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Livslangt mønster af adfærd, som overskrider andres grænser 

Aggressivitet, impulsivitet og uærlighed 

Hårdt for omgivelserne, hårdt for personen selv 

Cirka 40% af alle i behandling for stofmisbrug 

Cirka 20% af alle i behandling for alkoholmisbrug 

 

ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE 
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Mønster begynder før fyldt 15 

Tre eller flere af: 

1. Ulovligheder (som kan føre til anholdelse) 

2. Uærlighed (brug af aliasser eller gentagen løgn og bedragerisk adfærd 

3. Aggressivitet (som fører til korporlige slagsmål) 

4. Impulsivitet (mangel på evnen til at planlægge) 

5. Risikoadfærd (risikerer egen og andres liv og førlighed) 

6. Uansvarlighed (i arbejdssammenhæng og pengesager) 

7. Nedsat evne til at føle skyld (efter at have krænket andres rettigheder) 

KRITERIER 
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Behandler: Hvad har du drømt om? 

Klient: Bo i Australien, og at have mit eget hus. 

B: Kan du fortælle mig lidt mere – Australien? 

K: Jeg har familie dér – der er bare mere frihed, du ved, her blander regeringen sig hele tiden i 
alt, og ødelægger alt for alle. Jeg ved jo ikke, om jeg vil bo der, vel, men bare prøve det, 
opleve noget. 

B: OK, hvad med at få dit eget hus? 

K: Bare kunne grille, når man vil, i stedet for at naboerne altid skal brokke sig, hvis man for 
eksempel vil grille på altanen. 

SVÆRT VED AT FORSTÅ SAMFUNDETS 
REGLER 
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   MARKØR FOR SVINGDØRSPATIENTER I DK? 

Vi så på 267 patienter i misbrugsbehandling screenet til ”Ro På” 

188 med antisocial personlighed ifølge MINI (meget kort interview) 

79 uden antisocial personlighedsforstyrrelse 

Sammenlignet med 15,551 mænd og kvinder i behandling i samme periode 

Fulgt fra marts 2000 til 2014 
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   SPØRGSMÅL TIL UNDERSØGELSE (MINI) 

… gentagne gange opført dig på en måde, som andre ville anse for uansvarlig, som f.eks. ladet være med at 
betale for ting du skyldte for, bevidst optrådt ubehersket eller med fuldt overlæg valgt ikke at arbejde for at 
underholde dig selv?   

… gjort ting, der er ulovlige, selv om du ikke blev taget (dvs. hærværk, butikstyveri, tyveri, salg af stoffer eller 
grov kriminalitet)?  

… været gentagne gange i slagsmål (inklusive håndgemæng med din ægtefælle eller dine børn)? 

… ofte løjet for eller fuppet andre mennesker for at få penge eller adgang til fornøjelser, eller løjet bare for sjov?  

… udsat andre for fare uden at bekymre dig om det? 

… gjort nogen fortræd, mishandlet nogen , løjet over for nogen, stjålet fra nogen eller øvet hærværk uden at 
føle skyld bagefter? 

… truffet store beslutninger efter en indskydelse, så som at flytte, afbryde en uddannelse eller droppe et 
langvarigt forhold? 
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   ALDER, KØN, M,M, 

   Positive for antisocial 

personlighedsforstyrrelse 

Negative for antisocial 

personlighedsforstyrrelse 

Ikke undersøgt 

Antal 188 79 15,551 

Kvinder 14,9%a 26,6%b 24,8%b 

Alder ved 

aktuelindskrivning 

31,2a 35,7b 33,0b 

Alder ved første 

indskrivning 

28,7a 33,5b 30,7b 
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   DEFINITION AF ”SVINGDØR” 

Mange indskrivninger 

Mange indskrivninger, som bliver afbrudt 

Mange indskrivninger, som er korte (i praksis mindre end 10 måneder) 
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   EPISODER PER PERSON… 

Gennemsnit:  Antal episoder* Antal afbrudte* Antal korte* 

Antisocial PF (n=188): 2,94  1,68  1,76 

Ikke antisocial PF (n=79): 2,23  1,11  1,14 

Ikke undersøgt (n=15,551): 2,35  1,15  0,86 
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RENSEDE EFFEKTER (POISSON/NEGATIV BINOMIAL 
REGRESSION) 

Kontrolleret for alder, køn, stofmønster 

Antisocial personlighed forbundet med alle tre indikatorer for ”svingdørspatient”. 

Størst forskel på korte episoder, fulgt af afbrudte episoder. Mindst forskel på totale episoder. 
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   SPØRGSMÅL 

Hvornår er det godt, at en klient/patient bliver genindskrevet? 

Hvad gør (udover antisocial adfærd) at man havner i svingdøren? 

Hvad kan vi gøre ved det? 
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