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Kognitive vanskeligheder 
ved depression og bipolar lidelse

• Undersøgelser tyder på, at depression og bipolar lidelse er 
forbundet  med et kompleks sæt af kognitive vanskeligheder  i flere 
forskellige områder af de  kognitive funktioner

• Blandet gruppe, hvor mønstrene i de kognitive vanskeligheder 
varierer fx vil tilstedeværelse af angst og misbrug forværre kognitive 
vanskeligheder

• Hos nogle patienter vedvarende kognitive problemer efter at 
stemningslejet er bedret  (uvist hvor mange)



Kognitive funktioner

Problemløsning og abstraktion

Indlæring og hukommelse

Opmærksomhed og koncentration

Sansning og perception

Mental energi, motivation



Hjerneskade

Alkohol

Somatisk sygdom

Neurologiske lidelser
Medicin

Stress

Træthed

Depression, angst, 

Mani, psykose

Kost og motion

Kognitiv funktion



Kognitive 
vanskelihgeder

Beskyttende faktorer  

Balance mellem krav og 
ressourcer

Støtte og opbakning

Åbenhed

Gode copingstrategier

Indsigt/accept

Vedligeholdende faktorer 

FX krav der overstiger 
personens kapacitet

Manglende støtte

Manglende erkendelse
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Tempo og opmærksomhed

• Nedsat reaktionstid 
• Ikke forstyrret på simpel opmærksomhed, men nedsat evne til 

fastholde opmærksomhed og udelukke irrelevante stimuli, nedsat 
evne til at dele opmærksomhed (multitaske)

• Nedsat opmærksomhedsfunktion har betydning for andre kognitive 
funktioner fx indlæring og hukommelse, som derfor forringes 
yderligere

• Sproglig spændvidde nedsat. Pt. kan ikke rumme lange 
sætningsrekonstruktioner og kan derfor ikke lagre samtalens 
indhold i hukommelsen



Hukommelse
• Kompleks system med mange forskellige processer

• Hukommelsesvanskeligheder kan hos nogle få permanent 
karakter

• Verbal og visuel hukommelse

.



Styrings funktioner 

• Hjernens dirigent

• Vanskelighed med planlægning, monitorering, igangsætning, 
beslutningstagning, arbejdshukommelse, ordmobilisering, mental 
fleksibilitet, problemløsning og hæmning

• Vanskelig ved at få overblik over, strukturere og planlægge 
situationer, der er ukendte og kræver en overordnet bevidst og 
styring.  Kan bedre klare automatiserede og rutineprægede 
opgaver.



Kognitive vanskeligheder
Konsekvenser

Vedvarende kognitive vanskeligheder
• Giver anledning til selvbebrejdelser og påvirker selvfølelse

• Mistolkes af personen selv som tegn på dumhed, dovenskab, demens eller 
udelukkende som bivirkninger af medicin

• Mistolkes ofte af omgivelserne som manglende motivation og interesse

• Kognitive vanskeligheder er forskellig fra intelligens, men påvirker personens 
evne til at udnytte sin intelligens og ressourcer generelt

• Relateret til psykosocial funktionsniveau – arbejde uddannelse fritid

• Sværere ved at følge behandling

• Sygdomserkendelse

• Selvmordsrisiko

• Øger sårbarheden overfor stress og dermed risikoen for nye episoder
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Tiltag med henblik på
afhjælpning af kognitive vanskeligheder 

Direkte træning
• Opmærksomhedstræning ved computer/ mindfulness

Kompenserende strategier
• Pause, planlægning/kalender , struktur
• Strategier, målsætning, monitorering
• Alternative indkodningsstrategier

Ændringer i miljøet
• Udbrede viden om kognitive vanskeligheder og deres betydning for 

funktionsniveau
• Inddrage pårørende og omgivelser, arbejde og uddannelsessted
• Afstemme krav, opgaver og forventninger i hjem, fritid, uddannelse, arbejdstid

fx arbejdstid/pres, studielængde, pårørendes forventninger
• Opmærksom fra omgivelserne på spændviddevanskeligheder, problemer med 

hukommelse, initiering
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Erkendelse og indsigt

FREMADGRIBENDE 

ERKENDELSE

FØLELSESMÆSSIG

ERKENDELSE

INTELLEKTUEL ERKENDELSE



Barriere mod accept og indsigt

• Skam, skyld, stigma, selvkritik

• Perfektionisme/vanskeligheder med at justere 
krav og forventinger

• Kognitive vanskeligheder



Udgangspunkt i dit liv

• Hvordan ser din dagligdag ud?

• Hvad betyder noget for dig?

• Hvad vil du gerne blive lidt bedre til at 
håndtere ?

• Hvad er dine ressourcer? Hvad gør du allerede 
der virker?

• Hvor er begrænsningerne?



Opmærksomhedsfunktionen

• Hvornår på dagen fungerer du bedst mentalt ?

• Hvordan påvirker støj og afbrydelser din opmærksomhed?

• Hvilke aktiviteter er forbundet med forværring/ forbedring af din 
opmærksomhed ?

• Hvordan påvirker dårlig søvn/træthed din opmærksomhed?

• Hvordan går det, hvis du forsøger at gøre to ting på en gang – fx 
køre bil samtidigt med at du taler?

• Hvordan fungerer din opmærksomhed nu sammenholdt med før 
du blev syg? 



Hukommelse

 Find faste rutiner, hvor det er muligt,   

fx hvornår du skal tage din medicin, købe ind

Prøv at finde faste pladser til dine ting, fx 
medicin og nøgler

Brug kalender (evt. mobiltelefon) eller dagbog 
til at huske, hvad der er sket, og hvad der skal 
ske 



Problemer med initiativ og 
planlægning

 Brug kalender eller dagsskema til at strukturere din dag

 Medbring kalender, når du er ude

 Kalenderen kan fungere som reguleringsredskab

 Find faste rutiner for, hvornår du spiser, gør rent og 
motionerer

 Nærende og drænende aktiviteter

 Belønning

 Få hjælp til at skabe struktur. Læg planer for, hvornår hvad skal 
gøres mv.

 Vær opmærksom på, at du kan have behov for andres støtte 
til planlægning og igangsætning



Afhjælpning af opmærk-
somhedsproblemer

Afhjælpning af hukom-
melsesproblemer

Afhjælpning af problemer med 
initiativ og planlægning

Sørg for ro og orden omkring 
dig,  fx undgå at have radioen 
tændt ved læsning

Arbejd med en opgave ad 
gangen, og del den i mindre 
dele

Hold pauser

Skab ro til samtale

Undgå for mange stimuli, fx 
undgå at købe ind, når der er 
mange mennesker 

Find faste rutiner, hvor 
det er muligt,   

fx hvornår du skal tage 
din medicin, købe ind
Prøv at finde faste 
pladser til dine ting, fx 
medicin og nøgler
Brug kalender (evt. 
mobiltelefon) eller dagbog 
til at huske, hvad der er 
sket, og hvad der skal ske 

Brug kalender eller dagsskema 
til at strukturere din dag
Medbring kalender, når du er 
ude
Kalenderen kan fungere som 
reguleringsredskab
Find faste rutiner for, hvornår 
du spiser, gør rent og motionerer
Få hjælp til at skabe struktur. 
Læg planer for, hvornår hvad skal 
gøres mv.
Vær opmærksom på, at du kan 
have behov for andres støtte til 
planlægning og igangsætning



Hvad kan omgivelserne gøre?

• Begrænsning af informationsmængden

• Tilpas samtalens form og indhold til personens mentale 
kapacitet

• Styrk motivationen  ved inddragelse af personens  egne 
eksempler/erfaringer/refleksioner

• Hold pauser

• Støt hukommelsen med visuelle illustrationer, skriftlig 
information og gentagelser 

• Vær opmærksom på mulige forstyrrelser i og omkring lokalet
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