCPsych, æresdoktor v. Københavns Universitet. Rasmus Reinhold Paulsen,
M.Sc, PhD, samt Gudmundur Einarsson, PhD-studerende, Jannik Boll Nielsen, PhD, og Line Katrine Harder Clemmensen, lektor, DTU Compute,
Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby. Peter
Jantzen, overlæge, Psykiatrisk Center Sct. Hans.
Eva Ann-Sofie Saldeen, Universitetshospitalet i
Lund, Sverige. Theis Lange, lektor, Biostatistisk
Enhed, Københavns Universitet.

Samarbejdspartnere
TEA studiet er forankret i BUC Region Hovedstaden og blev udført med deltagelse af de
børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger ved
Universitetshospitalerne i Odense (professor
Niels Bilenberg, overlæge, PhD Anne Dorte Stenstrøm, overlæge), Århus (professor Per Hove
Thomsen, overlæge, dr. med.) og Ålborg (Marlene
Lauritsen, overlæge dr. med. og psykolog Ditte
Lammers). Kristian Winge MD, PhD, Neurologisk
Afdeling Bispebjerg. Klaus Juul, MD., PhD., Pædiatrisk Klinik II, Rigshospitalet. Thomas Werge,
M.Sc., Ph.D. Forskningschef Psykiatrisk Center
Sct. Hans. Christian Gluud, MD, DMSci., Maria
Skoog, DMSci., Jane Lindschou Hansen, M.Sci,
samt Per Winkel MD, DMSci, Copenhagen Trial
Unit, Center for klinisk interventionsforskning,
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TECTO - TREATMENT EFFECTS OF COGNITIVE THERAPY IN
ADOLESCENTS WITH OCD

Undersøgelse af fordele og ulemper ved psykoterapi. Et nyt blindet studie undersøger både gavnlige effekter og ulemper forbundet med kognitiv
adfærdsterapi versus afspænding hos patienter
med tvangstanker og tvangshandlinger også kaldet OCD (Obsessive Compulsive Disorder).
Formålet med TECTO projektet er at forbedre den
evidensbaserede psykoterapeutiske behandling
af børn med OCD, en alvorlig psykiatrisk lidelse,
der rammer 1-3% med stærkt reduceret livskvalitet og social funktion til følge. Desuden undersøger studiet også den neurobiologiske effekt af
behandlingen ved at gennemføre MR-scanninger
af hjernen og foretage neuropsykologiske tests.
Projektet er igangsat af Professor Kerstin Jessica
Plessen og føres videre af seniorforsker Anne Katrine Pagsberg.
Hidtil har den gængse opfattelse af psykoterapi
til børn overvejende været, at terapien er uden
bivirkninger. Dette lodtrækningsstudie sammenligner systematisk, hvilke behandlingsmæssige
fordele og ulemper, der er forbundet med henholdsvis kognitiv adfærdsterapi og afspænding,
forklarer Anne Katrine Pagsberg.
Den aktive ”ingrediens’”
Den aktive ‘ingrediens’ i studiet er træningen i at
modstå trangen til at udføre tvangshandlinger (på
engelsk ‘exposure response prevention’), som indebærer, at børn og unge med OCD bliver trænet
i at møde de angstfyldte situationer, som er årsag
til deres tvangshandlinger, med det formål at lære
patienterne at reagere på en anderledes og sundere måde ved Fx at undertrykke eller udsætte
tvangshandlingen.
Fra et psykoterapeutisk synspunkt giver det mening, men det er ikke systematisk beskrevet, hvordan det påvirker patienterne, at man som et led
i behandlingen konfronterer dem konkret med
deres angst. I studiet undersøger vi objektivt og
systematisk, hvilke fordele og ulemper de to behandlinger har. Forhåbentlig giver det os yderligere
redskaber at arbejde med i forhold til klinikken og
også til at forbedre den information, som vi kan
give til patienter og forældre forud for psykoterapi, fortæller Anne Katrine Pagsberg. Hun fortsætter med, at jo mere vi ved om både de positive
og negative formodede behandlingseffekter, jo
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bedre kan vi forebygge uønskede effekter, og på
den måde helt overordnet forbedre forløbet og resultat af behandlingen for patienterne. Forbedret
psykoterapeutisk behandling af børn og unge med
OCD kan formentlig også nedsætte behovet for
psykofarmaka blandt disse patienter. Medicin er
ikke altid virksom og kan være forbundet med bivirkninger. I øjeblikket anbefales en kombination af
antidepressiv medicin og psykosocial intervention
for svær OCD eller OCD, der ikke responderer på
psykosocial behandling herunder adfærdsterapi.
Hvis man kan effektivisere de psykoterapeutiske
behandlingsmetoder, vil der fortsat være en del
patienter med OCD, hvor medicin sammen med
psykoterapi er en nødvendig og effektiv løsning,
men potentielt kan denne andel blive mindre.
Et andet vigtigt aspekt er, at jo bedre og grundigere vi kan informere patienterne og deres forældre
om behandlingen, uanset om det drejer sig om
medicinsk behandling eller psykoterapi, er sandsynligheden for, at de fortsætter og gennemfører
behandlingen større. Resultaterne fra dette lodstrækningsforsøg med kontrolbehandling, vil øge
vores viden på området og vil forbedre vores information og behandling til patienterne, og på den
måde er vores forskning dybt forankret i klinikken,
slutter Anne Katrine Pagsberg.
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Bidrag modtaget fra
Lundbeckfonden, Gangstedfonden og Region
Hovedstadens Psykiatri.
PI gruppen
Seniorforsker Anne Katrine Pagsberg, Professor
Kerstin Jessica Plessen, Professor Hartwig Siebner (MR-center, Hvidovre Hospital)
Samarbejdspartnere
Psykologisk Institut, Københavns Universitet,
Copenhagen Trial Unit, Centre for Clinical Intervention Research, Danish Research Center for
Magnetic Resonance, Hvidovre Hospital, Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, Århus Universitets Hospital, Department of Psychology,
University of Copenhagen, VU University Medical
Center, Vrie University of Amsterdam, Semel Institute, University of California Los Angeles.

Fakta om TECTO
Tvangshandlinger eller OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er en alvorlig psykisk sygdom,
som rammer 1-3% af børn og unge. Sygdommen
er karakteriseret ved bydende og ofte stærkt
ubehagelige tvangshandlinger forbundet med
angst, som patienten ofte gentager for at dæmpe
angstsymptomerne. Patienter med OCD har nedsat livskvalitet og fungerer ofte dårligt socialt.
TECTO (Treatment Effects of Cognitive Therapy
in Adolescents with OCD) er et klinisk kontrolleret lodtrækningsstudie, hvor effektmåling foregår
blindet. Studiet undersøger effekten af kognitiv
adfærdsterapi med psykoedukation / afspænding som behandling af OCD.
Studiet inkluderer børn og unge i alderen 8-17 år.
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HVORDAN HAR FORSKNINGEN PÅ BUC FORBEDRET
VORES KLINISKE TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED
SPISEFORSTYRRELSER?

Samarbejde om forskning har bidraget til at højne kvaliteten af det kliniske arbejde i Ambulatorium og døgnafsnit for spiseforstyrrelser gennem
de senere år. Tidligt havde afsnittene et samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland, Aalborg, om et projekt der undersøgte kognitive funktioner hos børn og unge med
anoreksi fra 2010. Samarbejdet medførte dels en
mere ensartet og fagligt opdateret klinisk udredning af alle patienter, og dels fik patient, forældre
og behandlere feedback om barnets / den unges
testresultater til gavn for den videre behandlingsplanlægning, for de patienters vedkommende,
som deltog i projektet. Mit egen Ph.d.-projekt
(forsvaret 2017) udsprang af en stigende fælles
opmærksomhed på sociale vanskeligheder og
autismespektrum-symptomer, som i klinikken så
ud til at vanskeliggøre behandlingen. Samarbejdet
med afsnittene om rekruttering til dette projekt
har yderligere styrket opmærksomheden på at
udrede disse, når der er behov for det, og som i
det foregående projekt fik patient, forældre og
behandlere feedback om barnets / den unges undersøgelse, til gavn for behandlingen. Disse projekter afspejler en vekselvirkning mellem klinikken
og forskningen, som styrker begge sider, og som
især førte til at forbedre den standard for udredning og diagnostik, vi havde i klinikken.
De nævnte projekter undersøgte imidlertid begge
karakteristika ved patienten snarere end behandlingsforløbet og bedringsprocessen. Fra både den
kliniske erfaring og fra forskningslitteraturen ved
vi, at familiebaseret terapi virker godt for mange
patienter med anoreksi eller bulimi, men også,
at den ikke hjælper alle lige godt for. Derfor har
afsnittet nu, i et fortsat samarbejde med Forskningsenheden, taget initiativ til et naturalistisk
projekt, som skal beskrive bedringsprocessen
hos den enkelte unge og undersøge, hvilke behov
eller vanskeligheder der særligt kendetegner den
patientgruppe, som behandlingen ikke hjælper
godt nok i dag. Forberedelsen af dette projekt har
medført en optimering af praksis på den måde,
at behandlingsteams nu gør status med familien
om behandlingen, med faste mellemrum, på en
ensartet måde. Ydermere har forskningssamarbejdet mere generelt stimuleret interessen blandt
klinikere for at følge med i den aktuelle forskning i
en travl hverdag, og der er indført et månedligt info-møde, kaldet “forskning-to-go”, hvor en forsker
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eller studerende giver en kort introduktion til relevant forskning på en lettilgængelig måde. Yderligere medfører forskningssamarbejdet faglig sparring
og vidensudveksling mellem fagfæller i Danmark
og internationalt.
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I maj 2017 blev Frank Verhulst, professor og tidligere chef for børne- og ungdoms psykiatrien ved
Erasmus University Medical Center i Rotterdam,
Holland, tilknyttet Forskningsenheden, som adjungeret professor ved Københavns Universitet.
En central opgave for ham i København er at etablere et Ph.d. forum.
Med 14 igangværende Ph.d.-projekter har Forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstadens Psykiatri nået
en kritisk masse for etablering af et Ph.d.-forum,
hvor de Ph.d.-studerende kan fremlægge deres
forskning for hinanden, modtage råd og vejledning, og dele viden og erfaringer med hinanden.
Frank Verhulsts opgave vil være at facilitere fremlæggelser, og give faglig sparring til de Ph.d.-studerende. Frank Verhulst har mange års erfaring
både som kliniker, underviser og forsker og ikke
mindst som vejleder af utallige Ph.d.-afhandlinger.
Ph.d. forum er et sted, hvor der er plads til diskussion, til at øve sig, stille spørgsmål og lære,
hvordan man præsenterer videnskabelige data i
en venlig og imødekommende atmosfære. Deltagerne har forskellige baggrunde, varierende erfaring som forskere og arbejder med forskellige
projekter. Håbet er, at der med et Ph.d. forum kan
skabes et netværk, og et mødested for de studerende, hvor de oplever, at de kan dele deres
bekymringer og udfordringer lige såvel som deres
sejre og succeser. Ph.d.-forum er komplementær
til den øvrige vejledning, som de Ph.d.-studerende modtager fra deres hoved- og bivejleder forklarer Frank Verhulst.
Der er plads til, at man kan øve sig på at blive
bedre til en lang række teoretiske og praktiske
discipliner, som alle indgår i dét at være Ph.d.-studerende, men som man måske kun i begrænset
omfang tager sig tid til ellers. I Forskningsenhedens Ph.d. forum deltager postdoc. Nicole Nadine
Lønfeldt og jeg for at facilitere møderne og give
plads til læring, fordi deltagerne her kan regne
med at få støtte fra deres fagfæller, siger Frank
Verhulst.
Videnskabelige broer
Frank Verhulsts karriere er karakteriseret ved en
tæt forbindelse mellem roller som kliniker, forsker og underviser. Som forsker ved Erasmus
University Medical Center i Rotterdam, arbejde-

Interview med
professor
Frank Verhulst
de Frank Verhulst primært med epidemiologi, og
han har været dybt engageret i etableringen af
fødselskohorten Generation R (for Rotterdam).
Kohorten omfattede 10.000 gravide, hvis børn i
dag er 14 år, og fortsat følges. Frank Verhulst blev
pensioneret fra sin stilling som professor og tidligere chef for børne- og ungdoms psykiatrien, men
han er fortsat tilknyttet forskningsinstitutionen.
Frank Verhulst skal bidrage som Ph.d. studievejleder for de Ph.d. studerende i Forskningsenheden.
I Holland bliver man pensioneret, når man er 65,
men jeg synes jo grundlæggende, at jeg har meget mere at byde på. Derfor er dette en god mulighed for at bygge videnskabelige broer mellem
København og Rotterdam. Jeg kan se mange muligheder i dette samarbejde, siger han.

Fakta om Ph.d. Forum
Et formelt netværk for Ph.d.- studerende i Forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center til læring og videndeling.
Tager både praktiske og teoretiske udfordringer
op, som indgår i forskeruddannelsen.
Afholder månedlige møder, som faciliteres af
Prof. Frank Verhulst og postdoc Nicole Nadine
Lønfeldt.
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Birgitte Klee Burton, Læge
Ph.d.-forsvar 24/3 2017
Ph.d.-projekttitel
Performance monitoring, opmærksomhed og motorisk udvikling hos
børn med øget risiko for udvikling af
skizofreni eller bipolar lidelse
Vejledere
Kerstin J. Plessen, Jens Richardt
Jepsen og Merete Nordentoft.

Mette Bentz, Psykolog
Ph.d.-forsvar 31/1 2017

Ph.d.-projekttitel
Social kognition hos børn og unge
med anorexia nervosa
Vejledere
Kerstin J. Plessen og Jens Richardt
Jepsen.

Anja Munkholm, Læge
Ph.d.-forsvar 13/10-2016
Ph.d.-projekttitel
Development and course of feeding
and eating problems in childhood
Vejledere
Anne Mette Skovgaard, Else Marie
Olsen og Nadia Micali
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Karsten Gjessing Jensen, Læge
Ph.d.-forsvar 13/5 2016
Ph.d.-projekttitel
Kardielle og metaboliske bivirkninger
ved behandling af børn og unge mellem 12 og 17 år med aripiprazol eller
quetiapin – et dobbeltblindet, randomiseret, dansk multicenterstudie.
Vejledere
Anne Katrine Pagsberg og Anders
Fink-Jensen

Lars Clemmensen, Psykolog
Ph.d.-forsvar 1/2 2016

Ph.d.-projekttitel
Theory of Mind in children with
psychotic experiences (‘Theory of
Mind’ hos sårbare børn – et populations-studie)
Vejledere
Pia Jeppesen, Anne Mette Skovgaard, Mette Væver og Jim Van Os

Marie Stentebjerg-Olesen, Læge
Ph.d.-forsvar 16/5 2015
Ph.d.-projekttitel
Et randomiseret dobbeltblindet multicenter forsøg af quetiapin versus
aripiprazol til børn og unge med psykose: kan tidlig antipsykotisk effekt
forudsige senere klinisk effekt?
Vejledere
Pia Jeppesen, Anne Katrine Pagsberg, Anders Fink-Jensen og Christoph Correll.
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KONFERENCER

KONFERENCER
ØRESUNDSKONFERENCE,
10. OG 11. NOVEMBER 2016

Forskningsenheden ved Børne- og Ungdoms
psykiatrisk Center var værter på Øresundskonferencen, som blev afholdt den 10. og 11. november
2016. Ønsket med konferencen var at bygge bro
mellem klinikere og forskere, på tværs af diagnoser, regioner og landegrænser.
Den transdiagnostiske tilgang blev belyst fra mange perspektiver. Blandt andet på poster-sessionen, hvor forskningsprojekter blev præsenteret,
og den store bredde og kliniske relevans i den
børne- og ungdomspsykiatriske forskning blev understreget.

30

Det blev tydeligt under konferencen, at begrebet
”transdiagnostisk” kan defineres på mange måder
og forstås i mange sammenhænge.
Flere oplægsholdere gav udtryk for, at det er helt
centralt, at vi forstår symptomer på tværs af diagnostiske grænser – og har fokus på, hvordan behandlingsstrategier kan se ud i fremtiden. En rejse,
som lige er begyndt, og som Forskningsenheden
ved Børne. og Ungdomspsykiatrisk Center, sammen med klinikken, allerede nu bidrager til med
flere store projekter

KONFERENCER

KONFERENCE OM SPISEFORSTYRRELSER,
24. NOVEMBER 2014

Den 24. november 2014 afholdte Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center en spændende konference med overskriften Behandling af børn og unge
med spiseforstyrrelser - hvordan måles effekten?
Danske og nordiske oplægsholdere talte om erfaringer med forskellige behandlingsformer, måling
af behandlingseffekt og kvalitetsudvikling inden
for spiseforstyrrelsesområdet. Sidste del af konferencen bestod af tre workshops, som gik mere
i dybden med temaerne tværfagligt samarbejde,
effektmåling ved døgnafsnit og forældreinddragelse.

Til workshoppen om forældreinddragelse var der
inviteret et forældrepanel, så forældrene også
kunne komme til orde med deres synspunkter.
Det var en spændende og lærerig dag, hvor erfaringer med behandling for spiseforstyrrelser blev
delt både på tværs af de nordiske lande og psykiatrien i Danmark.
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FORSKNINGSPUBLIKATIONER
PUBLIKATIONER 2017
BUC har i 2017 (opgjort i september) publiceret 2 Ph.d.-afhandlinger, 2 kommentarer/debatter og 36
tidsskriftartikler.
Ph.d.-afhandling
•
•

Bentz, M. (2017). Social function in young persons with
anorexia nervosa.
Burton, H. B. K. (2017). Motor Function, Attention and
Cognitive Control in Children with a Familial Risk of Schizophrenia or Bipolar Disorder.
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Choice of Prior in Bayesian Modeling of the Information
Sampling Task. Biological Psychiatry. 81.
Rasmussen, H. B., Madsen, M. B., Hansen, P. R. & the INDICES Consortium1. (2017). Nomenclature for alleles of the
human carboxylesterase 1 gene. Pharmacogenetics and
Genomics. 27.

Cortese, S., Adamo, N., Mohr-Jensen, C., Hayes, A. J.,
Bhatti, S., Carucci, S., Del Giovane, C., Atkinson, L. Z.,
Banaschewski, T., Simonoff, E., Zuddas, A., Barbui, C.,
Purgato, M., Steinhausen, H-C., Shokraneh, F., Xia, J., Cipriani, A., Coghill, D. & European ADHD Guidelines Group
(EAGG). (2017). Comparative efficacy and tolerability
of pharmacological interventions for attention-deficit/
hyperactivity disorder in children, adolescents and
adults: protocol for a systematic review and network
meta-analysis. BMJ Open. 7, 1-12.

10.	 Eichele, H., Eichele, T., Marquardt, L., Adolfsdottir, S.,
Hugdahl, K., Sørensen, L. & Plessen, K. J. (2017). Development of Performance and ERPs in a Flanker Task in
Children and Adolescents with Tourette Syndrome - A
Follow-Up Study. Frontiers in Neuroscience. 11, 1-14.
11.	 Ejbye-Ernst, D. & Jørring, N. T. (2017). Doing It Collaboratively! Addressing the Dilemmas of Designing Quantitative Effect Studies on Narrative Family Therapy in a
Local Clinical Context. Journal of Systemic Therapies.
36, 48-66.
12.	 Glenthøj, L. B., Jepsen, J. R. M., Hjorthøj, C., Bak, N.,
Kristensen, T. D., Wenneberg, C., Krakauer, K., Nordentoft,
M. & Fagerlund, B. mar. (2017). Negative symptoms
mediate the relationship between neurocognition and
function in individuals at ultrahigh risk for psychosis.
Acta Psychiatrica Scandinavica. 135, 250-258
13.	 Gotfredsen, D.R., Wils R.S., Hjorthøj C., Austin S.F., Albert
N., Secher R.G., Thorup A.A.E., Mors O., Nordentoft M.
(2017). Stability and development of psychotic symptoms and the use of antipsychotic medication – longterm follow-up. Psychological Medicine. 47, 2118-2129.
14.	 Hoogman, M. , Bralten, J. , Hibar, D. P. , Mennes, M. ,
Zwiers, M. P. , Schweren, L. S. J. , van Hulzen, K. J. E ,
Medland, S. E. , Shumskaya, E. , Jahanshad, N. , Zeeuw,
P. D. , Szekely, E. , Sudre, G. , Wolfers, T. , Onnink, A. M. H.,
Dammers, J. T. , Mostert, J. C. , Vives-Gilabert, Y. , Kohls,
G. , Oberwelland, E. & 62 flere Seitz, J., Schulte-Rüther,
M., Ambrosino, S., Doyle, A. E., Høvik, M. F., Dramsdahl,
M., Tamm, L., van Erp, T. G. M., Dale, A., Schork, A. J.,
Conzelmann, A., Zierhut, K., Baur, R., McCarthy, H.,
Yoncheva, Y. N., Cubillo, A., Chantiluke, K., Mehta, M. A.,
Paloyelis, Y., Hohmann, S., Baumeister, S., Bramati, I.,
Mattos, P., Tovar-Moll, F., Douglas, P. S., Banaschewski,
T., Brandeis, D., Kuntsi, J., Asherson, P., Rubia, K., Kelly,
C., Martino, A. D., Milham, M. P., Castellanos, F. X., Frodl,
T., Zentis, M., Lesch, K-P., Reif, A., Pauli, P., Jernigan, T. L.,
Haavik, J., Plessen, K. J., Lundervold, A. J., Hugdahl, K.,
Seidman, L. J., Biederman, J., Rommelse, N., Heslenfeld,
D. J., Hartman, C. A., Hoekstra, P. J., Oosterlaan, J., Polier,
G. V., Konrad, K., Vilarroya, O., Ramos-Quiroga, J. A., Soliva, J. C., Durston, S., Buitelaar, J. K., Faraone, S. V., Shaw,
P., Thompson, P. M. & Franke, B. (2017). Subcortical
brain volume differences in participants with attention
deficit hyperactivity disorder in children and adults: a
cross-sectional mega-analysis. The Lancet Psychiatry.
4, 310-319.

FORSKNINGSPUBLIKATIONER

15.	 Jakobsen, K. D., Wallach-Kildemoes, H., Bruhn, C. H.,
Hashemi, N., Pagsberg, A. K., Fink-Jensen, A. & Nielsen,
J. (2017). Adverse events in children and adolescents
treated with quetiapine: an analysis of adverse drug
reaction reports from the Danish Medicines Agency
database. International Clinical Psychopharmacology.
32, 103-106.
16.	 Jensen, K. G., Correll, C. U., Rudå, D., Klauber, D. G.,
Stentebjerg-Olesen, M., Fagerlund, B., Jepsen, J. R. M.,
Fink-Jensen, A. & Pagsberg, A. K. (2017). Pretreatment
Cardiometabolic Status in Youth With Early-Onset
Psychosis: Baseline Results From the TEA Trial. Journal
of Clinical Psychiatry, 78, 1-10.
17.	 Jepsen, J. R. M., Rydkjaer, J., Fagerlund, B., Pagsberg, A.
K., Jespersen, R. A. F., Glenthøj, B. Y. & Oranje, B. (2017).
Overlapping and disease specific trait, response, and
reflection impulsivity in adolescents with first-episode
schizophrenia spectrum disorders or attention-deficit/
hyperactivity disorder. Psychological Medicine. 47, 1-13.
18.	 Meier, S. M., Dalsgaard, S., Mortensen, P. B., Leckman, J.
F. & Plessen, K. J. (2017). Mortality risk in a nationwide
cohort of individuals with tic disorders and with tourette
syndrome. Movement Disorders: Official Journal of the
Movement Disorder Society. 32, 605-609.
19.	 Meier, S. M., Plessen, K. J., Verhulst, F., Mors, O.,
Mortensen, P. B., Pedersen, C. B. & Agerbo, E. (2017). Familial confounding of the association between maternal
smoking during pregnancy and internalizing disorders in
offspring. Psychological Medicine. 47, 1417-1426.
20.	 Naaijen, J., Bralten, J., Poelmans, G., Glennon, J. C.,
Franke, B., Buitelaar, J. K. & IMAGE consortium (2017).
Glutamatergic and GABAergic gene sets in attention-deficit/hyperactivity disorder: association to
overlapping traits in ADHD and autism. Translational
Psychiatry. 7, 1-7.
21.	 Nielsen, S. K. K., Lønfeldt, N. N., Wolitzky-Taylor, K. B.,
Hageman, I., Vangkilde, S. & Daniel, S. I. F. (2017). Adult
attachment style and anxiety - The mediating role of
emotion regulation. Journal of Affective Disorders. 218,
253-259.
22.	 Nordfang, M., Staugaard, C. & Bundesen, C. (2017).
Attentional weights in vision as products of spatial
and nonspatial components. Psychonomic Bulletin &
Review, 24, 1-9.
23.	 Oxenbøll, M., the INDICES Consortium1, Dalhoff, K.P.,
Stage, C., Houmann, T., Jeppesen, P., Kaalund-Brok, K.,
Hansen, P.R., Kristensen, K.E., Plessen , K.J & Pagsberg,
A.K. (2017).Association of Carboxylesterase 1 Gene
(CES1) Polymorphism with Weight loss in Children with
Attention Deficit Hyperactivity Disorder during Methylphenidate Treatment.SM Journal of Bioinformatics and
Proteomics, 2, 1-8.
24.	 Pagsberg, A. K. & Thomsen, P. H. (2017). Off-label-brug
af psykofarmaka til børn og unge i Danmark. Ugeskrift
for Laeger. 179, 1-5.
25.	 Pagsberg, A. K., Jeppesen, P., Klauber, D. G., Jensen,
K. G., Rudå, D., Stentebjerg-Olesen, M., Jantzen, P.,
Rasmussen, S., Saldeen, E. A-S. , Lauritsen, M-B. G.,
Bilenberg, N. , Stenstrøm, A. D. , Nyvang, L. , Madsen, S.
, Werge, T. M. , Lange, T. , Gluud, C. , Skoog, M. , Winkel,
P. , Jepsen, J. R. M. & 3 flere Fagerlund, B., Correll, C. U.
& Fink-Jensen, A. (2017). Quetiapine extended release
versus aripiprazole in children and adolescents with
first-episode psychosis: the multicentre, double-blind,
randomised tolerability and efficacy of antipsychotics
(TEA) trial. The Lancet Psychiatry. 4, 605-618.

27.	 Pauli, D., Aebi, M., Winkler Metzke, C. & Steinhausen,
H-C. (2017). Motivation to change, coping, and self-esteem in adolescent anorexia nervosa: a validation
study of the Anorexia Nervosa Stages of Change
Questionnaire (ANSOCQ). International Journal of Eating
Disorders. 5, 1-11.
28.	 Rydkjær, J., Jepsen, J. R. M., Pagsberg, A. K., Fagerlund, B., Glenthøj, B. Y. & Oranje, B. (2017). Mismatch
negativity and P3a amplitude in young adolescents
with first-episode psychosis: a comparison with ADHD.
Psychological Medicine. 47, 377-388.
29.	 Sørensen, L., Sonuga-Barke, E., Eichele, H., van Wageningen, H., Wollschlaeger, D. & Plessen, K. J. (2017).
Suboptimal Decision Making by Children With ADHD in
the Face of Risk: Poor Risk Adjustment and Delay Aversion Rather Than General Proneness to Taking Risks.
Neuropsychology. 31, 119-128.
30.	 Stage, C., Jürgens, G., Guski, L. S., Thomsen, R., Bjerre,
D., Ferrero-Miliani, L., Lyauk, Y. K., Rasmussen, H. B.,
Dalhoff, K. & the INDICES Consortium1 (2017). The
impact of CES1 genotypes on the pharmacokinetics
of methylphenidate in healthy Danish subjects. British
Journal of Clinical Pharmacology. 83, 1506-1514.
31.	 Steinhausen, H-C., Jakobsen, H. & Munk-Jørgensen,
P. (2017). Family aggregation and risk factors in
substance use disorders over three generations in a
nation-wide study. PLoS One. 12, 1-19.
32.	 Studer, N., Gundelfinger, R., Schenker, T. & Steinhausen,
H-C. (2017). Implementation of early intensive behavioural intervention for children with autism in Switzerland. BMC Psychiatry. 17,1-10.
33.	 Vlaskamp, C., Oranje, B., Madsen, G. F., Møllegaard
Jepsen, J. R., Durston, S., Cantio, C., Glenthøj, B. &
Bilenberg, N. (2017). Auditory processing in autism
spectrum disorder: Mismatch negativity deficits. Autism
Research, 10, 1-9.
34.	 Wibroe, M. A., Mathiasen, R., Pagsberg, A. K. & Uldall,
P. (2017). Risk of impaired cognition after prenatal
exposure to psychotropic drugs. Acta Psychiatrica
Scandinavica. 136, 177-187.
35.	 Willsey, A. J. , Fernandez, T. V. , Yu, D. , King, R. A. , Dietrich, A. , Xing, J. , Sanders, S. J. , Mandell, J. D. , Huang,
A. Y. , Richer, P. , Smith, L. , Dong, S. , Samocha, K. E. ,
Neale, B. M. , Coppola, G. , Mathews, C. A. , Tischfield,
J. A. , Scharf, J. M. , State, M. W. , Heiman, G. A.,Tourette
International Collaborative Genetics (TIC Genetics2),
Tourette Syndrome Association International Consortium for Genetics (TSAICG), (2017). De Novo Coding
Variants Are Strongly Associated with Tourette Disorder.
Neuron. 94, 486-499.
36.	 Wils, R. S., Gotfredsen, D. R., Hjorthøj, C., Austin, S.
F., Albert, N., Secher, R. G., Thorup, A. A. E., Mors, O. &
Nordentoft, M. (2017). Antipsychotic medication and
remission of psychotic symptoms 10 years after a
first-episode psychosis. Schizophrenia Research. 182,
42-48.
The INDICES Consortium: Houmann, T., Jeppesen, P.,
Pagsberg, A.K. & Plessen, K. J.

1

2

TIC Genetics: Hagstrøm J & Plessen, K. J.

26.	 Pagsberg, A. K., Tarp, S., Glintborg, D., Stenstrøm, A. D.,
Fink-Jensen, A., Correll, C. U., & Christensen, R. D. K.
(2017). Acute Antipsychotic Treatment of Children and
Adolescents With Schizophrenia-Spectrum Disorders: A
Systematic Review and Network Meta-Analysis. Journal
of the American Academy of Child and Adolescent
Psychiatry, 56, 191-202.

35

FORSKNINGSPUBLIKATIONER

PUBLIKATIONER 2016
BUC har i 2016 publiceret 3 ph.d.-afhandlinger, 1 rapport og 32 tidsskriftartikler.

Ph.d.-afhandling
•
•

•

Clemmensen, L. (2016). Hyper-Theory-of-Mind in Children
with Psychotic Experiences.
Jensen, K. G. (2016). Cardiac and metabolic adverse
events during treatment with quetiapine ER versus aripiprazole in children or adolescents with psychosis – the
TEA trial.
Munkholm, A. (2016). Problematic eating behaviours in
preadolescence.

Tidsskriftartikel
1.	

•

Pagsberg, A. K. (2016). Melatonin: Bivirkninger hos børn og
unge – et litteraturstudie. Lægemiddelstyrelsen.

Danish Version of the Theory of Mind Storybook for 8-14
Year-Old Children. Frontiers in Psychology. 7, 1-10.
10.	 Clemmensen, L., van Os, J., Drukker, M., Munkholm, A.,
Rimvall, M. K., Væver, M., Rask, C. U., Bartels-Velthuis, A.
A., Skovgaard, A. M. & Jeppesen, P. (2016). Psychotic
experiences and hyper-theory-of-mind in preadolescence - a birth cohort study. Psychological Medicine. 46,
87-101.
11.	 Eichele, H., Eichele, T., Bjelland, I., Høvik, M. F., Sørensen,
L., van Wageningen, H., Worren, M. K., Hugdahl, K. &
Plessen, K. J. (2016). Performance Monitoring in Medication-Naïve Children with Tourette Syndrome. Frontiers in
Neuroscience. 10. 1-15.

2.	

Ballin, N. H. & Pagsberg, A. K. (2016). Katatoni er ofte
overset i børne- og ungdomspsykiatrien. Ugeskrift for
Laeger. 177, 1-2.

12.	 Elberling, H., Linneberg, A., Ulrikka Rask, C., Houmann, T.,
Goodman, R. & Mette Skovgaard, A. (2016). Psychiatric
disorders in Danish children aged 5-7 years: A general
population study of prevalence and risk factors from the
Copenhagen Child Cohort (CCC 2000). Nordic Journal of
Psychiatry. 70, 146-155.

3.	

Bergh, S., Hjorthøj, C., Sørensen, H. J., Fagerlund, B.,
Austin, S., Secher, R. G., Jepsen, J. R. & Nordentoft, M.
(2016). Predictors and longitudinal course of cognitive functioning in schizophrenia spectrum disorders,
10years after baseline: The OPUS study. Schizophrenia
Research. 175, 57-63.

13.	 Glenthøj, L. B., Fagerlund, B., Hjorthøj, C., Jepsen, J. R.
M., Bak, N., Kristensen, T. D., Wenneberg, C., Krakauer, K.,
Roberts, D. L. & Nordentoft, M. (2016). Social cognition
in patients at ultra-high risk for psychosis: What is the
relation to social skills and functioning? Schizophrenia
Research: Cognition. 5, 21-27.

4.	

Bielas, H., Barra, S., Skrivanek, C., Aebi, M., Steinhausen,
H-C., Bessler, C. & Plattner, B. (2016). The associations
of cumulative adverse childhood experiences and irritability with mental disorders in detained male adolescent
offenders. Child and Adolescent Psychiatry and Mental
Health. 10, 1-10.

14.	 Hvelplund, A. C., Hansen, B. M., Koch, S. V., Andersson,
M. & Skovgaard, A. M. (2016). Perinatal Risk Factors for
Feeding and Eating Disorders in Children Aged 0 to 3
Years. Pediatrics. 137, 1-8.

5.	

Braüner, J. V., Johansen, L. M., Roesbjerg, T. & Pagsberg,
A. K. (2016). Off-Label Prescription of Psychopharmacological Drugs in Child and Adolescent Psychiatry. Journal
of Clinical Psychopharmacology. 36, 500-507.

6.	

Burton, B. K., Hjorthøj, C., Jepsen, J. R., Thorup, A., Nordentoft, M. & Plessen, K. J. (2016). Research Review: Do
motor deficits during development represent an endophenotype for schizophrenia? A meta-analysis. Journal
of Child Psychology & Psychiatry. 57, 446–456.

7.	

Cantio, C., Jepsen, J. R. M., Madsen, G. F., Bilenberg, N. &
White, S. J. (2016). Exploring ‘The autisms’ at a cognitive
level. Autism Research. 9, 1328–1339.

8.	

9.	

36

Abdulkadir, M. , Tischfield, J. A. , King, R. A. , Fernandez, T.
V. , Brown, L. W. , Cheon, K-A. , Coffey, B. J. , de Bruijn, S. F.
T. M. , Elzerman, L. , Garcia-Delgar, B. , Gilbert, D. L. , Grice,
D. E. , Hagstrøm, J. , Hedderly, T. , Heyman, I. , Hong, H.
J. , Huyser, C. , Ibanez-Gomez, L. , Kim, Y. K. , Kim, Y-S.
& 33 flere Koh, Y-J., Kook, S., Kuperman, S., Lamerz, A.,
Leventhal, B., Ludolph, A. G., Madruga-Garrido, M., Maras,
A., Messchendorp, M. D., Mir, P., Morer, A., Münchau, A.,
Murphy, T. L., Openneer, T. J. C., Plessen, K. J., Rath, J. J.
G., Roessner, V., Fründt, O., Shin, E-Y., Sival, D. A., Song,
D-H., Song, J., Stolte, A-M., Tübing, J., van den Ban, E.,
Visscher, F., Wanderer, S., Woods, M., Zinner, S. H., State,
M. W., Heiman, G. A., Hoekstra, P. J. & Dietrich, A. (2016).
Pre- and perinatal complications in relation to Tourette
syndrome and co-occurring obsessive-compulsive
disorder and attention-deficit/hyperactivity disorder.
Journal of Psychiatric Research. 82, 126-135.

Rapport

Carvalho, A. F., Köhler, C. A., Fernandes, B. S., Quevedo,
J., Miskowiak, K. W., Brunoni, A. R., Machado-Vieira, R.,
Maes, M., Vieta, E. & Berk, M. (2016). Bias in emerging
biomarkers for bipolar disorder. Psychological Medicine.
46, 2287-2297.
Clemmensen, L., Bartels-Velthuis, A. A., Jespersen, R.
A. F., van Os, J., Blijd-Hoogewys, E. M. A., Ankerstrøm, L.,
Væver, M., Daniel, P. F., Drukker, M., Jeppesen, P. & Jepsen, J. R. M. (2016). A Psychometric Evaluation of the

15.	 Jakobsen, K. D., Bruhn, C. H., Pagsberg, A-K., Fink-Jensen,
A. & Nielsen, J. (2016). Neurological, Metabolic, and
Psychiatric Adverse Events in Children and Adolescents
Treated With Aripiprazole. Journal of Clinical Psychopharmacology. 36, 496-499.
16.	 Kjaersdam Telléus, G., Fagerlund, B., Jepsen, J. R., Bentz,
M., Christiansen, E., Valentin, J. B. & Thomsen, P. H.
(2016). Are Weight Status and Cognition Associated?
An Examination of Cognitive Development in Children
and Adolescents with Anorexia Nervosa 1 Year after
First Hospitalisation. European Eating Disorders Review:
The Journal of the Eating Disorders Association. 24,
366-376.
17.	 Kühl, J. O. G., Laursen, T. M., Thorup, A. & Nordentoft, M.
(2016). The incidence of schizophrenia and schizophrenia spectrum disorders in Denmark in the period 20002012. A register-based study. Schizophrenia Research.
176, 533-539.
18.	 Martinussen, M., Debes, N. M., Christensen, C., Leth,
G., Pagsberg, A. K. & Kruuse, C. (2016). Udvikling af
cerebrale infarkter hos en 17-årig mand i behandling
med sertralin og lisdexamfetamin. Ugeskrift for Laeger.
178, 1-3.

FORSKNINGSPUBLIKATIONER

19.	 Meier, S. M., Mattheisen, M., Mors, O., Mortensen, P.
B., Laursen, T. M. & Penninx, B. W. (2016). Increased
mortality among people with anxiety disorders: total
population study. The British Journal of Psychiatry: The
Journal of Mental Science. 209, 216-221.
20.	 Meier, S. M., Mattheisen, M., Mors, O., Schendel, D.
E., Mortensen, P. B. & Plessen, K. J. (2016). Mortality
Among Persons With Obsessive-Compulsive Disorder in
Denmark. JAMA Psychiatry. 73, 268-274.

32.	 Vangkilde, A., Jepsen, J. R. M., Schmock, H., Olesen, C.,
Arnarsdóttir, S., Baaré, W. F. C., Plessen, K. J., Didriksen,
M., Siebner, H. R., Werge, T. & Olsen, L. (2016). Associations between social cognition, skills, and function and
subclinical negative and positive symptoms in 22q11.2
deletion syndrome. Journal of Neurodevelopmental
Disorders. 8, 1-13.

The INDICES Consortium: Houmann, T., Jeppesen, P.,
Pagsberg, A.K. & Plessen, K. J.

1

21.	 Mohr-Jensen, C., Koch, S. V., Briciet Lauritsen, M. &
Steinhausen, H-C. (2016). The validity and reliability of
the diagnosis of hyperkinetic disorders in the Danish
Psychiatric Central Research Registry. European
Psychiatry: The Journal of the Association of European
Psychiatrists. 35, 16-24.
22.	 Mouridsen, S. E., Rich, B. & Isager, T. (2016). Diseases of
the circulatory system among adult people diagnosed
with infantile autism as children: A longitudinal case
control study. Research in Developmental Disabilities.
57, 193-200.
23.	 Mouridsen, S-E., Rich, B. & Isager, T. (2016). Injury
Patterns among Individuals Diagnosed with Infantile
Autism during Childhood: A Case-Control Study. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and
Psychology. 4, 88-95.
24.	 Nelveg-Kristensen, K. E., Bie, P., Ferrero, L., Bjerre, D.,
Bruun, N. E., Egfjord, M., Rasmussen, H. B., Hansen, P. R.
& the INDICES Consortium1. (2016). Pharmacodynamic
Impact of Carboxylesterase 1 Gene Variants in Patients
with Congestive Heart Failure Treated with Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors. PLoS One. 11, 1-18.
25.	 Nzabonimpa G.S., Rasmussen H.B., Brunak S.,
Taboureau O. & the INDICES Consortium1 (2016). Investigating the impact of missense mutations in hCES1 by
in silico structure-based approaches. Drug Metabolism
and Personalized Therapy. 31, 59-130.
26.	 Plessen, K. J., Allen, E. A., Eichele, H., van Wageningen,
H., Høvik, M. F., Sørensen, L., Worren, M. K., Hugdahl, K. &
Eichele, T. (2016). Reduced error signalling in medication-naive children with ADHD: associations with behavioural variability and post-error adaptations. Journal of
Psychiatry & Neuroscience: JPN. 40, 77-87.
27.	 Ranning, A., Munk Laursen, T., Thorup, A., Hjorthøj, C.
& Nordentoft, M. (2016). Children of Parents With
Serious Mental Illness: With Whom Do They Grow Up?
A Prospective, Population-Based Study. Journal of the
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.
55, 953-961.
28.	 Rask, C. U., Munkholm, A., Clemmensen, L., Rimvall, M.
K., Ørnbøl, E., Jeppesen, P. & Skovgaard, A. M. (2016).
Health Anxiety in Preadolescence - Associated Health
Problems, Healthcare Expenditure, and Continuity in
Childhood. Journal of Abnormal Child Psychology. 44,
823-832.
29.	 Rimvall, M. K., Clemmensen, L., Munkholm, A., Rask, C.
U., Larsen, J. T., Skovgaard, A. M., Simons, C. J. P., van
Os, J. & Jeppesen, P. (2016). Introducing the White
Noise task in childhood: associations between speech
illusions and psychosis vulnerability. Psychological
Medicine. 46, 2731-2740.
30.	 Stentebjerg-Olesen, M., Pagsberg, A. K., Fink-Jensen, A.,
Correll, C. U. & Jeppesen, P. (2016). Clinical Characteristics and Predictors of Outcome of Schizophrenia-Spectrum Psychosis in Children and Adolescents:
A Systematic Review. Journal of Child and Adolescent
Psychopharmacology. 26, 410-427.
31.	 Sørensen, L., Eichele, T., van Wageningen, H., Plessen,
K. J. & Stevens, M. C. (2016). Amplitude variability over
trials in hemodynamic responses in adolescents with
ADHD: The role of the anterior default mode network
and the non-specific role of the striatum. NeuroImage:
Clinical. 12, 397-404.

37

FORSKNINGSPUBLIKATIONER

PUBLIKATIONER FRA TIDLIGERE ÅR

2015
https://www.psykiatri-regionh.dk/Forskningsenheden-boerne-og-ungdomspsykiatri/Publikationer/Documents/Pure%20publikationer%202015.pdf
2014
https://www.psykiatri-regionh.dk/Forskningsenheden-boerne-og-ungdomspsykiatri/Publikationer/Documents/Pure%20publikationer%202014_final.pdf
2013
https://www.psykiatri-regionh.dk/Forskningsenheden-boerne-og-ungdomspsykiatri/Publikationer/Documents/Purepublikationer2013.pdf

38

39

Region Hovedstadens Psykiatri
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Forskningsenheden, Kirsebærhuset
Nordre Ringvej 69
2600 Glostrup

19238 • RegionH Design • design@regionh.dk

Region Hovedstadens Psykiatri
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Forskningsenheden
Lersø Parkallé 107, 1. th.
2100 København Ø

