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Sammendrag 

Forfattere: Tonje Eide og  Karen Fidjeland 

Tittel: Kjennetegnes dissosiative lidelser av en egen type dissosiasjon? En sammenlikning av 

dissosiasjon i dissosiative lidelser og posttraumatisk stresslidelse.  

Veiledere: Asle Hoffart og Harald Bækkelund 

Hensikten med denne studien var å undersøke om dissosiative lidelser kjennetegnes av en 

egen type dissosiasjon. Dette ble gjort ved å sammenlikne dissosiasjon i en gruppe 

diagnostisert med dissosiative lidelser (CDD) og en gruppe diagnostisert med posttraumatisk 

stresslidelse (PTSD). Fire problemstillinger ble undersøkt: 1) dissosiative symptomer er ulik i 

de to gruppene, 2) dissosiative symptomer vil fortsatt være ulike etter kontroll for generell 

psykopatologi, 3) forskjellen vil ikke gjelde alle undergrupper av symptomer grunnet 

sannsynlig symptomoverlapp mellom de to diagnostiske gruppene og 4) forskjellene i 

undergrupper av symptomer vil også vedvare etter kontroll for generell psykopatologi.   
Dissosiative symptomer ble operasjonalisert ved ”The Multidimensional Inventory of 

Dissociation” (”MID”: Dell, 2004) og generell psykopatologi ble operasjonalisert ved ”Global 

Severity Index” (fra Symptom Checklist 90-Revised, SCL-90-R). Statistiske analyser ble 

gjennomført ved enveis ANOVA og ANCOVA for alle mål og Bonferroni-korreksjoner ble 

gjort for å kontrollere for multippel testing. 
Datamaterialet som ble benyttet i undersøkelsen er et allerede innsamlet 

utredningsmateriale fra forskningsprosjektet “Stabilizing group treatment of complex trauma: 

A randomized controlled trial” ved Modum Bads Traumepoliklinikk i Oslo. Deltakerne er 

pasienter ved poliklinikken. 25 av deltakerne var diagnostisert med dissosiativ 

identitetsforstyrrelse eller uspesifisert dissosiativ lidelse (DDNOS) og 62 av deltakerne var 

diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse (PTSD).   
Resultater fra variansanalyser viste at dissosiative pasienter hadde signifikant flere 

dissosiative symptomer enn PTSD-gruppen, både på gjennomsnittsmålet for dissosiasjon 

(gjennomsnittlig MID-skåre) og for alle 14 undergrupper av symptomer (MIDs subskalaer). 

Resultater fra kovariat analyse viste at når dissosiasjonsskårer ble statistisk kontrollert for 

generell psykopatologi (symptomtrykk) var dissosiasjonsskårene fortsatt signifikant høyere 

enn PTSD-gruppen på gjennomsnittsmålet, og på 12 av 14 subskalaer. Forskjellen etter 

kontroll for generell psykopatologi var ikke signifikant for gjenopplevelses- og fremmed-jeg-

skalaene. 
Undersøkelsen er en delvis replikasjon av Rodewald og medforfatteres (2011) studie 

som sammenliknet dissosiative symptomer, også kontrollert for generell psykopatologi, hos 

en gruppe dissosiative pasienter med en klinisk sammenligningsgruppe og en ikke-klinisk 

kontrollgruppe. 
Resultatene tyder på at dissosiasjon sannsynligvis ikke er et resultat av generell 

psykopatologi, at det muligens ikke er et direkte forhold mellom traumer og dissosiative 

symptomer, at dissosiative lidelser kjennetegnes ved en egen type dissosiasjon (en univariat 

latent variabel, som ikke eksisterer i PTSD (med unntak av traumatiske gjenopplevelser som 

ikke uventet forekommer hos begge lidelser)) og at dissosiative lidelser lar seg diagnostisere 

ved MID. 
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Forord 

Arbeidet med hovedoppgaven har vært en lærerik prosess. Det har vært spesielt spennende og 

utfordrende å forsøke å skrive om et så omstridt fenomen som dissosiasjon. Vi vil si det har 

gitt oss en nyvunnen respekt for fenomener som er vanskelige å begripe, og vi vil ta med oss 

dette i den kliniske hverdagen som snart venter oss. 

Vi ønsker å takke våre veiledere Asle Hoffart og Harald Bækkelund for gode 

tilbakemeldinger underveis i skrivingen, tilgang på datamateriale og litteraturforslag. Takk til 

Tom Fidjeland for gjennomlesning. Takk til pågangsmot, som melder seg når livet kommer i 

veien for arbeidet. 

 

Til sist, takk til Kaffe. Vi hadde ikke klart oss uten deg.  
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1 Innledning og teori 

Det hersker forvirring og kontroverser rundt dissosiative lidelser (Dell, 2006; Spiegel et al. 

2011; Anstorp, Benum & Jakobsen, 2006). Debattene om dissosiasjon handler både om 

dissosiasjon som begrep og om validiteten av de dissosiative lidelsene. Det er sistnevnte vi vil 

fokusere på i denne hovedoppgaven.  

Denne hovedoppgaven undersøker forskjeller i dissosiasjon hos grupper med PTSD og 

komplekse dissosiative lidelser for å belyse spørsmålet om dissosiasjon er et kvalitativt eget 

fenomen, altså om det er et enestående fenomen som lar seg måle kategorisk og som ikke 

beveger seg langs et kontinuum i alle mennesker. Rodewald, Dell, Wilhelm-Gößling, & Gast 

(2011) hevder at dissosiative lidelser er karakterisert ved en egen kvalitativ form for 

dissosiasjon. Dissosiative lidelser og PTSD har høy grad av komorbiditet (Boon & Draijer, 

1993; Coons, 1996; Middleton & Butler, 1998, sitert i Dell, 2009, s. 683). Ved å undersøke to 

grupper som i følge flere forfattere (se Nijenhuis, 2014) deler samme etiologi og har stor grad 

av overlapp i symptomer, kan dette forhåpentligvis føre noe nytt til debatten om hvorvidt 

dissosiative lidelser er et kvalitativt eget fenomen.  

Oppgavens disposisjon: Denne oppgaven vil først beskrive dissosiative lidelser og 

kontroversene på feltet før oppgaven til slutt beskriver PTSD og sammenheng mellom PTSD 

og dissosiasjon. Grunnen til denne inndelingen er at det primære målet med oppgaven er å 

delvis replisere studien til Rodewald et al. (2011) der vi undersøker dissosiative lidelsers 

eksistens og om dissosiasjonen i disse lidelsene kan sies å være et kvalitativt eget fenomen.  

Aller først i oppgaven vil vi kort presentere dissosiasjonens historie slik at leseren får 

en idé om hva dissosiasjon er og dets opprinnelse. Debatten omkring dissosiasjon handler 

både om dissosiasjon som fenomen og også om validiteten til dissosiative lidelser. 

Hovedoppgaven vil først beskrive de som mener dissosiasjon eksisterer, men som likevel er 

uenige i hvordan det eksisterer. Dette vil vi vise gjennom diskusjonen om en typologisk eller 

kontinuumsmodell for dissosiasjon, som handler om dissosiasjon skal forstås som et 

kvalitativt eller et kvantitativt fenomen. 

Deretter beskriver vi dissosiative lidelser slik de står i diagnosemanualen før vi går 

nærmere inn på kontroversene rundt slike lidelser. Her omtaler vi diskusjonen om dissosiative 

lidelsers validitet og eksistens.  

Til slutt i innledningen beskriver vi PTSD i DSM-5 og sammenhengen mellom PTSD 

og dissosiative lidelser. Hvis vi finner at det er store forskjeller mellom disse gruppene, som 
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begge er traumegrupper og skal ha mye overlapp i symptomer, så kan det være med å 

understreke at dissosiative lidelser eksisterer og gi støtte til antakelsen om at det eksisterer en 

egen kvalitativ form for dissosiasjon i dissosiative lidelser.  

 

1.1 Dissosiasjon 

1.1.1 Dissosiasjonens historie 

Til tross for et århundre med forskning har ingen så langt klart å komme med en felles 

definisjon av fenomenet disosiasjon (Dell & O´Neil, 2010). Kluft (upublisert, referert i 

Spiegel, Loewenstein, Lewis‐ Fernández, Sar, Simeon, Vermetten, E. & Dell, 2011) gjorde et 

litteratursøk på dissosiasjon og fant over 20 ulike måter for å beskrive dissosiasjon. Mange 

hevder at begrepet fortsatt er for vagt og for bredt (Nijenhuis, 2014). Enkelte går så langt som 

å hevde at dissosiasjon ikke eksisterer (Paris, 2015), og noen hevder det utelukkende er en 

sosial skapt konstruksjon (Spanos,1994). Waelde et al. (2009) ber forskere, klinikere og 

teoretikere om å bli mer spesifikke når de refererer til og undersøker dissosiasjon. 

Dissosiasjon kan beskrives som en manglende evne til kognitiv integrering av erfaring 

(Janet, 1889, sitert i Spiegel et al., 2011). Janet kalte dissosiasjon for “désagré mentale”, 

direkte oversatt “spaltning”. Han postulerte at et fundamentalt aspekt ved hysteri (se for 

eksempel Janet, 1921) var mangel på integrasjon av mentale elementer (1889, i Dell & 

O´Neil, 2010) og han var en av de første som beskrev dissosiasjon slik vi kjenner det i dag. 

Janet arbeidet primært med hysteri-pasienter og var fascinert av måten disse pasientene unnlot 

å integrere traumatiske erfaringer i bevisstheten. Hans studier var de første som beskrev 

antakelsen om at mennesker utsatt for traumer kan utvikle to uavhengige bevisstheter. 

Ekstreme følelsesmessige påkjenninger kan skille personlighet- og bevissthetskomponenter 

fra hverandre slik at disse manifesteres i personen som ulike psykologiske tilstander. 

Traumene blir således ikke integrert i individets deklarative hukommelse. Økt traumatisering 

gir større fragmentering i personligheten, i følge Janet (1889, i Spiegel et al., 2011). Han så, i 

likhet med dagens forståelse, multippel personlighetsforstyrrelse (nå dissosiativ 

identitetsforstyrrelse, DID) som den mest alvorlige formen for dissosiasjon. 

Dissosiasjon som begrep ble først tatt i bruk i sammenheng med hypnose. 

Beskrivelsen av dissosiasjon som delt bevissthet kommer fra studier av hypnose på 1800-

tallet. Her så man at personen som ble hypnotisert i våken tilstand var uvitende om det han 

hadde sagt og gjort under hypnosen (Crabtree, 1993). 
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I dissosiasjonens historie er det videre interessant å nevne Freuds teorier. Freud så på 

dissosiasjon som psykologisk forsvar. Dissosiasjon var den aller første klart definerte 

forsvarsmekanismen beskrevet i psykoanalysen (Vaillant, 1992, referert i Steele, Dorahy, van 

& Nijenhhuis, 2009, s.13). Breuer og Freud var langt på vei enige med blant andre Janet om 

at dissosiasjon og hypnose hadde en fellesnevner: ideene som kommer frem under tilstandene 

er svært intense, men helt adskilt fra den assosiative kommunikasjonen med resten av 

bevisstheten (Breuer, Freud & Strachey, 2000). 

Pierre Janet så dissosiasjon som en diskontinuitet i bevissthet som sjelden ses hos 

friske individer (Waller, Putnam & Carlson, 1996). Hans opponenter mente dissosiasjon var 

en kvantitativ og kontinuerlig variabel som befinner seg langs et kontinuum i alle individer 

(Waller, Putnam & Carlson, 1996). Forståelsen av dissosiasjon langs et kontinuum fra 

“normal” til “patologisk” er den mest utbredte i dag (Dalenberg et al., 2012).   

Begrepet “dissosiasjon” ble altså først presentert på 1800-tallet. Først etter 1970 fikk 

begrepet en ny renessanse og forskningen på fenomenet dissosiasjon har eksplodert siden den 

gang (Piper & Merskey, 2004). Som resultat av dette settes merkelappen “dissosiasjon” nå på 

et enormt utvalg av psykologiske symptomer, prosesser og tilstander. Når vi i denne 

oppgaven skal forsøke å si noe om forskjellen og likheten mellom dissosiative symptomer i 

PTSD og komplekse dissosiative lidelser (CDD) så hører det derfor med en gjennomgang av 

hva dissosiasjon er og hva som er de største kontroversene om dissosiasjonslidelser på feltet. 

 

1.1.2 Uenighet om hvordan dissosiasjon skal forstås 

Dissosiasjonsfeltet er preget av store motsetninger og indre konflikt (Piper & Merskey, 2004). 

Det er flere sentrale debatter og “under”-debatter og vi skal forsøke å trekke ut det mest 

sentrale for denne hovedoppgaven. Den overordnede diskusjonen handler om dissosiative 

lidelser faktisk kan la seg diagnostisere og om dissosiative lidelser eksisterer i det store og 

hele. I det følgende avsnittet vil vi gjennomgå litteratur fra den siden av feltet som hevder 

dissosiasjon eksisterer, men som er uenige om hvordan. En av de mest sentrale “under”-

debattene her er om dissosiasjon skal forstås kvalitativt og som et typologisk konstrukt, eller 

om det foregår langs et kontinuum og er et kvantitativt fenomen. Dette er sentralt for vår 

oppgave fordi vi ønsker å undersøke om dissosiasjon er et eget kvalitativt fenomen. Før vi går 

inn i teori om en typologisk versus en kontinuumsmodell for dissosiasjon vil vi kort si noe om 

forskjellen på patologisk og “normal” dissosiasjon, da dette er sentralt for forståelsen av de 

nevnte modellene.  
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1.1.3 “Normal” og patologisk dissosiasjon 

Det er ingen klare skiller mellom hva som er “normal” og patologisk dissosiasjon i 

litteraturen, men flere forsøker å gi svar på hvordan dette kan kategoriseres. Tradisjonelt er 

strukturell dissosiasjon sett som patologisk dissosiasjon, herunder DID, DDNOS, amnesi, 

depersonalisering/derealisering. Den strukturelle inndelingen beskriver en patologisk form for 

dissosiasjon, der det må foreligge distinkte personligheter som begge har et eget selv og som 

opererer uavhengig av hverandre. Man sier traumerelatert dissosiasjon er en integrativ svikt 

som resulterer i en strukturell inndeling av personligheten (Steele, van der Hart & Nijenhuis, 

2009, i Dell og O’Neil, 2010). Strukturell dissosiasjon kan ses i form av 

dissosiasjonssymptomer, enten de er negative eller positive, psykoforme eller somatoforme. 

Strukturell dissosiasjon skilles fra normal dissosiasjon ved at sistnevnte ikke forutsetter delt 

personlighet. Det er den strukturelle dissosiasjonen som er beskrevet i DSM-5. Som vi senere 

skal beskrive nærmere hevder noen (Dell, 2006) at denne måten å forstå patologisk 

dissosiasjon på er for snever.  

“Normal” dissosiasjon omtales ofte som absorpsjon, transeliknende tilstander, 

dagdrømmimg, fantasi, frakobling med mer (Dalenberg, 2009, i Dell & O´Neil, 2010). 

Putnam (1997) beskrev “normal” dissosiasjon som primært uttrykket gjennom absorpsjon i 

interne (for eksempel dagdrømming) eller eksterne typer stimuli (for eksempel tv-titting eller 

interessant lesning). Denne type dissosiasjon er kjennetegnet av et innsnevret 

oppmerksomhetsfokus, men uten separasjon fra normale bevissthetstilstander (Putnam, 1997). 

Den som dissosierer fokuserer her på ett aspekt ved opplevelsen, og blokkerer ut andre aspekt. 

Materialet som blokkeres ut kan være vanskelig å gjenkalle i ettertid (Hilgard, 1977; Putnam, 

1997). Van der Hart og kolleger (1994) tilbyr en svært liknende distinksjon som den 

beskrevet over, der de ser på endringer i bevissthet og absorpsjon som “normal” dissosiasjon 

og strukturell dissosiasjon som patologisk. Forskjellen mellom hva som kun er “endringer i 

bevissthet” og hva som er patologisk dissosiasjon handler om hva som er hensiktsmessig for 

et individ i en gitt situasjon. Endringer i bevissthet (som absorpsjon, dagdrømming, endret 

opplevelse av tid eller transe) er ofte sett som “normale” dissosiative fenomen. 

Bevissthetsendringene ses kun som dissosiative symptomer når de er tydelig relatert til 

traumatisering (Putnam, 1986, referert i Nijenhuis et al., 2002). 

Selv om de fleste er enige om at det finnes normal og patologisk dissosiasjon, er det 

uenighet om hvor skillene mellom dem går, om de er skarpe eller utydelige og om det handler 

om skille langs et kontinuum (om skillene er kvantitative) eller om det er kategoriske 
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inndelinger (om det er slik at man enten faller innenfor normal eller patologisk side, altså om 

skillene er kvalitative). 

1.1.4 Typologisk versus kontinuumsmodell for dissosiasjon 

Tilhengere for å se dissosiasjon langs et kontinuum mener dissosiative symptomer strekker 

seg fra det normale (dagdrømming, absorpsjon) til det patologiske (amnesi, depersonalisering/ 

derealisering, DID). Kontinuumsmodellen har dominert dissosiasjonsfeltet i flere tiår 

(Hilgard, 1977; Waller et al., 1996). De som mener absorpsjon er et viktig element i 

dissosiasjon er tilhengere av kontinuumsmodellen (Butler, 2006). Måling av dissosiasjon 

langs et kontinuum er tradisjonelt gjort ved bruk av selvrapporteringsinstrumentet 

Dissociative Experiences Scale (DES), som var utviklet av Bernstein og Putnam i 1986 (Van 

Ijzendoorn & Shuengel, 1996). Nyere forskning har dog utfordret kontinuumsmodellen. 

Waller et. al. (1996) gjennomgikk evidensen for en dimensjonell versus en typologisk modell 

for dissosiasjon. De presenterer evidens for en typologisk modell der patologisk dissosiasjon 

sees som et takson eller en latent variabel. Type-distinksjonen (Steele et al., 2009) er basert på 

en tanke om «dissosiative taksoner» som gjør et kvalitativt skille mellom grupper som har 

eller ikke har patologisk dissosiasjon. Takson- positive individer har stor sannsynlighet for å 

ha en dissosiativ lidelse, mens «takson-negative» individer sannsynligvis ikke har det. Waller 

et. al. (1996) utviklet på bakgrunn av taksometriske analyser DES-T, et 8-ledds 

måleinstrument som skal måle det typologiske konstruktet, altså de som faller i gruppen 

patologisk dissosiasjon. De mener DES-T har kliniske implikasjoner ved at den kan skille 

MPD- (DID-) pasienter fra andre kliniske syndrom. Gjennom tre taksometriske analyser av en 

MPD-gruppe og en kontrollgruppe fant Waller et al. (1996) et skille mellom ikke-patologisk 

og patologisk dissosiasjon. Markører for ikke-patologisk dissosiasjon (for eksempel 

absorpsjon) måler et dimensjonelt konstrukt, mens markører for patologisk dissosiasjon (for 

eksempel amnesi for dissosiative tilstander, depersonalisering/ derealisering) måler en latent 

variabel eller et typologisk konstrukt. Takson-positive individer vil diagnostiseres med 

patologisk dissosiasjon mens takson-negative individer ikke får diagnosen. Disse dataene 

støtter Janets (1889) antakelse om to grupper, der man enten dissosierer eller ikke dissosierer. 

For å havne i den takson-positive gruppen må en skåre høyt på enkelte ledd i DES. Hvis en 

får høye skårer på DES, men ikke havner i den takson-positive gruppen vil en i følge dette 

perspektivet anta at disse er “normale dissosierere”.  De taksometriske analysene viser også at 

ikke-patologiske dissosiative opplevelser er manifestasjon av dissosiative latente trekk eller 
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dimensjoner, mens patologiske dissosiative opplevelser er manifestasjon av en latent kategori 

eller klasse (Waller et al., 1996). 

1.2 Dissosiative lidelser i DSM-5 

Dissosiative lidelser er i DSM-5 karakterisert ved forstyrrelse og/ eller diskontinuitet i den 

normale integreringen av bevissthet, hukommelse, identitet, emosjoner, persepsjon, 

kroppsrepresentasjoner, motorkontroll og atferd (Association, 2013). De dissosiative lidelsene 

er inndelt i Dissosiativ identitetsforstyrrelse, Dissosiativ amnesi, Depersonalisering-

/derealiseringslidelse, Annen spesifisert dissosiativ lidelse og Uspesifisert dissosiativ lidelse. 

Dissosiativ identitetsforstyrrelse (DID) (tidligere multippel personlighetsforstyrrelse) er 

karakterisert ved at individet opplever å ha to eller flere personligheter som opererer 

uavhengig av hverandre. Dissosiativ amnesi er karakterisert ved manglende hukommelse for 

personlige hendelser og opplevelser. Depersonalisering er karakterisert ved følelse av at man 

er frakoplet sin egen kropp eller at man ser seg selv utenfra. Derealisering er karakterisert ved 

at gjenstander og personer i omgivelsene kan endre sin opprinnelige form eller at mennesker 

er annerledes enn de vanligvis er. 

I denne hovedoppgaven undersøker vi pasienter med DID (dissosiativ 

identitetsforsyrrelse), DDNOS og PTSD. Under vil vi gi en kort deskriptiv presentasjon av 

DID og DDNOS ut fra kriteriene i DSM-4 og DSM-5. (DSM-5 har endret diagnosen DDNOS 

til Unspecified Dissociative Disorder, men vi bruker DDNOS fordi studien våre data er hentet 

fra rekrutterer pasienter med DDNOS). PTSD-diagnosen beskrives nærmere til slutt i 

innledning.  

           

1.2.1 Dissosiativ identitetsforstyrrelse og DDNOS  

For å oppfylle diagnosekriteriene for DID (dissosiativ identitetsforstyrrelse) i DSM-5 må 

følgende kriterier være til stede 1) tilstedeværelse av en eller flere distinkte personligheter og 

2) amnesi. 

Individer med DDNOS (Dissociative Disorder Not Otherwise Specified i DSM-4, og 

Unspecified Dissociative Disorder i DSM-5) opplever dissosiative symptomer, men ikke i den 

grad at de oppfyller en av de spesifikke dissosiative lidelsene.  

Vi har valgt å bruke samlebetegnelsen “komplekse dissosiative lidelser” om DID og 

DDNOS. Dette er ikke en betegnelse i diagnosemanualene, men flere forfattere bruker 

“komplekse dissosiative lidelser” for å understreke alvorlighetsgraden i lidelsene og det 

faktum at det ikke kun handler om atskilte personligheter. Pasientene rapporterer et bredt 
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spekter av dissosiative symptomer (Dell, 2009:392, i Dell & O´Neil, 2010). Heretter vil vi 

derfor kalle DID og DDNOS “komplekse dissosiative lidelser” eller “CDD”. 

I tillegg til dissosiative symptomer opplever CDD-pasienter en rekke andre ikke-

dissosiative symptomer som depressive symptomer, humørsvingninger, suicidtanker, 

selvskading, stoffmisbruk og somatoforme symptomer. Det er også en rekke komorbide 

lidelser knyttet til de dissosiative lidelsene, som bipolare lidelser, emosjonell-ustabil 

personlighetsforstyrrelse, traume- og stressrelaterte lidelser, psykoselidelser og scizofreni.  

    

1.2.2 Dissosiative lidelser og generell psykopatologi 

Det er store diskusjoner på feltet om CDD-lidelser kan diagnostiseres reliabelt og om 

mennesker med disse diagnosene egentlig feiler noe helt annet. Kritikere (se for eksempel 

Nash, Hulsey, Sexton, Harralson & Lambert, 1993; Sandberg & Lynn, 1992) argumenterer 

for at pasienter med CDD generelt er dårligere og at skillet mellom disse pasientene og andre 

således er kvantitativt fremfor kvalitativt. Disse mener det ikke trengs noen egen diagnose for 

dissosiative lidelser, men at de er varianter av andre diagnoser. Denne argumentasjonen 

kjenner man igjen fra PTSD-feltet, der enkelte hevder at “kompleks” PTSD egentlig er en 

alvorlig form for “enkel” PTSD (Cloitre, Stolbach, Herman, Kolk, Pynoos, Wang & Petkova, 

E., 2009). 

Flere studier har sett på høye dissosiasjonsskårer og grad av generell psykopatologi, 

og funnet at mennesker som dissosierer mye også har et høyt generelt symptomtrykk 

(Rodewald et al., 2011). Nash et al. (1993) fant at seksuelt misbruk i barndom var assosiert 

med mer dissosiative responser i voksen alder, men da de gjorde analyse av kovarians viste de 

at effekten ble forklart av familiepatologi. Sandberg og Lynn (1992) fant at grad av 

dissosiative opplevelser hos voksne pasienter var relatert til grad av rapportert mishandling og 

psykopatologi. De med den mest alvorlige dissosiative patologien hadde også flest andre 

psykologiske symptomer. Mindre alvorlige dissosiative opplevelser var også relatert til 

generell psykopatologi hos en ikke-klinisk kontrollgruppe. Vissheten om at dissosiative 

pasienter har høyt symptomtrykk har ledet frem til en hypotese om at i hvilken grad personer 

dissosierer ikke nødvendigvis har så mye å gjøre med dissosiasjon, men heller høy grad av 

generell psykopatologi (Rodewald et al., 2011). 

Hvis det er slik at dissosiasjon er et gradsfenomen som følger alvorlighetsgraden av 

generell psykopatologi, er det interessant å utforske hvilke andre symptomer som eventuelt 

kan bidra til å “forklare” dissosiasjon. Epidemiologiske studier har funnet overlapp mellom 
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dissosiasjon og somatisering (Wetzel, 1993; Lipsanen, Saarijärvi & Lauerma (2004). 

Lipsanen et al. (2004) fant at det var stor grad av overlapp i symptomer mellom distinkte 

fenomener som somatisering, dissosiasjon, depresjon og aleksitymi (svekket evne til å 

identifisere og beskrive emosjoner om seg selv). Depresjonssymptomer er funnet å assosiere 

med høye DES-skårer (Greenes, Fava, Cioffi & Herzog (1993). Disse studiene er et bidrag til 

forståelsen av at dissosiasjon følger alvorlighetsgraden av annen psykopatologi. Pasienter 

med CDD innehar et bredt spekter av både dissosiative symptomer og andre ikke-dissosiative 

symptomer (Rodewald et al., 2011). Dissosiative lidelser er i tillegg i stor grad komorbide 

med andre lidelser. Bipolare lidelser er funnet å overlappe med dissosiative lidelser, særlig på 

grunn av de raske tilstandsskiftene som kan være vanskelig å skille (Association, 2013; Paris, 

2015). Flere hevder også det er store likhetstrekk mellom symptomene i emosjonell ustabil 

personlighetsforstyrrelse og dissosiative lidelser (Anstorp, Benum og Jakobsen, 2006). 

Schizofreni og dissosiasjon er mye omtalt som overlappende fenomener og det er mye empiri 

på at pasienter med psykoselidelser og schizofreni opplever høy grad av dissosiative 

symptomer (Moskowitz, Schäfer & Dorahy, 2009). Vi vil gå nærmere inn på validiteten til 

dissosiative lidelser litt senere i oppgaven. 

Om det er slik at dissosiasjon ikke er del av generell psykopatologi, men at det er et 

eget fenomen, må vi stille spørsmål til hva annet dette fenomenet kan være. Det er hypotisert 

om dissosiasjon bare er en evne, som for eksempel absorpsjon, eller- som litteraturen den 

senere tid igjen har blitt opptatt av; hypnotiserbarhet. 

 Grad av hypnotiserbarhet og dissosiasjon er funnet å relatere til hverandre. En 

gjennomgang av litteraturen på forholdet mellom hypnotiserbarhet og dissosiasjon viser at 

høy hypnotiserbarhet nærmest er en nødvendighet for å utvikle en alvorlig dissosiativ lidelse 

(Dell, 2016). Dissosiasjon var på 1900-tallet sett på som en essensiell mekanisme for hysteri 

og dobbel bevissthet. Dobbel bevissthet var igjen sett på som et viktig element i hypnose 

(Dell, 2016). Janet (1889, referert i Dell, 2016) så på dissosiasjon som uatskillelig fra 

hypnose, hysteri og multippel personlighet. Slik var det også i diagnosemanualen. Først i 

1980 dekonstruerte DSM-3 hysteri-diagnosen og gjorde den til tre adskilte diagnoser: 

konversjonslidelse, somatiseringslidelse og dissosiasjonslidelse. 

Putnam, Helmers, Horowitz, and Trickett (1995) så på dissosiasjon, hypnotiserbarhet 

og traumehistorie hos 54 jenter som var utsatt for seksuelt misbruk. De fant at 28 % av de 

som var utsatt for seksuelt misbruk både hadde høy grad av hypnotiserbarhet og dissosiasjon. 

Til sammenlikning fant de hos den friske kontrollgruppen (N= 51) at kun 3 % hadde høy grad 
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av hypnotiserbarhet og dissosiasjon. Når de så på utvalget kombinert fant de at hele 83 % som 

hadde høy grad av dissosiasjon også hadde høy grad av hypnotiserbarhet. Av de seksuelt 

misbrukte jentene fant forskerne at de utsatt for det mest alvorlige misbruket var de som både 

dissosierte mest og var mest hypnotiserbare. 

 

1.2.3 Kontroversene rundt dissosiative lidelser  

I tillegg til at det er mye debatt om hva dissosiasjon er og hvordan dissosiasjon skal forstås, 

trekker noen det så langt som å så tvil om dissosiative lidelsers validitet. Enkelte går så langt 

som å hevde at dissosiative lidelser ikke eksisterer.  

Fantasimodellen for dissosiasjon foreslår at mennesker som dissosierer kan være mer 

tilbøyelige til å fantasere eller dagdrømme og dermed ha lettere for å konstruere minner om 

traumer (Lynn et al., 2014). Modellen påstår at fantasi, suggesjon, kognitive feil eller andre 

variabler fostrer dissosiasjon og det er funnet at tilbøyelighet til å fantasere kan være vel så 

viktig som mishandling i barndom for senere utvikling av dissosiative lidelser (Pekala, 

Angelini, & Kumar, 2001). Traumemodellen, på den andre siden, antar at traumer er en kausal 

risikofaktor for utviklingen av dissosiasjon. I det ligger en antakelse om at patologisk 

dissosiasjon kommer av traumatisk stress (Dalenberg Brand, Gleaves, Dorahy, Loewenstein, 

Cardena, Frewen, Carlson & Spiegel, 2012). Modellen tar utgangspunkt i at dissosiative 

symptomer er økt hos personer med traumer og at dissosiative lidelser og dissosiasjon er 

positivt relatert til traumehistorie (Kluft, 1982). Den tar også utgangspunkt i at forskning på 

suggestibilitet og dissosiasjon viser en svak forbindelse og at det er manglende bevis for at 

dissosiative individer fantaserer frem traumer i bevisstheten (Dalenberg, Brand, Loewenstein, 

Gleaves, Dorahy, Cardena, Frewen, Carlson & Spiegel, 2014).  

 Den sosiokognitive modellen sår tvil rundt dissosiative lidelsers eksistens og sier DID 

er en sosial skapt konstruksjon (Spanos, 1994, Lilienfeld, Kirsch & Sarbin, 1999). Det 

sosiokognitive perspektivet ser multiple personligheter som noe selvkonstruert og hevder 

terapeuter er med på å bygge opp under disse konstruerte multiple personlighetene ved å tilby 

informasjon slik at det er lettere å “spille rollen som multippel pasient” (Spanos, 1994). Piper 

& Merskey (2004) hevder argumentene som støtter DID som diagnose er ulogiske og at 

klinikere oppmuntrer DID-pasienter til å te seg som om de har multiple selv. I tillegg viser de 

til studier om at det å få en DID-diagnose kan føre til en forverring for pasienten det gjelder 

(Spanos, 1994). MPD-pasienter (nå DID) på det 19. og tidlig 20. århundret fremviste sjeldent 

flere enn to eller tre ulike personligheter (Bowman, 1990, i Spanos, 1994; Piper & Merskey, 
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2004). Pasienter i mer moderne tid har et gjennomsnitt på 15 ulike personligheter og noen er 

vist å ha flere enn 100 ulike personligheter (Ross, Norton & Fraser, 1989, referert i Spanos, 

1994). Altså har tallet på dissosiative hukommelsessystemer i slike pasienter økt voldsomt det 

siste århundret. Endringene i amnesi hos disse pasientene indikerer at MPD-pasienter 

forandrer sine hukommelsesmønstre i takt med deres forståelse av hva som er forventet av 

dem. Her nevner Spanos (1994) særlig forventninger fra terapeuten. Han trekker paralleller til 

forskning på hypnose, der det også er vist at enkelte individer “later som” om de er 

hypnotisert fordi det er forventet i situasjonen gjennom implisitte sosiale krav (Spanos & Coe, 

1992, refert i Spanos, 1994). Fra 1920 til 1970 var det kun en håndfull identifiserte MPD-

tilfeller i verden. Etter 1970 har tallene eksplodert og tusenvis var rapportert på 1980-tallet 

(Piper & Merskey, 2004). 

 

1.2.4 Dissosiative lidelser og validitet 

Den høye graden av komorbiditet mellom dissoiative lidelser og andre psykiske lidelser, som 

emosjonell-ustabil personlighetsforstyrrelse, bipolar lidelse eller psykoselidelser, for 

eksempel, kan handle om at diagnosekriteriene er for lite valide. Flere forfattere mener dette 

kommer som et resultat av at DSM tegner et for snevert bilde av hva dissosiasjon er og at 

diagnosekriteriene for DID har for lav innholdsvaliditet (Dell, 2009, referert i Dell & O´Neil, 

2010; Piper & Merskey, 2004). Dell kritiserer DSM for å 1) være vag, 2) ikke fange opp den 

polysymptomatiske naturen til DID, 3) ikke reflektere den empiriske litteraturen på DID, 4) 

øke kontroversene rundt lidelsen og 5) hindre forskningen (Dell, 2009, i Dell & O´Neil, 

2010). Dell mener DSM fremstiller DID for ensidig, ved kun å legge vekt på flere atskilte 

personligheter, personlighetsskifter i individet og amnesi (Dell, 2006) og at den ikke nevner 

andre dissosiative symptomer som ofte opptrer i komplekse dissosiative lidelser, som 

depersonalisering/ derealisering, gjenopplevelse, somatoform dissosiasjon og betydelige 

endringer i kunnskap, evner og atferd (Waller et. al., 1996).  På bakgrunn av denne kritikken 

har han utviklet den subjektive/ fenomenologiske modellen for patologisk dissosiasjon, som 

igjen måleinstrumentet MID er bygget på. Dell er en av de fremste forskerne på dissosiasjon 

og definerer begrepet som: “tilbakevendende, rystende inntrengelser i alle aspekter av 

eksekutiv fungering og oppfatning av selv” (Dell, 2006, vår oversettelse). Denne forståelsen 

er utgangspunktet for Dells subjektive/ fenomenologiske modell som forklarer dissosiasjon ut 

fra individets opplevelse av dissosiative symptomer. Modellen er utviklet for å ta hensyn til 

flere dissosiative symptomer på DID enn det DSM gjør. Den retter altså fokus mot 
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symptomene på patologisk dissosiasjon fremfor ytre, observerbare tegn. Forskning på DID 

har avdekket 13 vel-repliserte dissosiative symptomer ved diagnosen (amnesi, 

konversjonssymptomer, stemmer, depersonalisering, derealisering, transe, viten om 

tilstedeværelse av andre personligheter, identitetsforvirring, gjenopplevelse, psykoseliknende 

dissosiative symptomer, auditive og visuelle hallusinasjoner og åtte av de schneiderianske 

førsteordenssymptomene) (se Dell, 2006). Kun to av disse er tydelig inkludert i DSM. For å få 

en DID-diagnose i DSM-5 kreves kun 1) tilstedeværelse av en eller flere atskilte 

personligheter og 2) amnesi. Det er altså mange symptomer empirien har avdekket som ikke 

nevnes i diagnosemanualen (Dell, 2006). 

I og med at ingen etablerte instrumenter kunne måle de 13 hypotiserte DID- 

symptomene utviklet Dell “The Multidimensional Inventory of Dissociation” (MID). MID har 

23 dissosiasjonsskalaer og 14 teoretske underfasetter som bedømmer patologisk dissosiasjon 

ut fra det subjektive/ fenomenologiske domenet og det hypotiserte dissosiative symptom-

domenet tilhørende DID. MID har, i motsetning til de fleste andre mål på dissosiasjon, ingen 

ledd som måler “normal” dissosiasjon (for eksempel absorpsjon).  

Dell mener altså at hvis man tar inn disse 13 hypotiserte symptomene i DID så vil 

innholdsvaliditeten øke, sammenliknet med slik DID-kriteriene står i diagnosemanualen i dag. 

MID tar utgangspunkt i de hypotiserte symptomene og Dells definisjon av DID. Dell mener 

man bør bruke MID for å diagnostisere i klinisk sammenheng fordi flere pasienter da korrekt 

vil diagnostiseres med DID. I dag diagnostiseres mange DID-pasienter feilaktig med 

DDNOS, i følge Dell (2009:421, i Dell & O´Neil, 2010). 

Epidemiologiske studier har hevdet at DDNOS er den mest diagnostiserte dissosiative 

lidelsen (Dell, 2001). 40,6 % av alle med dissosiative lidelser har en DDNOS-diagnose (Dell, 

2009:425, i Dell & O´Neil, 2010). Mange har derfor etterspurt større taksonomisk klarhet slik 

at en kliniker lettere kan sette en spesifikk dissosiativ lidelse (Cardena & Spiegel, 1996). At 

distinkte personligheter må være tilstede for å sette en DID-diagnose er problematisk fordi 

distinkte personligheter er vanskelig observerbart for klinikeren, noe som mest sannsynlig er 

med på å øke antall DDNOS-diagnoser (Dell, 2009:420, i Dell & O´Neil, 2010).  Dell (2001) 

mener mange DDNOS-tilfeller egentlig er falske negative DID-tilfeller. Han mener DID og 

DDNOS ligger langs et kontinuum, og at DID bør ha flere undertyper i DSM. Dell foreslår 

“Kompleks dissosiativ lidelse 1” for å fange opp tilfellene som per i dag faller inn i DDNOS-

kategorien, fordi de har “skjult” DID, altså blant annet ikke observerbare distinkte 

personligheter (Dell, 2009:424-425, i Dell & O´Neil, 2010).  
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For å oppsummere dette avsnittet kan vi si at flere hevder DID har for lite innholdsvaliditet, 

og at det dermed er vanskelig for klinikere å diagnostisere. DSM-5 krever blant annet 

distinkte personligheter for å sette en DID-diagnose, noe som er vanskelig observerbart. Paul 

Dell mener klinikere bør bruke MID for å diagnostisere dissosiative lidelser fordi denne tar 

hensyn til det brede spekteret av de opplevde dissosiative og ikke-dissosiative symptomene 

hos pasienten. Dell (2006) hevder også at MID vil skille dissosiative pasienter fra andre 

kliniske grupper og dermed minske grad av komorbiditet og feildiagnostisering. 

 

1.3 Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)  

Hittil har vi gjennomgått litteratur på dissosiative lidelser og kontroverser omkring disse. Når 

vi skal undersøke om dissosiative lidelser eksisterer og om det er noe kvalitativt eget, så skal 

vi undersøke det ved å sammenlikne PTSD og CDD-gruppene. PTSD er en av lidelsene som i 

størst grad overlapper med CDD (Association, 2013) og har høy grad av komorbiditet med 

CDD (Dell, 2009:683, i Dell & O´Neil, 2010), derfor tenker vi at resultatene her kan gi mer 

verdifull informasjon om dissosiative lidelser som fenomen enn om vi hadde sammenliknet 

CDD med en annen klinisk gruppe, som ikke hadde overlappende symptomer. I det følgende 

vil vi beskrive forholdet mellom PTSD og dissosiative lidelser og empiri på dissosiative 

symptomer i de to gruppene. 

 

1.3.1 PTSD-diagnosene i DSM-5 

1.3.1.1 PTSD 

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en psykisk lidelse som inntreffer som følge av å være 

vitne til eller oppleve en traumatisk hendelse (Hamblen, 2009). En traumatisk hendelse blir 

her beskrevet som en livstruende opplevelse, for eksempel naturkatastrofe, kamp i krig, 

fysiske eller seksuelle overgrep eller alvorlige ulykker. Noen mennesker vil raskt kunne 

vende tilbake til et normalt liv etter en traumatisk hendelse. Andre får varige psykiske 

stressreaksjoner og står i fare for å utvikle en PTSD-diagnose. 

For å stille en PTSD-diagnose er det flere kriterier som må være oppfylt. Det må 

foreligge en livstruende hendelse i en eller annen form (A-kriteriet). Symptomer assosiert 

med den/de traumatiske hendelsen(e) må være tilstede etter at traumet har inntruffet (B-

kriteriet). Individet må drive aktiv unngåelse av stimuli som assosieres med traumet (C-

kriteriet). Negative endringer i kognisjoner og humør som kan assosieres med traumet må 

være tilstede (D-kriteriet). Individet må ha markerte endringer i aktivitet eller reaksjoner 
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assosiert med traumet (E-kriteriet). Varighet av forstyrrelsene i kriteriene B, C, D og E må 

være minst én måned (F-kriteriet). Forstyrrelsene hemmer fungering sosialt, yrkesmessig eller 

på andre viktige områder for individet (G-kriteriet). Forstyrrelsene må ikke kunne bedre 

forklares av fysiologiske reaksjoner på stoffmisbruk eller andre medisinske tilstander (H-

kriteriet). I tillegg til de ovennevnte kriteriene må det spesifiseres om individet opplever 

dissosiative symptomer eller ikke. Egne kriterier gjelder for barn under 6 år (Association, 

2013). 

 

1.3.1.2 Kompleks PTSD 

Kompleks PTSD eksisteres per nå ikke som en egen diagnose, men symptomer og 

implikasjoner for psykoterapi er omtalt i litteraturen. For en stor del av individer som utsettes 

for traumatiske hendelser skjer dette gjentatte ganger (Kessler, 2000). Ved langvarig 

traumeeksponering opplever mange komplekse symptomer som ikke dekkes av PTSD-

diagnosen. Symptomer her kan være forstyrrelser i affektiv og interpersonlig selvregulering, 

som for eksempel psykologisk overaktivering og dissosiative symptomer eller aggressivitet 

(Cloitre, Stolbach, Herman, Kolk, Pynoos, Wang & Petkova, 2009). 

Når et individ utsettes for gjentatte overgrep fra en av sine nærmeste omsorgspersoner 

som individet er avhengig av for å utvikle seg, er ikke lenger PTSD-diagnosen dekkende for 

symptomene som oppstår (Chu, 1991, Herman, 1995, Pearlman, 2001, referert i Waelde et al., 

2009). Van der Kolk, Roth, Pelcovitz, Sunday & Spinazzola (2005) nevner her problemer 

med emosjonsregulering, interpersonlige relasjoner, somatiske plager, og forstyrrelser i 

oppmerksomhet og bevissthet. Forfatterne argumenterer for at det her trengs en diagnose som 

kan dekke alle komplekse symptomer som følger som en konsekvens av langvarig stress, 

herunder Kompleks PTSD. 

Komplekse psykologiske traumer kan defineres ut fra eksponering for ulike stressorer 

som 1) er repetitive og forlenget, 2) involverer skade eller svik fra omsorgspersoner og 3) 

oppstår i sårbare utviklingsfaser hos individet (Curtois & Ford, 2009). 

I forskningslitteraturen er seksuelle overgrep mye brukt som eksempel på traumer som 

gir Kompleks PTSD. Seksuelle overgrep har både høy prevalens (Finkelhor & Dziuba-

Leatherman, 1994; Childhelp, 2005, i Cloitre, 2009) skjer ofte gjentatte ganger (Stewart, 

Livingston & Dennison, 2008) og har en veldokumentert relasjon til andre barne- og 

ungdomstraumer (Coid et al., 2001; Dong et al., 2004, i Cloitre et al., 2009).  
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        Kompleks PTSD er ikke inkludert som en egen diagnose i DSM-5, men er antatt å skulle 

inkluderes i ICD-11 (Maercker, Brewin, Bryant, Cloitre, Reed, van Ommeren, & Saxena 

2013). 

 

1.3.1.3 PTSD dissosiativ undertype 

   I DSM-5 er PTSD-diagnosen utvidet slik at den nå omfatter enkelte dissosiative reaksjoner. 

For å få en PTSD-diagnose med dissosiativ undertype må individet ha symptomer som møter 

kriteriet for en PTSD-dagnose og i tillegg må det foreligge én av følgende: gjenopplevelser 

der det kan forekomme et komplett bevissthetstap for omgivelsene, depersonalisering eller 

derealisering (Association, 2013). 

              PTSD-pasienter har mange generelle symptomer som konsentrasjonsvansker, 

søvnvansker og hukommelsesproblemer. PTSD overlapper med flere andre lidelser, som 

stress-og traumerelaterte lidelser, depresjon og dissosiative lidelser. 

 

1.3.2 Sammenhengen mellom dissosiasjon og PTSD 

PTSD og dissosiative lidelser er ofte nevnt som overlappende diagnoser og noen forfattere 

hevder PTSDs psykopatologi innehar tilstrekkelige dissosiative symptomer til at det kan 

kalles en dissosiativ lidelse (Nijenhuis, 2014). Helt siden Pierre Janets tid har forskere 

fremsatt hypoteser om en mulig forbindelse mellom PTSD og dissosiasjon. Nytt i DSM-5 er 

at PTSD er oppført i kapitlet om stress- og traumerelaterte lidelser. Tidligere har PTSD vært 

karakterisert som en angstlidelse. De dissosiative lidelsene er i DSM-5 plassert ved de stress- 

og traumerelaterte lidelsene, men er ikke inkludert i kapitlet. 

Tre sentrale posisjoner er fremtredende i litteraturen om PTSD og dissosiasjon: 1) om 

dissosiasjon er en assosiert eller 2) sentral egenskap ved PTSD eller om dissosiasjon kun er 3) 

en sentral egenskap ved kompleks PTSD. Tradisjonelt har dissosiasjon blitt vurdert som en 

assosiert egenskap ved PTSD (APA, 1994, referert i Waelde, Silvern, Carlson, Fairbank, 

Kletter, 2009: 451). Andre mener dissosiasjon er en sentral egenskap ved PTSD og at 

dissosiasjon har et lineært forhold til alle karakteristikker ved lidelsen (Waelde et al., 2005, i 

Waelde et al., 2009). Hvis dette synet medfører riktighet så kunne man hevde at PTSD-

diagnosen må inneholde dissosiasjon som kriterium (Bret, 1992, Putnam 1993, referert i 

Waelde et al., 2009). 3) Det er mye diskutert om kompleks PTSD bør skilles fra enkel PTSD. 

Da kan man få en hypotese om at dissosiasjon ville vært en sentral egenskap ved Kompleks 
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PTSD og en assosiert egenskap ved enkel PTSD (Bret, 1992, Putnam 1993, referert i Waelde 

et al., 2009). 

Ginzburg, Butler, Saltzman & Koopman (2009) skisserer tre ulike måter å forstå 

sammenhengen mellom PTSD og dissosiasjon.  Først påstår de at PTSD og dissosiasjon er 

ulike fasetter av samme fenomen, altså at PTSD bør klassifiseres som en dissosiativ lidelse, 

noe flere forfattere hevder (se bl.a. Nijenhuis, 2014). Mennesker med PTSD har mentale 

subsystemer og deler som ikke er tilstrekkelig integrert på lik linje med dem som lider av en 

dissosiativ lidelse. PTSD-pasienter har traumatiske minner som ikke er integrert i bevisstheten 

og som inntreffer som gjenopplevelser av traumet. Det er funnet abnormalitet i nevrale 

nettverk hos individer utsatt for barnemishandling. Det er ikke beskrevet spesifikke 

hjerneområder som er påvirket ved PTSD og dissosiasjon, men man antar at i og med at 

begge er traumelidelser så kan de nevrale abnormalitetene være like. Sammenliknet med 

friske kontroller er det funnet at både PTSD og DID-pasienter har minsket hjernevolum i 

gråsubstans. Det er også vist at mennesker utsatt for traumeeksponering har mindre 

hippocampus-volum, noe som kan påvirke hukommelse i og med at hippocampus spiller en 

sentral rolle i dette (Woon et al. 2010, Chen and Shi 2011; Karl et al. 2006; i Nijenhuis, 

2014).  

Det andre punktet Ginzburg et al. (2009) fremsetter er at PTSD har en dissosiativ 

subtype. Det er gjort taksometriske analyser (Waller et al., 1996) som finner en subtype av 

alvorlig PTSD med fremtredende dissosiative symptomer (Waelde, Silvern & Fairbank, 2005, 

referert i Waelde, Silvern & Fairbank, 2009). Dette reflekteres også i den nyeste 

diagnosemanualen, DSM-5, der PTSD-diagnosen er utvidet med en dissosiativ subtype. 

          For det tredje ser Ginzburg et al. (2009) PTSD og dissosiative lidelser som distinkte, 

men komorbide fenomener. Dissosiasjon er ikke kun assosiert med PTSD, men kan linkes til 

en rekke andre patologier, som stemningslidelser, angstlidelser og spiseforstyrrelser (Halligan 

& Yehuda, 2002, referert i Ginzburg et al., 2009), noe som kan være argument for at lidelsene 

er distinkte. Men på samme tid, studiene som viser dissosiative symptomer i en rekke lidelser, 

viser svært ofte at dissosiasjonen også er relatert til traumatiske hendelser, noe som 

argumenterer for en felles etiologi med PTSD. Barndomstraumer i form av seksuelt misbruk 

er funnet å være en risikofaktor både for utviklingen av dissosiasjon og PTSD i voksen alder 

(Bryant, 2007). Begge grupper rapporterer også generelle symptomer på tvers av lidelsene, 

som depresjon, humørsvingninger, konsentrasjonsproblemer, selvskading, stoffmisbruk og 

suicidalitet (Rodewald et al. (2011). 



16 

 

Dissosiasjon er ofte sett som sentralt for utviklingen og opprettholdelsen av PTSD og er 

funnet å relatere til alvorlighetsgraden av PTSD (Douglas, 1993; Carlson, 2001). Flere har 

funnet at peritraumatisk dissosiasjon er relatert til om et individ utvikler PTSD på et senere 

tidspunkt (Waelde, Koopman, Rierdan & Spiegel, 2001, referert i Waelde et al., 2009). 

Waelde et al. (2009) foreslår at kun de som er emosjonelt overveldet i det en hendelse oppstår 

vil oppleve vedvarende dissosiasjon i etterkant og dermed stå i fare for å utvikle PTSD. 

Individer med en PTSD-diagnose dissosierer i ulik grad. Noen mener dette kan handle 

om intensiteten og alvorlighetsgraden i den traumatiske hendelsen som ligger til grunn for 

dissosiasjonen (Harvey & Bryant, 2002). 

      

1.3.3 Empiriske undersøkelser av sammenhengen i konkrete dissosiative symptomer i 

PTSD og CDD  

Waller et al. (1996) fant at amnesi og depersonalisering/derealisering kan skille PTSD-

individer fra normale kontroller og åtte andre diagnostiske grupper, herunder MPD. De fant 

også at absorpsjon ikke kunne skille PTSD fra de andre gruppene. 

          Krigsveteraner med PTSD er funnet å ha høyere skårer på identitetsforvirring, 

depersonalisering/ derealisering, identitetsendring og amnesi enn veteraner uten PTSD 

(Douglas, 1993). Begge de ovennevnte studiene finner at individene i PTSD-gruppene 

dissosierer like mye som de som har en dissosiativ lidelse.   

Gjenopplevelse-kriteriet i PTSD blir ofte beskrevet som dissosiativt fordi individet 

opplever en distanse til virkeligheten samtidig som man tror og handler som om den 

traumatiske hendelsen skjer igjen. van der Kolk et al. (1996) kaller denne formen for 

hyperaktivering primær dissosiasjon fordi det kan skje både når traumet faktisk inntreffer og i 

ettertid ved gjenopplevelse. Dell (2012) hevder gjenopplevelse-faktoren som kommer av 

faktoranalyse av MID er kongruent med høy komorbiditet mellom dissosiative lidelser og 

PTSD. At dissosiative pasienter har PTSD-symptomer kan bety at gjenopplevelser som er et 

prototypisk symptom for PTSD også er en del av patologisk dissosiasjon. 

van der Kolk et al. (1996) viste at PTSD, dissosiasjon, somatisering og 

affektregulering er høyt korrelert hos traumatiserte individer. van der Kolk et al. (1996) fant 

også at dess tidligere interpersonlige traumer hadde inntruffet (før 14 års alder), dess mer 

alvorlig og langvarige var symptomene og dess oftere rapporterte deltakerne symptomer på 

tvers av diagnosene. 



17 

 

Douglas (1992) undersøkte dissosiative symptomer hos veteraner som hadde deltatt i 

Vietnam-krigen. Den ene gruppen (N=53) hadde en PTSD-diagnose og gikk i behandling, den 

andre gruppen (N=32) hadde ikke PTSD, men gikk i behandling for medisinske problemer. 

Begge gruppene gjennomførte DES (Dissociative Experiences Scale) for å kartlegge 

dissosiasjonssymptomer. Resultatene viste signifikant høyere nivå av dissosiasjonssymptomer 

hos PTSD-gruppen. Forskjellen bestod når de kontrollerte for nivå av kamp-eksponering med 

kovariat analyse. Forskerne konkluderte med at dissosiasjon er en viktig del av de langvarige 

psykologiske responsene etter traumer også hos individer med PTSD. 

 

1.4 Betydningen av replikasjon 

I psykologiforskningens historie er det rettet mye kritikk mot studier som ikke er replisert. 

Selv om en studie får signifikante resultater kan ikke resultatene fra en studie alene tjene som 

grunnlag for nye psykologiske teorier uten at funnene er replisert. For at et empirisk resultat 

skal være holdbart må det vise seg å være reproduserbart og generaliserbart. Dette syndes det 

mye mot (Amir & Sharon, 1990). Ed Young (2012) mener forskere har lett for å publisere 

positive resultater i psykologien og at repliseringsstudier som ikke bekrefter resultatene ofte 

blir avvist. Han antar noe av grunnen er at presset for å publisere nytt og engasjerende stoff er 

enormt i dagens informasjonssamfunn. 

            Patil, Peng og Leek (2016) har sett på replisering av hundre psykologistudier og mener 

mye replisering er unøyaktig, blant annet fordi forskerne ikke tar høyde for variasjon over tid. 

De etterspør en ny definisjon av replikasjon som tar høyde for variasjon både i den 

opprinnelige studien og i repliseringsstudien. De peker også på at man alltid må gjøre 

multiple repliseringsstudier for å kunne slå fast en konklusjon, noe som sjelden er tilfelle at 

forskere tar seg tid til. Studier må likeledes ha solide design og brede utvalg, dette gjelder 

både for originalstudier og repliseringsstudier. Hvis motsatt er tilfelle vil informasjonen fra 

studien være mindre nyttig. Likevel blir resultater fra mange studier publisert som sannheter 

uten at replisering er gjennomført (Patil, Peng & Leek, 2016).  

 

1.5 Avgrensning og problemstilling 

Denne hovedoppgaven vil delvis replisere en studie som er gjort av Rodewald, Dell, 

Wilhelm- Gößling & Gast i 2011 for å se om resultatene kan underbygges. 

Rodewald et. al. (2011) undersøkte 66 pasienter med alvorlig dissosiativ lidelse, 54 pasienter 

med ikke-dissosiative lidelser og 30 kontroller. Alle måtte fylle ut SCID-D-R (Structured 
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Clinical Interview for DSM-5 Dissociative Disorders-Revised), DES (the Dissociative 

Experiences Scale), MID (the Multidimensional Inventory of Dissociation) og SCL-90-R (the 

Symptom Checklist 90-Revised). De fant at dissosiative pasienter rapporterte signifikant mer 

dissosiative og ikke-dissosiative symptomer enn både ikke-dissosiative pasienter og 

kontrollgruppen. Når de kontrollerte for generell psykopatologi fant de at 

dissosiasjonsskårene til dissosiative pasienter fortsatt var signifikant høyere enn for begge de 

andre gruppene. Samtidig så man at når man kontrollerte for generelt symptomtrykk så 

forsvant forskjellen i dissosiasjonsskårer mellom de ikke-dissosiative pasientene og 

kontrollgruppen. Funnene går mot hypotesen at dissosiative symptomer er et resultat av 

generell psykopatologi. Funnene er forenlig med en inndeling i to ulike grupper av 

dissosiasjon, der begge er kvalitativt ulike. Resultatene antyder at dissosiasjon i alvorlige 

dissosiative lidelser som DID og DDNOS-1 er kvalitativt forskjellig fra dissosiasjon som 

oppstår i mennesker uten en dissosiativ lidelse. 

Hovedoppgaven skal undersøke fenomenet dissosiasjon blant pasienter med ulike 

former for traumelidelser. Vi undersøker pasienter med PTSD og pasienter med 

dissosiasjonslidelse som begge har fylt ut MID og SCL-90-R for å se om det er en kvalitativ 

forskjell i dissosiasjonssymptomer. Vi vil undersøke om dissosiasjon er et gradsfenomen som 

følger alvorlighetsgraden av andre symptomer eller om det oppstår spesifikt og kvalitativt 

forskjellig hos de ulike diagnosegruppene, altså om dissosiasjon er et eget, kvalitativt 

fenomen. Denne problemstillingen vil vi undersøke ved å sammenlikne 

dissosiasjonssymptomer hos to diagnostiske grupper, DID/DDNOS og PTSD. 

Fire hypoteser vil dermed undersøkes: 1) dissosiative symptomer er ulik i de to gruppene, 2) 

dissosiative symptomer vil fortsatt være ulike etter kontroll for generell psykopatologi, 3) 

forskjellen vil ikke gjelde alle undergrupper av symptomer grunnet sannsynlig 

symptomoverlapp mellom de to diagnostiske gruppene og 4) forskjellene i undergrupper av 

symptomer vil også vedvare etter kontroll for generell psykopatologi.   

 

2. METODE 

Datamaterialet som benyttes og blir analysert i vår oppgave har blitt innsamlet som en del av 

et pågående forskningsprosjekt, “Stabilizing group treatment of complex trauma: A 

randomized controlled trial” ved Modum Bads Traumepoliklinikk i Oslo. Studien utforsker 

effekten av psykoedukativ gruppebehandling som et tillegg til konvensjonell behandling for 
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pasienter med komplekse traumelidelser etter overgrep i barndommen. Studien er ennå ikke 

publisert og forventes avsluttet i 2018. Datamaterialet vi benytter i vår oppgave er basert på 

deler av utredningsmateriale som har blitt utført i forkant av gjennomføring av 

gruppebehandlingen (“pre-data”). Vi har bidratt med inntasting av data til prosjektet.  

Modum Bads Traumepoliklinikk har siden 2008 tilbudt poliklinisk behandling for 

pasienter med PTSD eller dissosiative lidelser, i hovedsak gruppebehandling som et tillegg til 

lokal individuell behandling. Personalet som arbeider ved poliklinikken er høyt kvalifiserte og 

har erfaring med behandlingmetoden som benyttes i studien og i de diagnostiske prosedyrene. 

Mye av infrastrukturen som trengs for å gjennomføre studien var allerede på plass før oppstart 

(opplært personale, tilgang på en behandlingsmanual og diagnostiske verktøy, elektronisk 

datainnsamling og henvisningssystem). 

 

2.1. Prosedyrer 

De rekrutterte deltakerne er pasienter som har blitt henvist til Modum Bads 

Traumepoliklinikk i Oslo for behandling av traumerelaterte lidelser. Klinikken tar imot 

henvisninger for alle som bor innenfor rimelig avstand til klinikken. Alle pasientene har 

undertegnet informert samtykke om deltakelse i forskningsprosjektet. I forkant av 

gruppebehandlingen har pasientene gjennomgått en omfattende utredningsprosess der de ble 

vurdert gjennom kliniske intervju, psykobiologiske mål, utredningsinstrumenter og 

selvevalueringsskjemaer. De samme utredningsinstrumentene ble også brukt som utfallsmål i 

etterkant av behandling. I vår studie har vi brukt data fra den diagnostiske evalueringsfasen 

som ble gjennomført før oppstart av gruppebehandling og randomisering til ulike betingelser. 

Ved å undersøke data fra den diagnostiske evalueringsfasen kan vi anta at datamaterialet ikke 

påvirkes av effekter av gruppebehandlingen.   

Som mål på patologisk dissosiasjon vil vi bruke selvutfyllingsskjemaet 

Multidimensional Inventory of Dissociation (Heretter “MID”, Dell 2004). Som mål på 

generell patologi vil vi bruke SCL-90-R og som mål på alvorlighetsgrad av psykopatologi vil 

vi bruke GSI (General Severity Index), en subskala i SCL-90-R. Det følger mer informasjon 

om disse to måleinstrumentene under avsnittet måleinstrumenter. 

Etter diagnostikk- og utredningsprosedyrer har pasientene blitt delt inn i to grupper: 1) 

PTSD-gruppen og 2) CDD (Complex disociative disorders)-gruppen, for å tildeles to ulike 

eksperimentelle betingelser, da pasientene skal delta i psykoedukative grupper med noe ulike 

moduler for de to diagnostiske gruppene. 
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2.2 Deltakere / Utvalg 

Utvalget består av 87 deltakere fordelt i to grupper:1) CDD (Complex dissociative disorders) 

(N=25) og 2) PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) (N=62), der pasientene i CDD-gruppen 

har blitt diagnostisert enten med DID (Dissociative Identity Disorder) eller DDNOS 

(Dissociative Disorder Not Otherwise Specified). Den opprinnelige utvalgsstørrelsen var 

N=114, men ble redusert til 104 da 10 deltakere enten droppet ut av studien før randomisering 

eller ikke ble inkludert i studien. 17 deltakere ble ekskludert fra analysene som gjennomføres 

i denne oppgaven, da de hadde fylt ut MID, men ikke SCL-90-R. 

 

2.2.1 Inklusjons- og eksklusjonskriterier 

Inklusjonskriterier: For å delta i studien må deltakerne ha 1) vært utsatt for overgrep i 

barndommen, 2) være mellom 18 og 65 år, og 3) ha tilstrekkelig norskkunnskap til at de kan 

delta i en psykoedukasjonsgruppe. I PTSD-gruppen må deltakerne oppfylle kriterier for en 

PTSD-diagnose i DSM-5. I dissosiasjonsgruppen må deltakerne oppfylle kriterier for DID 

(DSM-V) eller DDNOS (DSM-IV). 

Eksklusjonskriterier: Pasienter som deltok i studien måtte ikke oppfylle følgende 

kriterier: 1) akutt suicidalitet, 2) alvorlig rusavhengighetsproblematikk som vil interferere 

med behandlingen, 3) alvorlige psykotiske symptomer, eller 4) være inne i en nåværende 

livskrise (pågående misbruk, skilsmisse, rettssak, somatisk sykdom hos ektefelle eller barn og 

så videre) som interfererer med behandlingsopplegget. I PTSD-gruppen er et 

tilleggseksklusjonskriterie at pasienten møter kriteriene for en dissosiativ lidelse (de må altså 

ikke møte kriteriene for en dissosiativ lidelse). 

 

2.3 Etiske hensyn 

Alle deltakere har gitt sitt informerte samtykke til å delta i studien. Pasientene kan når som 

helst trekke seg fra studien og vil fortsatt kunne delta i behandlingen. Prosjektet har et 

venteliste-design. Dette innebærer at halvparten av pasientene må vente i ca seks måneder før 

de setter i gang med behandlingen som er en del av studien. Pasientene vil fortsatt være under 

konvensjonell behandling i ventetiden. De fleste diagnostiske prosedyrer og evalueringsmål 

likner de som allerede er i bruk ved Modum Bads Traumepoliklinikk, så belastningen for 

pasienter som deltar i studien burde ikke være betraktelig større enn om de ikke hadde deltatt i 

studien. Forskningsprosjektet har blitt godkjent av REK (Regional komité for medisink og 
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helsefaglig forskningsetikk) (ref 2013/2350) og er registrert i ClinicalTrials.gov 

(NCT02450617). Datamaterialet som ble behandlet av undertegnede ble oppbevart på en 

kryptert minnepinne, der datamaterialet blir destruert etter fullførte analyser. Datafilen 

inneholder ingen personsensitive opplysninger. 

 

2.4 Måleinstrumenter 

Alle pasientene som har deltatt i studien har fylt ut en rekke utredningsinstrumenter, intervju 

og andre evalueringsmål. Vi benytter oss kun av data innsamlet ved MID og SCL-90-R i våre 

analyser. 

 

2.4.1 The Multidimensional Inventory of Dissosciation: MID 

MID (The Multidimensional Inventory of Dissociation) er et selvutfyllingsskjema for måling 

av patologisk dissosiasjon utviklet av Paul Dell (2004). Spørreskjemaet består av 218 ledd, 

hvor 168 av leddene avdekker dissosiasjonssymptomer og 50 er validitetsspørsmål (Dell, 

2006). I motsetning til Dissociative Experiences Scale (“DES”, se Bernstein, 1986) 

inneholder MID ingen ledd som måler normal dissosiasjon, som for eksempel absorpsjon, 

tilbøyelighet til å fantasere, hypnotiserbarhet og så videre (Rodewald og medforfattere, 2011; 

Dell, 2012). MID måler 14 underfasetter av patologisk dissosiasjon (Dell, 2006) og har 23 

diagnostiske skalaer som både operasjonaliserer 1)”den subjektiv/fenomenologiske modellen 

for patologisk dissosiajson” og de 2) hypotiserte dissosiative symptomene i dissosiativ 

identitetsforstyrrelse (DID) (Dell, 2001a, sitert i Dell, 2006). MID ble utviklet for klinisk 

forskning og diagnostisk vurdering av pasienter som har en blanding dissosiative-, 

posttraumatiske- og borderlinesymptomer (Dell, 2009). Faktoranalyse av MIDs kliniske 

skalaaer (14 underfasetter og 23 diagnostiske symptomer) støttet ikke en unifaktoriell 

struktur, men faktoranalyse av MIDs 12 faktorskårer har en annenrangs unifaktoriell struktur 

(altså én, underliggende faktor, patologisk dissosiasjon) (Dell, 2006). 

Dells (2006) studie viste også at MID hadde intern reliabilitet, stabilitet over tid, 

konvergent validitet, diskriminant validitet og begrepsvaliditet. Konvergent validitet har blitt 

replisert i Israel (Somer og Dell, 2005, sitert i Dell, 2006) og i Tyskland (Gast, Rodewald, 

Dehner-Rau, Kowalewsky, Engl, Reddemann & Emrich, 2003, sitert i Dell, 2006).  Dell 

(2006) hevder at MID kan korrekt diagnostisere 87%-93% av DID-tilfeller og er laget for å 

være omfattende; den kan måle større variasjon i dissosiative fenomener enn andre mål på 
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dissosiasjon.  Den kan fylles ut av pasienten/deltakeren alene og tar 30-50 minutter å 

gjennomføre. MID finnes vedlagt i vedlegg A.  

.   

Fortolkning av gjennomsnittlig MID-skåre (Dell, 2012)  

  0-7         Har ikke dissosiative opplevelser 

8-14       Har noen få dissosiative opplevelser. Dette nivået av dissosiasjon er vanlig 

hos pasienter som ikke har en dissosiativ lidelse.          

15-20   Har muligens PTSD eller en mild dissosiativ lidelse.  

21-30   Har muligens DDNOS eller DID. Har muligens PTSD. 

31-40   Har muligens PTSD og/eller DDNOS eller DID. 

41-64     Har sannsynligvis både DID og PTSD.  

65-       Indikerer vanligvis en blanding av alvorlige, dissosiative-, posttraumatiske- 

og Akse II-symptomer. Nøyaktig diagnostisering krever nøye undersøkelse 

av validitetsskalaer og et oppfølgingsintervju.  

(Dell, 2012) 

 

2.4.1.1 MIDs 14 fasettskårer 

MIDs 14 fasettskårer tapper følgende underfasetter av patologisk dissosiasjon 1) 

hukommelsesproblemer 2) depersonalisering, 3) derealisering, 4) gjenopplevelser, 5) 

somatiske symptomer, 6) transe 7) identitetsforvirring, 8) stemmer, 9) opplevelser av et 

fremmed ”jeg”, 10) urovekkende opplevelser av selv-endringer 11) skiftende selvtilstander, 

12) forstyrret opplevelse av tid, 13) glemt atferd og 14) tilleggskala.  

De 14 underfasettene er teoretiske, og flere korrelerer høyt med faktorskårene (Dell, 2009, 

sitert i Dell & O’Neill, 2010).  

 

2.4.2 Symptom Checklist 90-Revised: SCL-90-R 

SCL-90-R (Derogatis, 1994) er et godt validert 90-ledds spørreskjema som måler 

tilstedeværelse og alvorlighetsgrad av et bredt spekter fysiske og psykopatologiske 

symptomer. Skalaen har ni subskalaer (Somatisering, Tvangssymptomer, Interpersonlig 

Sensitivitet, Depresjon, Angst, Fiendtlighet, Fobisk Angst, Paranoid tankegang og 

Psykotisisme) og tre globale skalaer (Global Severity Index (GSI), Positive Symptom Total 

og Positive Symptom Distress Index (ikke oversatt til norsk)) (Derogatis, 1994). I likhet med 



23 

 

Rodewald og medforfattere (2011), brukte vi SCL-90 Rs globale skala GSI (Global Severity 

Index) som et mål på generell psykopatologi (Derogatis & Unger, 2010). 

 

2.5. Statistiske analyser 

Statistiske analyser ble gjennomført i to steg: 1) innledende analyser og 2) hovedanalyser. 

Stegene vil beskrives i de påfølgende avsnittene. Alle statistiske analyser ble utført i IBM 

SPSS Statistics 22 for Windows. Signifikansnivået ble satt til p > .05 for alle analyser, og 

Bonferroni-korreksjoner for multippel tesing ble gjennomført for å redusere sannsynligheten 

for å begå type I-feil (Langdridge, 2006, s.212). Effektstørrelser blir estimert ved Cohens d 

(1988). 

For å teste hypotese 1) dissosiative symptomer er ulike i de to gruppene gjennomføres 

enveis ANOVA på gjennomsnittlig MID-skåre. Vi gjennomfører også en enveis ANOVA på 

SCL-90-GSI-skår, ettersom dette er gjennomført i Rodewald og medforfatteres studie (2011). 

For å teste hypotese 2) dissosiative symptomer vil fortsatt være ulike etter kontroll for 

generell psykopatologi gjennomføres ANCOVA på gjennomsnittlig MID-skåre med SCL-90-

R GSI som kovariat.  For å teste hypotese 3) forskjellen vil ikke gjelde alle undergrupper av 

symptomer grunnet sannsynlig overlapp mellom de to diagnostiske gruppene gjennomføres 

14 etterfølgende ANOVA, for hver av MIDs 14 fasettskårer. Til slutt, for å teste hypotese 4) 

forskjellene i undergrupper av symptomer vil også vedvare etter kontroll for generell 

psykopatologi gjennomføres 14 etterfølgende ANCOVA for hver av MIDs 14 fasettskårer.  

Howitt & Cramer (2011) argumenterer for at mange ANOVA-tester etter hverandre er en 

tilfredsstillende metode, gitt av man gjenommfører Bonferroni-korreksjoner og gitt at de 

avhengige variablene korrelerer høyt med hverandre, hvilket våre data gjør (se vedlegg B for 

korrelasjonsmatrise).  

 

2.5.1. Innledende analyser 

 

2.5.1.1 Innledende analyser for gjennomsnittlig MID-skåre og GSI-skåre: ANOVA 

Antakelser for ANOVA  

For at ANOVA skal være gyldig er det seks betingelser som må oppfylles. Det må være en 

kontinuerlig, avhengig variabel, en uavhengig variabel med to eller flere uavhengige grupper 

og uavhengige observasjoner. Både gjennomsnittlig MID-skåre, fasettskårer i MID og GSI-

skåre er kontinuerlige, avhengige variabler. Det er to uavhengige grupper i den uavhengige 
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variabelen, og det er uavhengige observasjoner. Videre skal det være ingen betydelige 

utliggere, den avhengige variabelen bør være tilnærmet normalfordelt og det skal være 

homogen varians. De tre første betingelsene er oppfylt. Normalfordeling utliggere og 

homogen varians for gjennomsnittlige MID-skåre, GSI-skåre og 14 fasettskårer på MID 

diskuteres i de følgende avsnitt. 

 

2.5.1.1.1 MID-skårer 

        Utliggere MID-skårer. Undersøkelse av boxplot viste at det var 5 utliggere i datasettet 

(4 i PTSD-gruppen og 1 i CDD-gruppen på gjennomsnittlig MID-skåre). Det be undersøkt om 

utliggerene skyldtes “data entry error” (tastefeil), men ved inspeksjon av datafilen fant vi ikke 

dette. Heller kunne vi ikke finne at utliggere skyldtes målefeil, og valgte derfor å beholde 

utliggerne og å transformere den avhengige variabelen. Transformering ble gjennomført for å 

forbedre normaliteten til fordelingene og å trekke utliggere nærmere senter av fordelingene. 

Vi testet flere ulike former for transformasjoner (Kvadratrot (sqrt), natulirg logaritme (ln), 

tierlogaritme (lg10)) og fant at kvadratrottransformering gav skjevhet (skewness) og kurtose 

nærmest 0. Selv om transformeringen ikke resulterte i perfekte normalfordelinger, og at det 

fortsatt er to utliggere i datasettet, reduserte transformeringen påvirkning fra utliggerne. Fordi 

transformering av data kompliserer prosessen, da vi skal gjøre flere sammenlikninger, ble en 

annen tilnærming forsøkt: Vi analyserte dataene med og uten transformerte data, hver for seg. 

Vi fant at tranformering ikke påvirket resultatet i betydelig grad, og valgte derfor å 

gjennomføre analysene på rådataene (utransformerte, med 5 utliggere i datasettet).  

Testing for normalitet, MID skårer. MID-skårer var normalfordelte, som undersøkt 

ved Shapiro Wilks test (p > .05). 

Test for homogen varians, MID-skårer.  Det var i homogenitet i variansene, som 

undersøkt ved Levenes test for homogen varians. (p = .274).  

 

2.5.1.1.2. SCL-90-R GSI-skårer 

        Utliggere GSI-skårer Undersøkelse av boxplot viste at det var 7 utliggere i datasettet 

på SCL-90R GSI-skåre, alle i PTSD-gruppen. Det ble undersøkt om utliggerene skyldtes 

“data entry error” (tastefeil), men ved inspeksjon av datafilen fant vi ikke dette. Heller kunne 

vi ikke finne at utliggere skyldtes målefeil. Transformering ble forsøkt, men ingen av 

transformasjonene (Kvadratrot (sqrt), naturlig logaritme (ln), tierlogaritme (lg10), 1/x, og så 

videre) forbedret normaliteten eller gav skjevhet eller kurtose nærmere 0 i særlig grad.  
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For å vurdere om vi skulle kaste ut eller beholde utliggere, kjørte vi ANOVA hvor utliggerne 

ble fjernet og med utliggerne inkludert i datasettet.. Vi vurderte at ekskludering av utliggere 

ikke påvirket resultatet av ANOVA i særlig grad og valgte derfor å beholde testen med 

utliggerne inkludert i datasettet. 

Testing for normalitet, GSI-skårer. GSI-skårer var normalfordelte, som undersøkt ved 

Shapiro Wilks test (p > .05). 

Test for homogen varians, GSI-skårer.  Det var i homogenitet i variansene, som 

undersøkt ved Levenes test for homogen varians. (p = .657). 

Kovariatets reliabilitet ANCOVA forutsetter at kovariatet måles uten feil, og det er 

derfor viktig å bruke godt validerte skalaer og mål (Pallant, 2010, s.299). SCL-90-R er et godt 

validert spørreskjema (Rodewald et al, 2011), og vi kan derfor anse denne antakelsen som 

oppfylt.   

 

2.5.1.1.3 Antakelser for MID fasettskårer: ANOVA 

Utliggere MID fasettskårer: Undersøkelse av boxplot viste følgende for hver enkelt 

fasettskåre. Det var ganske mange utliggere i alle fasettskårer og i begge grupper, men flest i 

PTSD-gruppen. Flashbacksskalaen hadde ingen utliggere i begge grupper. Det ble undersøkt 

om utliggerene skyldtes “data entry error” (tastefeil), men ved inspeksjon av datafilen fant vi 

ikke dette. Heller kunne vi ikke finne at utliggere skyldtes målefeil.  

Transformering ble forsøkt, men ingen av transformasjonene (Kvadratrot (sqrt), 

naturlig logaritme (ln), tierlogaritme (lg10), 1/x, og så videre) forbedret normaliteten eller gav 

skjevhet eller kurtose nærmere 0 i særlig grad.  

For å vurdere om vi skulle kaste ut eller beholde utliggere, kjørte vi ANOVA hvor utliggerne 

ble fjernet og med utliggerne inkludert i datasettet.. Vi vurderte at ekskludering av utliggere 

ikke påvirket resultaet av ANOVA i særlig grad, valgte derfor å beholde testen med 

utliggerne inkludert i datasettet. 

Testing for normalitet, MID fasettskårer. Normalitet ble undersøkt ved Shapiro-Wilks 

test (p > .05). Ingen av fasettskårene for PTSD-gruppen var normalfordelte som undersøkt 

ved Shapiro Wilks test. Alle fasettskårene for CDD-gruppen var normalfordelt som målt ved 

Shapiro-Wilks test, med unntak av 1) derealisering, 2) somatisering, og 3) fremmed-”jeg”.  

Normalitet ble videre undersøkt ved omregning av skjevhets- og kurtoseverdier til Z-skårer.  

Fasettskårene i CDD-gruppen er alle vurdert som normalfordelte fordi alle Z-skårer er 

innenfor kriteriet ±2,58 (Laerd Statistics, 2015; Field, 2013, p.184 ).  
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Ingen av fasettskårene PTSD-gruppen oppnådde kriteriet på ±2,58, med unntak av 

hukommelsesproblemer og gjenopplevelser. Transformering ble ikke gjennomført fordi 

ANOVA, i følge Laerd Statistics (2015) er robust for manglende normalitet. Dette betyr at 

noe manglende normalitet i antakelsen kan tolereres, og testen vil fortsatt gi et valid resultat 

(Lard Statistics).  

Test for homogen varians, fasettskårer MID.  Det var i homogenitet i variansene, som 

undersøkt ved Levenes test for homogen varians. Alle fasettskårer bestod Levenes test for 

homogen varians (p > .05), med unntak av derealisering-, somatiserings-, skiftende 

selvtilstander-, forstyrret opplevelse av tid- og glemt atferds-skala. Fordi homogen varians, 

som undersøkt ved Levenes Test, ikke var oppfylt for enkelte av fasettskårene, så vil disse 

resultatene ikke kunne tolkes ved standard enveis ANOVA (Laerd Statistics, 2015). Field 

(2013, s.445) sier ANOVA er relativt robust for brudd på antakelsen for homogen varians når 

utvalgsstørrelser er like, men ikke robust når utvalgsstørrelsene er ulike, som jo er tilfelle i 

vårt utvalg. Vi brukte derfor en modifisert versjon av ANOVA, Welchs F som foreslått av 

Field (2013, s.445) og Laerd Statistics (2015), se resultatdel.  

 

2.5.1.2 Innledende analyser for GSI som kovariat til gjennomsnittlig MID-skåre 

ANCOVA 

2.5.1.2.1. Antakelser for ANCOVA (Kovariat analyse). 

ANCOVA krever en avhengig, kontinuerlig variabel, en uavhengig variabel, som består av to 

eller flere kateoriske, uavhengige grupper (CDD-gruppe og PTSD-gruppe), en kovariat 

variabel som er kontinuerlig (SCL-90-R GSI) og uavhengige observasjoner, som alle er 

oppfylt. Videre skal følgende antakelser også være oppfylt: 

- Linearitet: Det var et lineært forhold mellom gjennomsnittlig MID-skåre 

(“mid_mean” i tabell) og GSI for begge grupper (CDD og PTSD), som ble vurdert ved 

visuell undersøkelse av et scatterplott. 6) Homogenitet i regresjonslinjer: Det var 

homogenitet i stigning på regresjonslinjene ettersom interaksjonen mellom kovariat og 

gruppe ikke var signifikant (p> 0.05). F (1,83) = 2,377, p = .127 . 

- Normalitet: Standardiserte residualer for gjennomsittig MID-skår var normalfordelte, 

som undersøkt ved Shapiro Wilks test (p > .05). De standardiserte residualene var i 

tillegg vurdert som normalfordelte for CDD-gruppen med en skjevhet (skewness) på 

1,029 (SE = 0,464) og kurtose på 1,206 (SE = 0,902) og for PTSD-gruppen en 

skjevhet på 0,390 (SE = 0,599) og kurtose på 0,440 (SE = 0,304), ettersom dette gir Z-
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verdier for kurtose (z = kurtose / standardfeil) og skjevhet (z = skjevhet / standardfeil) 

som er innenfor ±2,58 (Laerd Statistics, 2015; Field, A, 2013, p.184 ). 

- Homoskedastisitet: Vi fant homoskedastisitet ved visuell inspeksjon av standardiserte 

residualer (gjennomsnittlig MID-skår) plottet mot predikterte verdier.   

- Homogen varians (Levene’s test): Det var i homogenitet i variansene, som sjekket 

med Levenes test for homogenitet av varians. ( p = .545) (altså p > .05). 

- Utliggere: Det var én utligger i dataene, som undersøkt ved at det kun var én deltaker 

med standardisert residual større enn ±3 standardavvik (Laerd Statistics, 2015). Derfor 

undersøkte vi utliggeren for datafeil, men fant ingen og det var heller ingen 

øyensynlige målefeil. Man kan velge å enten fjerne utliggeren, men dette er generelt 

ansett som siste utvei (Draper & Smith, 1998; Faraway, 2015, sitert i Laerd Statistics, 

2015). Derfor velger vi å kjøre en ANCOVA-analyse i tillegg, uten utliggeren, for å se 

om utliggeren har en betydningsfull effekt på vår analyse, og fant at utliggeren ikke 

hadde noen betydningsfull effekt. 

2.5.1.2.2 Antakelser for ANCOVA fasettskårer  

ANCOVA krever en avhengig, kontinuerlig variabel (hver enkelt fasettskåre, hver for seg), en 

uavhengig variabel, som består av to eller flere kateoriske, uavhengige grupper (CDD-gruppe 

og PTSD-gruppe), en kovariat variabel som er kontinuerlig (SCL-90-R GSI (Global Severity 

Index)) og uavhengige observasjoner; betingelser som alle er oppfylt.  Videre skal følgende 

antakelser også være oppfylt: 

- Linearitet: Lineære forhold mellom hver fasettskåreog GSI for hver gruppe (CDD og 

PTSD) ble undersøkt ved visuell undersøkelse av 14 scatterplott/spredningsdiagram. 

Linearitet for hver fasettskåre for begge grupper var alle generelt akseptable, med 

unntak av Glemt atferds-skala og Stemmer-skala i PTSD-gruppen. Ingen tiltak ble 

gjort for å håndtere manglende linearitet.  

- Homogenitet i regresjonslinjer: Det var homogenitet i stigning på regresjonslinjene 

ettersom interaksjonen mellom kovariat og gruppe ikke var signifikant (p> 0.05) for 

alle fasettskårer i hht Laerd Statistics (2015), med unntak av somatiseringsskala, 

stemmer, selfstates alters, glemt atferd (p > .05), som bryter denne betingelsen for 

ANCOVA.  

- Normalitet: Standardiserte residualer for flere fasettskårene var normalfordelte, som 

undersøkt ved Shapiro Wilks test (p > .05), men ikke for følgende: CDD: 

hukommelsesproblemer, somatisering, transe, stemmer og PTSD: depersonalisering, 
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derealisering, somatisering, transe, opprørende opplevelser av selvtilstander, skiftende 

selvtilstander og tilleggsskala. På grunn av manglende normalitet ved Shapiro Wilks 

test ble skjevhets og kurtoseverider for standardiserte residualer tatt i bruk: De 

standardiserte residualene ble vurdert som normalfordelte innenfor ±2,58 (Laerd 

Statistics, 2015; Field, A, 2013, p.184) for alle fasettskårer i CDD-gruppen med 

unntak av transe-skåren. Flere fasettskårer i PTSD-gruppen innfridde ikke kravet på 

±2,58, dette gjaldt derealisering, somatisering, transe, identitetsforvirring, opprørende 

selvendringer, endringer i selvtilstander, og tilleggskala (7 av 14 fasettskårer). I følge 

Laerd Statistics er ANCOVA robust for brudd på normalitet og transformasjoner ble 

ikke gjennomført.   

- Homoskedastisitet: Vi fant homoskedastisitet ved visuell inspeksjon av standardiserte 

residualer for alle fasettskårer plottet mot predikterte verdier, med unntak av glemt 

atferd-skala og avbrutt-tid-skala for PTSD-gruppen (økende trakt-form). 

Transformering ble ikke gjennomført, ettersom homoskedastisitet var oppfylt for alle 

andre fasettskårer.  

- Homogen varians (Levene’s test): Det var i homogenitet i variansene, som sjekket 

med Levenes test for homogenitet av varians (p > .05).  

Alle fasettskårer består Levenes test, med unntak av Somatisering, Stemmer, avbrutt 

tid og glemt atferd (4 av 14 fasettskårer). 

- Utliggere: Det var flere utliggere i dataene som hadde standardiserte residualer større 

enn ±3 standardavvik (Laerd Statistics, 2015).  Totalt var det 8 utliggere i de 

standardiserte residualene (3 var fra CDD gruppen og 5 fra PTSD-gruppen. Kun én av 

disse var ekstrem (ZRE= 4.08). Denne ble undersøkt for datafeil og målefeil. Vi valgte 

å ikke fjerne utliggerne fordi dette er generelt ansett som siste utvei (Draper & Smith, 

1998; Faraway, 2015, sitert i Laerd Statistics, 2015). Derfor velger vi å kjøre 

ANCOVA-analysen uten å fjerne utliggerne.  

 

Samlet vurdering av antakelser for ANCOVA, fasettskårer 

I flere av fasettskårene, og særlig i PTSD-gruppen er antakelser ikke oppfylt. Utenom fant vi 

ingen systematikk i brutte antakelser. Fordi det ikke er overraskende at PTSD-gruppen har 

postivit skjevfordelte (altså lave MID-skårer), og fordi transformasjon av skårene kompliserer 

fortolkning av resultater, ble ikke transformerte data benyttet i analysene. I tillegg ble det 

forsøkt transformasjoner både fordi å fjerne utliggere, og trekke normalfordelingen nærmere 
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midten, men dette skapte ikke betydelige forbedringer og vi valgte derfor å beholde alle 

datasett som de er.    

 

3. Resultater 

3.1. Gjennomsnittsmål MID og GSI 

3.1.1 Dissosiasjonsskårer MID 

        Dissosiasjonsskårer. Deltakere med CDD hadde de høyeste skårene på MID M = 41.2, 

SD = 17.8, range = 8.8-89.8. MID-skårene for PTSD-gruppen var M = 19.3, SD = 15.6, range 

= 0.9-69.6. 

        Gruppesammenlikning. Enveis ANOVA ble brukt for å sammenlikne de to gruppene 

(se tabell 3). Fordi vi kjører to enhalede tester etter hverandre, blir signifikansnivå redusert fra 

p >.05 til p > .025, for å kontrollere for multippel testing (Bonferroni).  

Cohens d ble beregnet med F-verdier fra ANOVA. 

 

CDD-gruppens gjennomsnittlige MID-skåre var 41.23, 95% CI [33.89-48,58] og høyere enn 

PTSD-gruppens gjennomsnittlige MID-skåre, som var 19,35, 95% CI [15,38-23,32]. 

Det var statistisk signifikant forskjell i gjennomsnittlig MID-skåre mellom CDD og PTSD-

gruppene, F (86) = 32,23, p = .000, d = 1,361. 

Det var statistisk signifikant forskjell mellom gjennomsnittlig skår (p < .05) og vi kan dermed 

avvise nullhypotesen og akseptere den alternative hypotesen, altså at dissosisative symptomer 

er ulike i de to gruppene (hypotese 1). Effektstørrelse på d > 1,3 er i følge Rosenthal (1996) 

en meget stor effekt. (Se figur 1 og tabell 1)  

 

FIGUR 1 Hovedforskjeller gjennomsnittlig MID-skåre 
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3.1.2. Generelle psykopatologiskårer (SCL-90-R GSI) 

I likhet med Rodewald og medforfattere (2011) brukte vi SCL-90-R GSI som et mål på 

generell psykopatologi.  Deltakere med CDD hadde de høyeste skårene på GSI (M = 1.94, SD 

= 0.71, range = 0.72-3.32). GSI-skårene for PTSD-gruppen var (M = 1.60, SD = 0.72, range = 

0.30-3.41). 

        Gruppesammenlikning. Enveis ANOVA ble brukt for å sammenlikne de to gruppene. 

Fordi vi kjører to enhalede tester etter hverandre, blir signifikansnivå redusert fra p > .05 til p 

> .025, for å kontrollere for multippel testing (Bonferroni). CDD-gruppens gjennomsnittlige 

GSI-skår var 0.34, 95% CI [0.005-0.679] høyere enn PTSD-gruppens gjennomsnittlige GSI-

skår (Se FIGUR 1).   

Det var ikke statistisk signifikant forskjell i gjennomsnittlig GSI-skår mellom CDD og PTSD-

gruppene, F (86) = 4,072, p = .047, d = 0,48 (Se tabell 1). 

 

TABELL 1 Alvorlighetsgrad av dissosiasjon og alvorlighetsgrad av generell 

psykopatologi 

    CDD  >  PTSD       

Måleinstrument F Df p d   

MID 32.23 86 <.0001 1,361   

SCL90R-GSI 4,072 86 .047 0,484   

MID: Multidimensional Inventory of Dissociation= Alvorlighetsgrad av dissosiasjon. 

SCL-90R GSI= Global Severeity Index (Symptom Checklist-90 Revised). CDD = 

Complex Dissociative Disorder (DID + DDNos. DID = Dissociative Identity Disorder. 

DDNos = Dissociative Disorder Not Otherwise Specified.). PTSD = Post Traumatic 

Stress Disorder. Cohen (1988) rapporterer følgend intervaller for effekstørrelse: .1 til .3: 

liten effekt; .3 til .5: middels effekt; .5 og høyere; stor effekt.  

 

 

3.1.3. Dissossiasjonskårer statistisk kontrollert for symptomtrykk (GSI) 

Ved å kontrollere for generell psykopatologi (SCL-90R GSI), estimerte vi korrigerte 

gjennomsnittlige MID-skårer. Dissosiative pasienter (CDD-gruppen) hadde det høyeste 

univariate (M = 41,23, SD = 17,79) og korrigerte gjennomsnittlige MID-skårer (Mcorr = 37,16, 

SE = 2,26, se figur/tabell under). 

Univariate gjennomsnitlige MID-skårer for PTSD-gruppen (ikke-dissosiative 

pasienter) var lavere enn skårene til CDD-gruppen (M = 19,35, SD = 15,63). Når vi 

kontrollerte for generell psykopatologi (SCL-90-R GSI) så ble de estimerte gjennomsnittlige 

MID-skårene for PTSD-gruppen (Mcorr 20,99, SE = 1,42). (Se tabell 2 og figur 2)  
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Statistisk signifikans for de korrigerte gjennomsnittlige MID-skårene på tvers av de to 

gruppene ble testet ved bruk av “Post hoc least significant difference pairwise comparisons” 

(Se tabell 3). De gjennomsnittlige skårene til dissosiative pasienter (CDD) var signifikant 

høyere enn PTSD-gruppen (ikke-dissosiative pasienter). 

Altså støtter dataene hypotesen om at, etter korreksjon for generell psykopatologi, så vil 

CDD-gruppen fortsatt rapportere mer alvorlige dissosiative symptomer enn PTSD-gruppen 

(ikke-dissosiative pasienter.) 

 

TABELL 2 Dissosiasjon kontrollert for generell psykopatologi 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Mean MID  

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 20694,295a 2 10347,148 83,969 <.000 0,667 

Intercept 6,606 1 6,606 0,054 <.817 0,001 

scl90gsi 12158,970 1 12158,970 98,673 <.000 0,540 

Gruppe 4445,474 1 4445,474 36,076 <.000 0,300 

Error 10350,941 84 123,225       

Total 88221,416 87   

  

  

Corrected Total 31045,236 86         
Cohens d for «gruppe» = 1,438.  Cohen (1988) rapporterer følgende intervaller for effekstørrelse: .1 til .3: liten 

effekt; .3 til .5: middels effekt; .5 og høyere; stor effekt. 

 

FIGUR 2 Gjennomsnittlige MID-skårer før og etter korreksjon for GSI 
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TABELL 3 Parvise sammenlikninger etter korreksjon 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:   Mean MID  

(I) Gruppe (J) Gruppe 

Mean 

Difference (I-

J) Std. Error Sig.b 

95% Confidence 

Interval for 

Differenceb 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

CDD PTSD 16,170* 2,692 <.000 10,816 21,524 

PTSD CDD -16,170* 2,692 <.000 -21,524 -10,816 

Based on estimated marginal means 

   *. The mean difference is significant at the ,05 level. 

   b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

   

        

3.1.4. Fasettskårer MID: Gjennomsnittsforskjeller (ANOVA) og kontroll for 

symptomtrykk (ANCOVA)  

14 enveis ANOVA ble gjennomført for å undersøke gruppeforskjeller på hver av de 14 

fasettskårene i MID. Resultater fra samtlige ANOVA for hver fasettskåre ble signifikante med 

et α-nivå på p >.05. Bonferroni-korreksjoner for multippel testing produserte kritiske verdier 

på α=.05 / 14 = p > 0,003. Resultatene av ANOVA for alle fasettskårer er altså fortsatt 

signifikante selv etter korreksjon for multippel testing. Effektstørrelser ble estimert ved 

Cohens d.  F-testen ble justert for fire av fasettskårene for å korrigere for brudd for 

betingelsen for homogen varians ved Welchs F (Field, 2013, s. 443). Alle disse var 

signifikante. Se tabell 4 for verdier.  

Videre ble 14 enveis ANCOVA gjennomført for å undersøke gruppeforskjeller på hver 

av de 14 fasettskårene i MID. Resultater fra samtlige ANCOVA for hver fasettskåre ble 

signifikante med et α-nivå på p >.05. Bonferroni-korreksjoner for multippel testing produserte 

kritiske verdier på α=.05 / 14 = p > 0,003. Resultatene av ANCOVA for alle fasettskårer er 

også signifikante selv etter korreksjon for multippel testing, med unntak av 5) gjenopplevelser 

og 9) fremmed-”jeg” etter korreksjon for multippel testing. Effekstørrelser for ANCOVA ble 

estimert ved Cohens d.  Se tabell 4 for verdier.  

I motsetning til hva vi fremsatte i hypotese 3, kunne fortsatt dissosiasjonsskårene 

skille signifikant mellom de to gruppene. Altså var begge gruppene signifikant ulike på hver 

fasettskåre, hvor CDD-gruppen oppnådde de høyeste skårene innenfor hver fasett, og PTSD-
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gruppen hadde de laveste skårene på hver fasett. Se tabell 4 og 5 og figur 3 for en samlet 

oversikt av korrigerte og ukorrigerte skårer.  

 

TABELL 4 Fasettskårer MID ukorrigerte forskjeller (ANOVA) 

  CDD  >  PTSD   

Måleinstrument F df p d   

1. Hukommelsesproblemer 10,448 86   .0002 0,775   

2. Depersonalisering 18,942 86 <.0001 1,043 
 

3. Derealisering (Welchs F) 22,003 (1;35.189) <.0001 1,124 
 

4. Flashbacks 11,581 86   .0001 0,816 
 

5. Somatisering 21,852 86 <.0001 1,12 
 

6. Transe 31,977 86 <.0001 1,355 
 

7. Identitetsforvirring 26,055 86 <.0001 1,223 
 

8. Stemmer 29,243 86 <.0001 1,296 
 

9. Fremmed "jeg" 12,531 86   .0001 0,848 
 

10. Opprørende selvendringer 32,786 86 <.0001 1,372 
 

11. Skiftende selvtilstander (Welchs F) 23,174 (1;34.933) <.0001 1,154 
 

12. Forstyrret oppl. av tid (Welchs F) 26,457 (1;31.692) <.0001 1,233 
 

13. Glemt atferd (Welchs F) 15,813 (1;30.049) <.0001 0,953 
 

14. Tilleggsskala 16,695 86 <.0001 0,979   

 

MID: Multidimensional Inventory of Dissociation= Alvorlighetsgrad av dissosiasjon. SCL-90R GSI= 

Global Severeity Index (Symptom Checklist-90 Revised). CDD = Complex Dissociative Disorder (DID + 

DDNos. DID = Dissociative Identity Disorder. DDNos = Dissociative Disorder Not Otherwise 

Specified.). PTSD = Post Traumatic Stress Disorder. Cohen (1988) rapporterer følgende intervaller for 

effekstørrelse: .1 til .3: liten effekt; .3 til .5: middels effekt; .5 og høyere; stor effekt. 

 

 

 

TABELL 5 Fasettskårer MID korrigerte forskjeller (ANCOVA) 

  CDD  >  PTSD   

Måleinstrument F df p d   

1. Hukommelsesproblemer 6,016 86 0,016 0.588   

2. Depersonalisering 14,731 86 <.0001 0,920 
 

3. Derealisering 25,100 86 <.0001 1,201 
 

4. Flashbacks 7,087 86 0,009 0,638 
 

5. Somatisering 17,080 86 <.0001 0,911 
 

6. Transe 27,295 86 <.0001 1,252 
 

7. Identitetsforvirring 23,171 86 <.0001 1,154 
 

8. Stemmer 26,494 86 <.0001 1,234 
 

9. Fremmed "jeg" 8,315 86 0,005 0,691 
 

10. Opprørende selvendringer 30,149 86 <.0001 1,316 
 



34 

 

11. Skiftende selvtilstander 25,443 86 <.0001 1,209 
 

12. Forstyrret oppl.av tid 40,328 86 <.0001 1,522 
 

13. Glemt atferd 22,810 86 <.0001 1,145 
 

14. Tilleggsskala 12,442 86 0,001 0,845   

MID: Multidimensional Inventory of Dissociation= Alvorlighetsgrad av dissosiasjon. SCL-90R GSI= 

Global Severeity Index (Symptom Checklist-90 Revised). CDD = Complex Dissociative Disorder (DID + 

DDNos. DID = Dissociative Identity Disorder. DDNos = Dissociative Disorder Not Otherwise 

Specified.). PTSD = Post Traumatic Stress Disorder. Cohen (1988) rapporterer følgende intervaller for 

effekstørrelse: .1 til .3: liten effekt; .3 til .5: middels effekt; .5 og høyere; stor effekt.  

 

FIGUR 3 - Korrigerte og ukorrigerte fasettskårer MID 

 

 

4. Diskusjon 

4.1. Hovedfunn 

Målet for denne hovedoppgaven var å undersøke forholdet mellom dissosiative symptomer i 

to grupper: pasienter med CDD og pasienter med PTSD. Som foreslått i hypotese 1 var 

dissosiative symptomer signifikant forskjellig fra hverandre, der pasientene i den dissosiative 

gruppen (CDD) hadde de høyeste dissosiasjonsskårene sammenliknet med PTSD-gruppen. De 

generelle psykopatologiskårene (GSI) var ikke signifikant ulike på tvers av de to gruppene, 

men dette har ikke stor betydning da GSI først og fremst brukes som et kovariat for å 

kontrollere for symptomtrykk. Funnene er en delvis replikasjon av Rodewald et al. (2011) 
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som fant at pasienter med dissosiative lidelser ville rapportere både flere alvorlige dissosiative 

symptomer og ikke-dissosiative symptomer enn kliniske kontroller, målt ved MID, SCL-90-R 

GSI. Videre fant vi, i likhet med Rodewald et al. (2011), at når generell psykopatologi er 

statitstisk kontrollert for, vil fortsatt dissosiative symptomer (MID-skåre) diskriminere 

signifikant mellom personer med og uten en dissosiativ lidelse. Funnene fra vår studie og 

originalstudien (Rodewald et al., 2011) samsvarer med en typologisk modell for patologisk 

dissosiasjon. Resultatene støtter opp om antakelsen om at det er en kvalitativ forskjell i de 

dissosiative opplevelsene som rapporteres av dissosiative sammenliknet med ikke- 

dissosiative individer. 

Til forskjell fra Rodewald et al. (2011) hadde vi i vår undersøkelse kun to 

sammenlikningsgrupper. Originalstudien hadde tre grupper; én med dissosiative lidelser, én 

“ikke-dissosiativ” klinisk sammenlikningsgruppe og én kontrollgruppe. Selv om vi i vår 

undersøkelse ikke har en kontrollgruppe, er det kanskje spesielt interessant at vi finner samme 

lineære forhold mellom to diagnostiske grupper som i følge Nijenhuis (2014) har stor grad av 

overlappende symptomer. 

Videre ble det undersøkt om fasettskårene i MID, på samme måte som 

gjenomsnittsskåren, kunne diskriminere mellom de to gruppene. Dette ble i tillegg undersøkt 

før og etter kontroll for generell psykopatologi (SCL-90-R GSI-skåre). På denne måten tar vi 

våre analyser ett steg videre fra Rodewald og medforfatteres studie (2011), slik at vi kan få et 

mer detaljert bilde av hva innholdet i de dissosiative symptomene er. Vi fant før kontroll for 

generell psykopatologi at alle fasettskårer for pasientene i den dissosiative gruppen hadde 

signifkant høyere skårer, sammenliknet med PTSD-gruppen. Etter kontroll for generell 

psykopatologi (GSI), kunne fortsatt alle (med unntak av to) fasettskårer diskriminere mellom 

de to gruppene, hvilket indikerer at heller ingen av disse varierer med alvorlighetsgrad av 

generell psykopatologi (GSI). Gjenopplevelse- og “fremmed-jeg”-fasettskårene var etter 

kontroll for GSI ikke signifikant forskjellige. På grunnlag av analyser av fasettskårer, kan det 

se ut til alle fasettskårene i MID tapper patologisk dissosiasjon, kanskje med unntak av 

gjenopplevelse- og ”fremmed-jeg”-skalaene. Vi kan stille spørsmål ved om disse to ikke-

signifikante fasettskårene ikke tapper patologisk dissosiasjon, eventuelt at de måler et 

fellestrekk mellom de to diagnostiske gruppene. I diskusjonen av disse to fasettskårenes 

manglende evne til å diskriminere mellom de to diagnostiske gruppene, vil vi fokusere på 

gjenopplevelser. Vi vil særlig trekke frem at gjenopplevelsesskåren ikke kan diskirminere 
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mellom CDD og PTSD når vi har kontrollert for generell psykopatologi, fordi dette også er et 

kjernesymptom i PTSD.  

  

    4.2 Typologisk- eller kontinuumsmodell for dissosiasjon 

Vår studie gir i likhet med Rodewald et al. (2011) støtte til en typologisk modell, som 

innebærer at det eksisterer et kvalitativt skille mellom pasienter som har en dissosiativ lidelse 

og pasienter som ikke har en dissosiativ lidelse. Våre data diskriminerer signifikant mellom 

våre to grupper både på gjennomsnittsskårer og på de fleste fasettskårene både når vi har 

kontrollert for og ikke kontrollert for generell psykopatologi. Forskjellen mellom skårene er 

signifikante og har middels- til store effektstørrelser (se Figur 1). Her må vi understreke at 

vårt kvalitative skille er definert som MID-skåre, ergo er en forutsetning for vår påstand at vi 

aksepterer MID som et mål på patologisk dissosiasjon. Som tidligere nevnt er skillet mellom 

“normal” og patologisk dissosiasjon omdiskutert (Dalenberg, 2009; Steele et al., 2009). For 

eksempel så vil tilhengere av dissosiasjon som et “normalt” fenomen si at MID ikke kan 

brukes som et mål alene for å diskriminere mellom dissosiative og ikke-dissosiative grupper. I 

denne studien har vi brukt MID som er et “rent” mål på patologisk dissosiasjon. Gitt at skillet 

mellom “normal” og patologisk dissosiasjon eksisterer så vil MID komme til kort i og med at 

den ikke måler absorpsjon, som jo er det mest sentrale aspektet ved “normal” dissosiasjon. Vi 

kan spørre oss hva som ville skjedd dersom vi hadde sammenholdt DES og MID i vår studie. 

Hvis en får høye skårer på DES, men ikke havner i den takson-positive gruppen vil en i følge 

det typologiske perspektivet anta at disse er “normale dissosierere”. Vi kunne sett om PTSD-

gruppa hadde fått høye skårer på DES, dette kunne i så fall gitt oss en pekepinn på om disse 

var “normale” dissosierere. Om disse hadde vært ”normale” dissosierere ville det kanskje bety 

at ”normal” og patologisk dissosiasjon ikke er det samme, men at det finnes et reelt skille 

mellom disse. Tilhengere av den typologiske modellen etterlyser mer forskning på patologisk 

dissosiasjon og mener man må bruke “rene” mål på patologisk dissosiasjon (Rodewald, 

2011), som for eksempel MID eller DES-T.  

Empirisk forskning på dissosiasjon er i all hovedsak gjort ved bruk av DES, som 

måler dissosiasjon langs et kontinuum. Dette er den mest utbredte modellen for forståelse av 

dissosiasjon (Bernstein & Putnam, 1986; Waller et al., 1996). Noen studier har dog utfordret 

kontinuumsmodellen (Holmes et al, 2005; Putnam, 1997; Putnam & Carlson, 1996). Waller 

(1996) var den første som gjorde dette. Han fant som nevnt innledningsvis støtte for en 

typologisk modell. Våre funn er i tråd med Waller et al.s (1996) resultat fordi vi også finner 
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en latent variabel, som hos oss er patologisk dissosiasjon, og hos Waller et “positivt takson”. 

Altså, kan vi si at våre funn kan sidestilles med Wallers taksonmodell, selv om 

operasjonaliseringen av den latente variabelen er noe ulik (patologisk dissosiasjon er definert 

ved MID og takson-positive individer er definert ved DES-T). Det ser altså ut til å eksistere 

en latent variabel som kan være et argument for at patologisk dissosiasjon eksisterer. Videre 

kan vi si at våre funn i noen grad er i tråd med Wallers takson-modell fordi vi i likhet med 

Waller et al. (1996) har funnet evidens for at patologisk dissosiasjon eksisterer som en latent, 

underliggende variabel. Altså, vår latente variabel kan predikere hvilken gruppe man havner i, 

om man har patologisk dissosiasjon eller ikke. Vi finner evidens for at en underliggende 

variabel, definert som patologisk dissosisjon, eksisterer, og i tillegg at patologisk dissosiasjon 

predikeres av hvilken diagnostisk gruppe en tilhører, PTSD eller CDD. Hadde vi undersøkt en 

normal populasjon ved bruk av MID hadde vi sannsynligvis ikke funnet det samme som 

Waller et al. (1996), fordi MID kun måler patologisk dissosiasjon.  

Widiger (1992) hevder at kunstig dikotomisering av sammenhengende 

måleinstrumenter svekker validiteten og reliabiliteten. Watson (2003) mente at i og med at 

Waller et al.s studie (1996) brukte et kombinert utvalg av individer med ekstrem dissosiasjon 

og en normal kontrollgruppe så kan dette ha fasilitert et taksonomisk resultat. Vår studie har 

ikke dette problemet i og med at undersøkelsene er gjort med to traumegrupper som er likere 

hverandre og er antatt å ha overlappende symptomer, altså har vi sannsynligvis ikke fasilitert 

frem et taksonomisk resultat. I tillegg kunne vi påstått at våre funn er særlig interessante fordi 

våre to grupper deler samme etiologi, dette kan vi nødvendigvis ikke påstå fordi det er 

uenighet om etiologien for PTSD og CDD. Vi går nærmere inn på denne diskusjonen i senere 

avsnitt.  

  

4.3. Er dissosiasjon kun et uttrykk for alvorlighetsgrad av psykopatologi? 

Flere studier har funnet at høye dissosiasjonsskårer er assosiert med høyere grad av generell  

psykopatologi (Nash, Hulsey, Sexton, Harralson, & Lambert, 1993; Norton, Ross, &  

Novotny, 1990; Sandberg & Lynn, 1992, i Rodewald et al., 2011), som igjen har fått flere til 

å anta at dissosiasjon simpelthen er et resultat av generell psykopatologi.  

I likhet med Rodewald et al. (2011) tilsier våre resultater at dissosiasjon ikke er et 

resultat av generell psykopatologi. Altså, generell psykopatologi varierer mest sannsynlig ikke 

med patologisk dissosiasjon. Selv om vi i vår studie, til forskjell fra Rodewald et al. (2011) 

ikke har en sammenlikningsgruppe som kun representerer “generell psykopatologi”, men 
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heller en mer spesifikk diagnostisk gruppe (PTSD), kan vi fortsatt hevde at PTSD-gruppen er 

et valid sammenlikningsgrunnlag for å undersøke denne hypotesen fordi det er en gruppe vi 

vil forvente ikke har samme omfang av dissosiative symptomer og vil ha et visst nivå av 

genrell psykopatologi.  

Som foreslått i våre hypoteser (2 og 4) kan det se ut til at dissosiasjon ikke er et 

resultat av generell psykopatologi. I forlengelsen av denne hypotesen kan stille spørsmål til 

hva annet dissosiasjon er et resultat av, og velger derfor å vie plass til dette spørsmålet i vår 

diskusjonsdel. Hva får noen mennesker til å dissosiere og andre ikke?  

En sentral del av dissosiasjonsdebatten handler som nevnt innledningsvis om 

dissosiasjon er et resultat av en tilbøyelighet til å fantasere eller om det er et resultat av 

traumatiske hendelser tidlig i livet. Samtidig som våre funn i noen grad repliserer Rodewald 

og medforfatteres (2011) funn som viser at dissosiasjon sannsynligvis ikke er et resultat av 

symptomtrykk, gir det også andre teoretiske implikasjoner. Kanskje kan det si oss noe om 

dissosiative symptomers kausale forhold fordi begge våre sammenlikningsgrupper har samme 

inklusjonskriterier (overgrep i barndommen). Selv om tidligere forskning har knyttet tidlige 

traumer til dissosiasjon gjenstår spørsmålet om noen av disse forholdene faktisk er kausale 

(Ginzberg et al, 2009: 464). Det synet som får størst plass i faglitteraturen er at dissosiasjon 

og traumer står i et kausalt forhold (Piper & Merskey, 2004). Noen hevder at mennesker som 

dissosierer har en større tilbøyelighet til å fantasere, selv om det er lite bevis for dette hvis vi 

går i litteraturen (Dalenberg et al., 2012). Dalenberg undersøkte motstridende antakelser 

basert på traumemodellen og fantasimodellen for dissosiasjon og fant at forholdet mellom 

traumer og dissosiasjon var konsistent og forble signifikant når objektive måleinstrumenter 

for traumer ble benyttet. Dissosiasjon forble relatert til traumehistorie når de kontrollerte for 

tilbøyelighet til å fantasere. De fant lite evidens for hypotesen om at dissosiasjon-traume-

forholdet skyldes tilbøyelighet til å fantasere. Resultatene er i tråd med tidligere forskning. 

Det er for eksempel funnet at mellom 85-95 % av barn, ungdom og voksne med MPD (nå 

DID) rapporterer å ha opplevd traumer (Putnam et. al., 1986, referert i Putnam et. al., 1996). 

Dell (upublisert, i Dell & O´Neil, 2010) fant i en studie at kun ni prosent av DID-pasienter 

hadde en tilbøyelighet til å fantasere, så Dell mener dissosiasjon ikke er et resultat av fantasi.  

Tilhengere av fantasimodellen for dissosiasjon hevder det mangler bevis for å slå fast 

traumers rolle i etiologien til dissosiative lidelser (Lynn et al. 2014). De mener forfattere som 

Dalenberg et al. (2012) er for raske til å trekke kausale slutninger ut fra det som i 

virkeligheten handler om korrelasjoner og at de heller ikke tar i betraktning forholdet mellom 
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dissosiasjon og falske minner. De anerkjenner at traumer kan spille en rolle for utviklingen av 

dissosiative lidelser, men hevder at det ikke er en nødvendighet. Lynn et al. (2014) mener 

forskere må tilstrebe å benytte multifaktorielle modeller i dissosiasjonsforskningen og slik få 

frem diversiteten i årsakene til dissosiasjon og dissosiative lidelser. Det er ikke nok bevis for 

at traumer og dissosiasjon inngår i et kausalt forhold (Lynn et al., 2014). Likevel er altså 

antakelsen om at traumer er en viktig del av etiologien bak dissosiative lidelser den mest 

gjeldende. Piper og Merskey (2004) hevder tilhengere av traumemodellen aldri har presentert 

noen studier med spørsmålet ”Hvor mange av de med traumehistorier får ikke en dissosiativ 

lidelse?”. De mener det er en skjevhet i forskningen her, at de som støtter opp om en 

traumemodell for dissosiasjon, kun har forsket på de som har en traumehistorie og dissosierer.   

Kanskje kan våre funn si noe om dette: Begge våre grupper har en traumehistorie, men 

kun deltakerne med dissosiative lidelser skårer høyt på patologisk dissosiasjon. Altså kan vi i 

noen grad hevde at det finnes flere med traumehistorier som ikke har en dissosiativ lidelse, 

hvis vårt utvalg er representativt. Hva som er årsaken til at de ikke har fått en dissosiativ 

lidelse kan vi ikke vite, men vi kan kanskje si at det ikke skyldes symptomtrykk. Andre 

årsaker kan vi kun spekulere i, med utgangspunkt i våre funn. Med andre ord taler våre funn, 

med de begrensninger vår studie har, mot traumemodellen (se Dalenberg et al, 2012). Om det 

skyldes noe annet, som for eksempel en ”evne” (som hypnotiserbarhet eller tilbøyelighet eller 

evne til å fantasere) må videre undersøkes empirisk.  

På grunnlag av det ovenstående kan vi hypotisere at dissosiasjon ikke skyldes generell 

psykopatologi. 

Om dissosiasjon egentlig er en evne til å bli hypnotisert er et spørsmål fra den tidlige 

dissosiasjonsforskningens historie. Dette var som nevnt innledningsvis en vanlig antakelse på 

1900-tallet. Nyere forskning har gjenopptatt spørsmålet om sammenhengen mellom 

dissosiasjon og hypnose (Dell 2016). Dell viste ved en gjennomgang av litteraturen at 

hypnotiserbarhet nærmest er en forutsetning for å utvikle en alvorlig dissosiativ lidelse (Dell, 

2016). Så kan man da spørre seg om dissosiasjon bare er en evne til å bli hypnotisert eller om 

det er noe annet. Etter 1930-tallet har hypnosestudier sjelden hatt kliniske utvalg. Moderne 

studier av hypnose har nesten utelukkende hatt friske universitetsstudenter som deltakere, noe 

som er uheldig i og med at man vil være interessert i patologi når man undersøker hypnose i 

tilknytning til dissosiasjon (Dell, 2016). Samlet sett kan vi si lite om hypnose og patologisk 

dissosiasjon i dag, annet enn at det har fått fornyet interesse med Dells forskning (for en 

nærmere beskrivelse se Dell, 2016). 
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4.4 Eksisterer dissosiative lidelser? 

Frem til nå har hovedoppgavens diskusjon utelukkende fokusert på forskere som faktisk er 

enige om at dissosiative lidelser finnes, men som er uenige om hvordan fenomenet kan 

kategoriseres og beskrives. Det kan virke som om forkjemperne for henholdsvis “normal” 

dissosiasjon på den ene siden, og patologisk dissosiasjon på den annen side, befinner seg på 

hver sin ytterkant av en stor kontrovers. Diskusjonen strekker seg likevel lengre enn som så. 

Utenfor denne debatten igjen foregår en enda større debatt, nemlig om dissosiative lidelser i 

det hele tatt eksisterer.  

Den sosiokognitive modellen foreslår at dissosiative lidelser er oppdiktet (Spanos, 

1994). Dette baseres på flere argumenter. I løpet av årene 1980-1985 var det rapportert flere 

DID-tilfeller enn i de to foregående århundrene til sammen (Piper & Merskey, 2004). I USA i 

1986 ble 6000 nye DID-tilfeller diagnostisert (Coons, 1986, i Piper & Merskey, 2004). Gitt at 

traumemodellen stemmer, burde økningen medført en betydelig økning i antall rapporterte 

traumatiske hendelser også, noe det merkverdig nok ikke gjorde (Paris, 2015). Kluft (1995) 

forklarer dette med et paradigmeskift i diagnostiseringen av DID som gjorde klinikere mer 

oppmerksomme på diagnosen. Han mener disse pasientene alltid har eksistert.  Andre 

kritikere hevder at dissosiasjon er et resultat av suggesjon (Lynn et al., 2014; Piper & 

Merskey, 2004; Paris, 2015). De tenker seg at når terapeuten etterspør multiple personligheter 

så er det større sannsynlighet for at pasienten vil etterstrebe å fremvise multiple 

personligheter. Dette går i mot DID-litteraturen som viser til at klinikere på feltet ikke skal 

oppmuntre pasientene til å fremvise multiple selv (Gleaves, 1996).  

 

4.5 Lar dissosiative lidelser seg diagnostisere? 

Paul Dell har utviklet MID for å måle patologisk dissosiasjon (Dell, 2004). MID er også 

måleinstrumentet vi har benyttet i denne undersøkelsen. Dell (2006) mener klinikere bør 

bruke MID i diagnostisering av DID fordi DSM-5 kun fokuserer på klinikerens ytre 

observasjoner av pasienten og at diagnosemanualen innehar for få kriterier. Piper og Merskey 

(2004) mener de vage definisjonene av atskilte personligheter i diagnosemanualene gjør en 

reliabel diagnostisering av DID umulig. DSM gir ingen veiledning eller forklaring i hvordan 

man skal avdekke multiple personligheter. I tillegg nevner de at mange pasienter går svært 

lenge i terapi før en diagnose på DID kan settes. Dette fordi det tar lang tid før multiple 

personlighetstilstander avdekkes. Dette tenker de også kan handle om suggesjon (Piper & 
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merskey, 2004; Paris, 2015). Til slutt peker de på studier som er gjort av malingering og DID, 

der det er funnet at flere erfarne klinikere på DID-feltet ikke klarer å skille mellom «sanne» 

DID-pasienter og de som malingerer (Piper & Merskey, 2004). 

En implikasjon av at MID i vår undersøkelse lykkes i å diskrimnere mellom to 

grupper, der den ene gruppen er diagnostisert med en dissosiativ lidelse, og den andre med en 

“ikke-dissosiativ” lidelse, er at disossiasjon lar seg diagnostisere ved MID. Klinikere i vår 

studie har diagnostisert DID på grunnlag av en grundig utregning ved bruk av mange 

intervjuer, kliniske observasjoner og intervjuer. Altså ser det til at MID-skåren kan predikere 

det samme som en stor ansamling av diagnostiske prosedyrer. Kanskje kan vi si at våre funn 

derfor også støtter opp om Paul Dells argumenter for at diagnosekriteriene for dissosiativ 

identitetsforstyrrelse burde endres i DSM, som presentert i innledningen. Altså, fordi MID 

egner seg til å diskriminere mellom de to gruppene, og dette i tillegg gjelder hovedvekten av 

fasettskårene, støtter dette opp om at det brede utvalget dissosiative symptomer som MID 

måler kan inngå i diagnosemanualen.  

Når dette er sagt kan en tenke seg at det vil være urealistisk at klinikere begynner å 

diagnostisere ved bruk av MID, til tross for at instrumentet fanger opp et mye bredere 

symptombilde. MID har 218 spørsmål og krever mye tid både av pasient og kliniker for å 

analysere. Kanskje bør en komme frem til en kortere versjon av MID for at dette skal være 

mulig å gjennomføre i den kliniske hverdagen. 

 

4.6. Sammenhengen mellom PTSD og dissosiative lidelser 

I tillegg til at vi kan argumentere for at dissosiasjon sannsynlig ikke er et resultat av generelt 

symptomtrykk, kan den mulig også si oss noe om antakelsen om at PTSD og dissosiasjon kan 

være separate fenomener. Evidens for denne antakelsen finner man ved at dissosiasjon ikke 

utelukkende er assosiert med PTSD, de er også knyttet til andre psykiske lidelser (Ginzberg et 

al). 

Noe av det mest interessante med å undersøke PTSD og dissosiative lidelser er 

etiologien. I dag kan vi si lite om etiologien bak traumeresponser og hva som gir PTSD og 

hva som gir dissosiasjon. Den vanligste oppfatningen av etiologien bak lidelsene er som 

tidligere nevnt at begge forutsetter traumer (Bryant, 2007). Hvis vi antar at traumer er en 

forutsetning for å utvikle dissosiative lidelser eller PTSD, hvorfor er det da slik at noen 

utvikler PTSD og noen utvikler dissosiative lidelser?  Dette er det lite svar på i litteraturen. 

Mange har likevel forsøkt å forklare forholdet mellom PTSD og CDD. En teori er som nevnt 
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å klassifisere PTSD som en dissosiativ lidelse (Nijenhuis, 2014). Om dette skulle være tilfelle, 

så kan ikke patologisk dissosiasjon, som operasjonalisert ved MID være en del av dissosiative 

lidelser. Nijenhuis (2014) argumenterer sterkt for at PTSD er en dissosiativ lidelse. Han 

nevner blant annet at etiologien for lidelsene er felles, at begge lidelsene har abnormalitet i 

sammenfallende nevrale nettverk og svikt i integrasjon av mentale subsystemer. Våre data 

taler mot Nijenhuis (2014) fordi PTSD-gruppa ikke møter kriteriene for patologisk 

dissosiasjon. Dette kan hjelpe oss med å forstå at dissosiasjonslidelser mest sannsynlig er noe 

kvalitativt eget, og ikke kun et resultat av psykopatologi. Her henter vi opp igjen argumentet 

som er nevnt under avsnittet om typologisk eller kontinuumsmodell for dissosiasjon om at det 

kan være en mulighet for at PTSD-gruppa er «normale» dissosierere, men at dette naturligvis 

ikke fanges opp av MID som ikke måler absorpsjon. Om PTSD i så fall skal være en 

dissosiativ lidelse, så må dissosiasjon eventuelt bestå av enten normale dissosiative 

symptomer (som foreslått av for eksempel Putnam, 1997; Dalenberg, 2009) eller både 

normale og patologiske dissosiative symptomer.  

Funnene våre kan også brukes som argument for at CDD kan diagnostiseres atskilt fra 

PTSD ved bruk av MID, fordi det diskriminerer mellom lidelsene. Det synes ut fra våre funn 

som at Paul Dell har et relevant poeng når han sier at klinikere bør bruke MID i 

diagnostisering av CDD fordi MID tar høyde for et bredt spekter av dissosiative symptomer 

ikke bare distinkte/ endrede personligheter og amnesi, slik DSM-5 gjør. På samme tid er det 

viktig å være kritisk til Dells forskning og andre “eksperter” på dissosiasjon.  Joel Paris 

(2015) går så langt som å si at hele fenomenet dissosiasjon er oppspinn. Han hevder det kun 

er et lite antall selvutnevnte “eksperter” på dissosiasjon som kan si hva begrepet er. Lynn et 

al. (2012) er også svært kritiske til patologisk dissosiasjon og hevder det heller er snakk om 

suggesjon, fantasi eller kognitive feil.  

Mye overlapp i diagnosene PTSD og dissosiative lidelser kunne kanskje vært unngått 

hvis man hadde akseptert Bremners (1999, referert i Ginzburg et al., 2009) forslag for en helt 

ny kategori i DSM, “traumespektrum-lidelser”. Jung (2004, referert i Ginzburg et al., 2009) 

foreslår en posttraumatisk-spektrum-lidelse som inkluderer seks typer av PTSD. Hvis 

traumelidelsene var slått sammen slik ville man unngått å måtte skille eksplisitt mellom 

lidelsene, man kunne sett på nivåer av dissosiative symptomer for eksempel. En annen sentral 

diskusjon er om peritraumatisk dissosiasjon (dissosiasjonen som inntreffer i det en hendelse 

skjer) kan predikere PTSD. Dalenberg og Paulson (2009) foreslår at “normal” dissosiasjon 

kan være en nødvendighet for å kunne utvikle og opprettholde patologisk dissosiasjon, altså at 
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det ikke er mulig å ha patologisk dissosiasjon uten at det foreligger normale dissosiative 

prosesser i individet i tillegg. De tenker seg at distinksjonen mellom “normal” og patologisk 

dissosiasjon ikke behøver å være et type-skille, men at forskjellene heller handler om hvordan 

individet “benytter seg av” de ulike dissosiative mekanismene. Dette kan brukes i klinisk 

sammenheng ved at man kan se “normale” dissosiative prosesser (for eksempel absorpsjon) i 

individet som forløpere eller som en slags sårbarhet for å utvikle mer alvorlige dissosiative 

lidelser eller PTSD på et senere tidspunkt (Dalenberg & Paulson, 2009).  

Vi undersøkte videre om alle fasettskårene ville være i stand til å diskriminere mellom 

PTSD og de dissosiative lidelsene. Fenomenologisk ville vi anta at det er vanskelig å skille 

symptomgruppene fra hverandre, fordi disse lidelsene er tiltenkt å ha stor grad av overlapp, 

men vi finner det motsatte; MIDs fasettskårer kan alle signifikant diskriminere mellom 

dissosiative lidelser og PTSD. Unntakene er gjenopplevelser og opplevelser av et fremmed-

“jeg”. PTSD har også mest komorbiditet med dissosiative lidelser og kjernesymptomet i 

PTSD er gjenopplevelse (Dell, 2009:683, i Dell & O’Neil, 2010). Gjenopplevelse er den 

eneste skalaen i MID som tapper PTSD, så her ville vi forvente minst forskjell mellom 

lidelsene.  

Det spesielt interessante med våre funn er at MID fortsatt klarer å skille signifikant 

mellom PTSD og CDD med MIDs gjenopplevelseskala, men når vi korrigerer for generell 

psykopatologi og reduserer signifikansnivået ved Bonferronikorreksjon for multippel testing, 

er denne effekten ikke lengre signifikant. Gjenopplevelser er kjernesymptomet i PTSD, og i 

tillegg lader alle spørsmålene på faktorskåren gjenopplevelser som i følge Dell (2009: 683, i 

Dell & O’Neil, 2010) er kongruent med høy komorbiditet mellom dissosiative lidelser og 

PTSD. Altså er dette funnet ikke overraskende, og impliserer i tillegg at MID også delvis kan 

brukes for å diagnostisere PTSD og eventuelt ekskludere dissosiative lidelser. 

Gjenopplevelseskalaen i MID har mer detaljerte beskrivelser av gjenopplevelser enn 

kriteriene til PTSD i DSM-4 og 5. For eksempel er noen av leddene i MID-subskalaen: “være 

så plaget av gjenopplevelse at det er vanskelig å stå opp av sengen og begynne dagen”, “være 

så plaget av gjenopplevelser at det er vanskelig å fungere på jobb”, “ha  traumatiske 

gjenopplevelser som gjør at du ønsker å dø” og “ gjenoppleve en traumatisk hendelse så klart 

at du tror at en person her og nå faktisk er en person fra traumet (for eksempel at du tror 

partneren din faktisk er onkelen din)” (Dell, 2004). At skårene på gjenopplevelsesskalaen i 

CDD-gruppen og PTSD-gruppen ikke er like forskjellige (etter korreksjon for generell 

psykopatologi) kan også implisere at det mest sentrale symptomet i PTSD (altså 
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gjenopplevelser) er en del av fenomenet patologisk dissosiasjon (Dell, 2009:683, i Dell & 

O’Neil, 2010).  

 

4.7 Styrker og begrensninger 

Rodewald og medfofattere (2011) viste at når MID-skåren var kontrollert for generell 

psykopatologi så ble MID-skåren i den ikke-dissosiative kliniske gruppen og den ikke-

kliniske kontrollgruppen lik. Dette har vi ikke anledning til å replikere når vi ikke har en ikke-

klinisk kontrollgruppe. Det hadde vært en fordel å ha en kontrollgruppe, da kunne vi i større 

grad replisert Rodewald og medforfattere (2011).  

Vi bruker også kun MID som er et mål på patologisk dissosiasjon, noe som gjør at vi 

ikke tar hensyn til “normal” dissosiasjon i våre grupper, og kan dermed ikke utelukke normal 

dissosiasjon fra fenomenet patologisk dissosiasjon; vi kan simpelthen stadfeste at patologisk-

dissosiative symptomer er tilstede hos den dissosiative gruppen, og ikke i den andre. Vi kan 

dermed ikke bidra ytterligere til å konkludere med dissosiasjon som enten et kvalitativt eller et 

kvantitativt fenomen, fordi det kan være at det består av både normal og patologisk 

dissosiative symptomer. Undersøkelse av dette spørsmålet ville kreve en empirisk 

sammenholdelse av DES (som måler “normal” dissosiasjon) og MID (som kun måler 

patologisk dissosiasjon) i samme utvalg.  

MID måler en underliggende, latent variabel, som her er operasjonalisert som 

patologisk dissosiasjon. For alt vi vet kan det være at MID måler noe helt annet. Kanskje er 

det slik at MID kun måler den sosiale konstruksjonen Spanos (1994) foreslår. Et stort problem 

når vi skal kritisere MIDs validitet er at det for tiden ikke eksisterer studier av MID som er 

utført av teoretikere som er kritiske til patologisk dissosiasjon. De eneste kritiske studier på 

MID er gjort av måleinstrumentets forfatter, nemlig Paul Dell, altså er denne testen kun ansett 

som valid og reliabel blant forskere som aksepterer denne operasjonaliseringen av patologisk 

dissosiasjon. Et problem er at kritikere peker på andre fakorer enn å kritisere 

måleinstrumentet eller operasjonaliseringen i seg selv, som for eksempel Spanos (1994) som 

peker på sosiale faktorer og Paris (2015) som hevder dissosiativ identitetslidelse (prototypen i 

Dells modell) er et artefakt skapt av suggesjon i terapi. Det ville være usansynnlig å tro at 

sterke kritikere vil forsøke å måle et konstrukt de overhodet ikke tror eksisterer. For at vi skal 

kunne påstå at den latente variabelen eksisterer så må vi ha flere valideringsstudier av MID, 

noe som ikke finnes i dag. Kanskje bør feltet fokusere på alternative måter å observere 
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dissosiasjon, som for eksempel ved bruk av multifaktorielle modeller som Lynn et al. (2014) 

foreslår.  

Denne studien har ikke tatt høyde for eventuelle moderatorvariabler som kan ha 

påvirket resultatene våre. Her nevner vi som eksempel alder, kjønn eller komorbide tilstander. 

Vi kunne korrigert for andre mulige komorbide tilstander, gjerne de vi vet skal overlappe i 

størst grad; bipolare lidelser, emosjonell/ustabil personlighetsforstyrrelse, psykose og så 

videre.  

En ytterligere begrensning i vår undersøkelse er utvalget. Generaliserbarheten blir 

begrenset ved at vi har lav utvalgsstørrelse.  

Utliggerene i PTSD-gruppa har gjort at vi har en positivt skjev normalfordeling. 

ANOVA er som nevnt robust til manglende normalitet. Det kan likevel være at “nei”-siere i 

PTSD-gruppa har skapt kunstig store forskjeller mellom gruppene.   

 

4.8 Kliniske implikasjoner og implikasjoner for videre forskning 

DID og DDNOS-tilfeller kan i dag bli maskerte av andre mer “kjente” diagnoser (Dell, 2001) 

fordi klinikere har mer kunnskap om blant annet psykose, bipolare lidelser og PTSD, som i 

følge DSM-5 er de mest overlappende diagnosene med dissosiative lidelser (Association, 

2013). Vi har vist at MID sannsynligvis kan diskriminere mellom en dissosiativ og en ikke-

dissosiativ gruppe. Dette kan være til hjelp når det gjelder å oppdage dissosiasjon hos 

pasienter med høy grad av komorbiditet.  

 Hvis en kliniker skal klare å skille mellom PTSD og dissosiative lidelser så forutsetter 

dette klare definisjoner av hva både dissosiasjon og dissosiative symptomer er og hvordan de 

spesifikt kommer til uttrykk. Slik er ikke den diagnostiske virkeligheten i dag (se for 

eksempel Nijenhuis, 2014). Noen av de største problemene i den kliniske hverdagen er at man 

ikke klarer å gjenkjenne symptomene. Målet må være at klinikere skal klare å gjenkjenne 

dissosiasjon og å diagnostisere og ekskludere dissosiasjon der det ikke er tilstede.  

 Vi anbefaler at videre forskning sammenlikner mål som representerer evidens for den 

typologiske modellen med mål som representerer kontinuumsmodeller så man kan komme 

nærmere en samlet forståelse av om dissosiasjon er en kategorisk variabel eller om det er et 

kvalitativt eget fenomen.  
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5 Konklusjon 

Som nevnt innledningsvis er dissosiasjonfeltet preget av store motsetninger og indre konflikt 

(Piper og Merskey, 2004). Denne hovedoppgaven er et svært beskjedent bidrag til 

dissosiasjonsforskningen. Vi stiller oss ydmyke til et fenomen som etter 150 års forskning 

fortsatt skaper splittelse og kontroverser blant ekspertene som strever for å enes om en samlet 

forståelse av dissosiasjon og dissosiative lidelser.  

Debattene handler om hvordan dissosiasjon skal forstås, herunder om dissosiasjon er 

et kvalitativt fenomen som lar seg måle typologisk eller om det er et kvantitativt fenomen som 

varierer langs et kontinuum, og i forlengelsen av dette, om dissosiasjon er et resultat av 

generell psykopatologi. Videre handler debattene om dissosiative lidelsers validitet og 

eksistens. Vi har undersøkt de ovennevnte kontroversene ved å sammenlikne dissosiasjon i 

dissosiative lidelser og PTSD.  
 Våre resultater gir et slags svar på hvordan dissosiative lidelser skal forstås ved at vi 

finner støtte for en typologisk modell for patologisk dissosiasjon. Fordi vi ikke har 

sammenholdt MID med måleinstrumenter for kontinuerlige variabler i denne studien, kan vi 

ikke slå fast om dissosiasjonen i dissosiative lidelser er kjennetegnet ved en egen, kvalitativ 

type av dissosiasjon. Vi kan ikke utelukke den «normale» dissosiasjonens rolle. Det vi med 

større sikkerhet kan si er at Rodewald et al.s (2011) studie lar seg delvis replisere og at 

dissosiasjon sannsynligvis ikke er et resultat av generell psykopatologi.  

 Vi kan bare hypotisere hva dissosiasjon er hvis det ikke er resultat av generell 

psykopatologi. Det er foreslått at dissosiasjon for eksempel kan være en evne til å bli 

hypnotisert (Dell, 2016), en tilbøyelighet til å fantasere (Lynn et al., 2014) eller et resultat av 

tidlige traumer (Dalenberg et al., 2012).  

 Vi har påvist en signifikant forskjell mellom PTSD og CDD i dissosiative symptomer. 

Vi kan ikke påstå at dette betyr at dissosiative lidelser faktisk eksisterer, men det kan indikere 

at om det finnes så kan det se ut til at det lar seg observere. Dette kan vi si så lenge vi 

aksepterer at MID kan diskriminere mellom gruppene, hvilket vi har funnet er tilfelle. I tillegg 

kan vi si at det faktum at det er en klar forskjell mellom PTSD og dissosiasjon kanskje kan 

tolkes som evidens for at PTSD ikke er en dissosiativ lidelse. 

 Oppsummert tyder resultatene på at dissosiative lidelser kan kjennetegnes ved en egen 

type dissosiasjon. Det ser ut til at dissosiasjon ikke er et resultat av generell psykopatologi, 

men hva annet det er et resultat av er opp til fremtidig forskning å svare på. 



47 

 

 

Litteraturliste 

Amir, Y., & Sharon, I. (1990). Replication research: A" must" for the scientific advancement 

of psychology. Journal of Social Behavior and Personality, 5(4), 51. 

Anstorp, T. , Benum, K. & Jakobsen, M. (2006). Dissosiasjon og relasjonstraumer: 

integrering av det splittede jeg. Universitetsforlaget. 

Association, American Psychiatric. (2013). Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders (DSM-5®) (5 utg.). Arlington, VA: American Psychiatric 

Association. 

Bernstein, E. (1986). Development, reliability, and validity of a dissociation scale. 

Journal ofNervous and Mental Disease, 174(12), 727. 

Bigelsen, J., Lehrfeld, J. M., Jopp, D. S., & Somer, E. (2016). Maladaptive daydreaming: 

Evidence for an under-researched mental health disorder. Consciousness and 

cognition, 42, 254-266. 

Blevins, C. A., Weathers, F. W., & Witte, T. K. (2014). Dissociation and posttraumatic stress 

disorder: A latent profile analysis. Journal of Traumatic Stress, 27(4), 388-396. 

Breuer, J., Freud, S., & Strachey, J. (2000). Studies on hysteria. Basic Books. 

Bryant, R. A. (2007). Does dissociation further our understanding of PTSD?.Journal of 

Anxiety Disorders, 21(2), 183-191. 

Butler, L. D. (2006). Normative dissociation. Psychiatric Clinics of North America, 29(1), 45-

62. 

Cardeña, E., & Spiegel, D. (1996). Diagnostic issues, criteria, and comorbidity of dissociative 

disorders. In Handbook of dissociation (pp. 227-250). Springer US. 

Carlson, E. B. (2001). Psychometric study of a brief screen for PTSD: Assessing the impact 

of multiple traumatic events. Assessment, 8(4), 431-441. 



48 

 

Cloitre, M., Stolbach, B. C., Herman, J. L., Kolk, B. V. D., Pynoos, R., Wang, J., & Petkova, 

E. (2009). A developmental approach to complex PTSD: Childhood and adult 

cumulative trauma as predictors of symptom complexity. Journal of traumatic stress, 

22(5), 399-408. 

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, N. J, 

Laurence Erlbaum. 

Crabtree, A. (1993). From Mesmer to Freud: magnetic sleep and the roots of psychological 

healing. Yale University Press. 

Courtois, C. A., & Ford, J. D. (Eds.). (2009). Treating Complex Traumatic Stress Disorders: 

An Evidence-Based Guide. New York: Guilford Press. 

Dalenberg, C. J., Brand, B. L., Gleaves, D. H., Dorahy, M. J., Loewenstein, R. J., Cardena, 

E. & Spiegel, D. (2012). Evaluation of the evidence for the trauma and fantasy models 

of dissociation. Psychological bulletin, 138(3), 550. 

Dalenberg, C. J., Brand, B. L., Loewenstein, R. J., Gleaves, D. H., Dorahy, M. J., Cardeña, E., 

& Spiegel, D. (2014). Reality versus fantasy: reply to Lynn et al.(2014). 

Dalenberg, C. J., & Paulson, K. (2009). The case for the study of “normal” dissociation 

processes. Dissociation and the dissociative disorders: DSM-V and beyond, s.145-

154. Routledge. 

Dell, P. F. (2001). Why the diagnostic criteria for dissociative identity disorder should be  

changed. Journal of Trauma & Dissociation, 2(1), 7-37. 

Dell, P.F. (2004) The multidimensional inventory of dissociation [Measurement instrument]. 

Retrieved from: http://www.bainbridgepsychology.com/screening-assessment/mid/ 

Dell, P. F. (2006). A new model of dissociative identity disorder. Psychiatric Clinics of 

North America, 29(1), 1–26. 

Dell, P. F. (2006). The Multidimensional Inventory of Dissociation (MID): a comprehensive  



49 

 

measure of pathological dissociation. Journal of Trauma and Dissociation, 7, 77–106. 

Dell, P. F. (2009). Understanding dissociation. I I P.F. Dell & J. A. O’Neil (Red.),  

Dissociation and the dissociative disorders: DSM-V and beyond, 709-825. Routledge. 

Dell, P. F., & Lawson, D. (2009). An empirical delineation of the domain of pathological  

dissociation. I P.F. Dell & J. A. O’Neil (Red.), Dissociation and the dissociative  

disorders: DSM-V and beyond (pp. 667–692). New York: Routledge. 

Dell, P. (2012). An Interpretive Mini-Manual for the Multidimensional Inventory of  

Dissociation (MID). Norfolk, VA. 

Dell, P. F. (2016). Is High Hypnotizability a Necessary Diathesis for Pathological 

Dissociation? Journal of Trauma & Dissociation, (just-accepted). 

Dell, P. F., & O'Neil, J. A. (Eds.). (2010). Dissociation and the dissociative disorders: DSM-V  

and beyond. Routledge. 

Derogatis, L. R. (1994). SCL-90-R Symptom Checklist-90-R: administration, scoring, and 

procedures manual. Minneapolis, Minn, NCS Pearson. 

Derogatis, L. R. and R. Unger (2010). Symptom Checklist-90-Revised. The Corsini 

Encyclopedia of Psychology, John Wiley & Sons, Inc. 

Douglas, J. (1992). Dissociation and posttraumatic stress disorder in Vietnam combat 

veterans. Am J Psychiatry, 149, 328-332. 

Douglas, J. (1993). Use of the Structured Clinical Interview for DSM-IV Dissociative 

Disorders for systematic assessment of dissociative symptoms in posttraumatic stress 

disorder. Am J Psychiatry, 150, 1011-1014. 

Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics: and sex and drugs and 

rock'n' roll. Los Angeles, SAGE. 

Ginzburg, K., Butler, L. D., Saltzman K. & Koopman C. (2009). Dissociative Reactions in 



50 

 

PTSD. Dissociation and the dissociative disorders: DSM-V and beyond, s.145-154. 

Routledge. 

Gleaves, D. H. (1996). The sociocognitive model of dissociative identity disorder: a 

reexamination of the evidence. Psychological bulletin, 120(1), 42. 

Greenes, D., Fava, M., Cioffi, J., & Herzog, D. B. (1993). The relationship of depression to 

dissociation in patients with bulimia nervosa. Journal of psychiatric research, 27(2), 

133-137. 

Harvey, A. G., & Bryant, R. A. (2002). Acute stress disorder: a synthesis and critique. 

Psychological bulletin, 128(6), 886. 

Hamblen, J. (2009). What is PTSD? A Handout From The National Center For PTSD, 

available on-line at http://www. ncptsd. va. gov/ncmain/ncdocs/handouts/handout 

_What% 20is% 20PTSD. pdf (last visited October 18, 2007). 

Hilgard, E. R. (1977). Divided consciousness: Multiple controls in human thought and action. 

Holmes, E. A., Brown, R. J., Mansell, W., Fearon, R. P., Hunter, E. C., Frasquilho, F., & 

Oakley, D. A. (2005). Are there two qualitatively distinct forms of dissociation? A 

review and some clinical implications. Clinical psychology review, 25(1), 1-23. 

Howitt, D., & Cramer, D. (2011). Introduction to Statistics in Psychology (5 ed.). Essex: 

Prentice Hall . 

Janet, P. (1921). The Major Symptoms of Hysteria. AJN The American Journal of Nursing,  

21(7), 511. 

Kessler, R. C. (2000). Posttraumatic stress disorder: the burden to the individual and to 

society. The Journal of Clinical Psychiatry, 61(suppl 5), 1-478. 

Kluft, R. P. (1982). Varieties of hypnotic interventions in the treatment of multiple  

personality. American Journal of Clinical Hypnosis, 24(4), 230-240. 

Kluft, R. P. (1995). Current controversies surrounding dissociative identity disorder. 



51 

 

Laerd Statistics. (2015). One-way ANCOVA using SPSS Statistics. Statistical tutorials and 

software guides. from https://statistics.laerd.com/.  

Laerd Statistics. (2015). One-way ANOVA using SPSS Statistics. Statistical tutorials and 

software guides. from Retrieved from https://statistics.laerd.com/. 

Langdridge, D. (2006). Psyokologisk forskningsmetode: En innføring i kvalitative og 

kvantitative tilnærminger. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 

Lilienfeld SO, Kirsch I & Sarbin TR (1999). Dissociative identity disorder and the 

sociocognitive model: recalling the lessons of the past. Psychol Bull 1999;125(5):507–

23. 

Lipsanen, T., Saarijärvi, S., & Lauerma, H. (2004). Exploring the relations between  

depression, somatization, dissociation and alexithymia–overlapping or independent  

constructs?.Psychopathology, 37(4), 200-206. 

Lynn, S. J., Lilienfeld, S. O., Merckelbach, H., Giesbrecht, T., McNally, R. J., Loftus, E. F.,  

& Malaktaris, A. (2014). The trauma model of dissociation: Inconvenient truths and  

stubborn fictions. Comment on Dalenberg et al.(2012). 

Maercker, A., Brewin, C. R., Bryant, R. A, Cloitre, M., Reed, G. M., van Ommeren, M., 

Saxena, S. (2013). Proposals for mental disorders specifically associated with stress in 

the International Classification of Diseases-11. Lancet, 381(9878), 1683–5.    

Moskowitz, A., Schäfer, I., & Dorahy, M. J. (2009). Psychosis, Trauma and Dissociation: 

Emerging perspectives on severe psychopatology. Chichester, England: Wiley. 

Nash, M. R., Hulsey, T. L., Sexton, M. C., Harralson, T. L., & Lambert, W. (1993). 

Long-term sequelae of childhood sexual abuse: Perceived family environment,  

psychopathology, and dissociation. Journal of Clinical and Consulting Psychology,  

61(2), 276–283. 

Nijenhuis, E. R., van der Hart, O., & Steele, K. (2002). The Emerging Psychobiology of 



52 

 

Trauma‐Related Dissociation and Dissociative Disorders. Biological psychiatry, 1079-

1098. 

Nijenhuis, E. R. (2014). Ten reasons for conceiving and classifying Posttraumatic Stress 

Disorder as a dissociative disorder. Psichiatria e Psicoterapia, 33(1), 74-106. 

Pallant, J. (2010). Analysis of covariance. SPSS Survival Manual. New York, McGraw Hill. 

4:297-318. 

Paris, J. (2015). The intelligent clinician's guide to the DSM-5. Oxford, Oxford University 

Press. 

Patil, P., Peng, R. D., & Leek, J. (2016). A statistical definition for reproducibility and 

replicability. bioRxiv, 066803. 

Pekala, R. J., Angelini, F., & Kumar, V. K. (2001). The importance of fantasy-proneness in  

dissociation: A replication. Contemporary Hypnosis & Integrative Therapy, 18(4),  

204. 

Piper, A., & Merskey, H. (2004). The persistence of folly: A critical examination of  

dissociative identity disorder. Part I. The excesses of an improbable concept. The  

Canadian Journal of Psychiatry, 49(9), 592-600. 

Putnam, F. W. (1997). Dissociation in Children and adolescents: A developmental  

perspective. New York: Guilford Press. 

Putnam, F. W., Carlson, E. B., Ross, C. A., Anderson, G., Clark, P., Torem, M., ... & 

Loewenstein, R. J. (1996). Patterns of dissociation in clinical and nonclinical samples. 

The Journal of nervous and mental disease, 184(11), 673-679. 

Putnam, F. W., Helmers, K., Horowitz, L. A., & Trickett, P. K. (1995). Hypnotizability and 

dissociativity in sexually abused girls. Child Abuse & Neglect,19 (5), 645–655. 

Rodewald, F., Dell, P. F., Wilhelm-Gößling, C., & Gast, U. (2011). Are major dissociative  

disorders characterized by a qualitatively different kind of dissociation?.Journal of  



53 

 

Trauma & Dissociation, 12(1), 9-24. 

Rosenthal, J. A. (1996). Qualitative Descriptors of Strength of Association and Effect Size. 

Journal of Social Service Research, 21(4): 37-59. 

Sandberg, D. A., & Lynn, S. J. (1992). Dissociative experiences, psychopathology and 

adjustment, and adolescent maltreatment in female college students. Journal of  

Abnormal Psychology, 101, 717–723. 

Spanos, N. P. (1994). Multiple identity enactments and multiple personality disorder: a 

sociocognitive perspective. Psychological bulletin, 116(1), 143. 

Spiegel, D., Loewenstein, R. J., Lewis‐Fernández, R., Sar, V., Simeon, D., Vermetten, E., ... 

& Dell, P. F. (2011). Dissociative disorders in DSM‐5. Depression and anxiety, 

28(12), E17-E45. 

Stewart, A., Livingston, M., & Dennison, S. (2008). Transitions and turning points: 

Examining the links between child maltreatment and juvenile offending. Child 

Abuse & Neglect, 32(1), 51-66. 

Steele, K., Dorahy, M. J., Van der Hart, O., & Nijenhuis, E. R. (2009). Dissociation versus 

alterations in consciousness: Related but different concepts. Dissociation and the 

dissociative disorders: DSM-V and beyond, 155-169. 

Steele, K., van der Hart, O. & Nijenhuis, E. R. S. (2009). The Theory of Trauma-Related 

Structural Dissociation of the Personality. I Dell, P. F. & O´Neil, J. A. (Red.) 

Dissociation and the Dissociative Disorders: DSM-V and Beyond, s. 239-249. 

Routledge. 

van der Kolk, B. A., Pelcovitz, D., Roth, S., & Mandel, F. S. (1996). Dissociation, 

somatization, and affect dysregulation. The American journal of psychiatry, 153(7), 

83. 

van der Kolk, B. A, Roth, S., Pelcovitz, D., Sunday, S., & Spinazzola, J. (2005). Disorders 



54 

 

of extreme stress: The empirical foundation of a complex adaptation to trauma. 

Journal of Traumatic Stress, 18(5), 389–99.  

Van Ijzendoorn, M. H., & Schuengel, C. (1996). The measurement of dissociation in normal  

and clinical populations: Meta-analytic validation of the Dissociative Experiences  

Scale (DES). Clinical Psychology Review, 16(5), 365-382. 

Watson, D. (2003). Investigating the construct validity of the dissociative taxon: stability 

analyses of normal and pathological dissociation. Journal of Abnormal Psychology, 

112(2), 298. 

Waelde, C. L., Silvern, L., Carlson, E., Fairbank, J. A., Kletter, H. (2009). Dissociation in 

PTSD. I Dell, P. F. & O´Neill, J. A. (Red.), Dissociation and the Dissociative 

Disorders: DSM-5 and Beyond. (s. 450-451). New York: Routledge. 

Wetzel, R. D. (1993). Briquet’s syndrome, dissociation, and abuse. Am J Psychiatry, 150(10), 

1507-11. 

Waller, N., Putnam, F. W., & Carlson, E. B. (1996). Types of dissociation and dissociative 

types: A taxometric analysis of dissociative experiences. Psychological Methods, 1(3), 

300. 

Widiger, T. A. (1992). Categorical versus dimensional classification: Implications from and  

for research. Journal of Personality Disorders, 6(4), 287. 

Young, E. (2012). Replication studies: Bad Copy. Nature, 485 298-300.  

 

 

 

 

 

             



55 

 

         

      



56 

 

 

 

 

Skjema # 

Navn: 

Fødseldato: 

Addresse: 

 

Telefonnummer: 

Vedlegg  

 

Vedlegg A The Multidimensional Inventory of Dissociation (Dell, 2004) 

 

MID 6.0 

Multidimensional Inventory of Dissociation 

v.6.0 
 

© 2004, Paul F. Dell, PhD. 

 

Oversatt til norsk av 

Akiah O. Berg og Harald Bækkelund 

    Modum Bad, Traumepoliklinikken 

 

Instruksjon: Hvor ofte har du de følgende opplevelsene når du ikke er påvirket av alkohol 

eller narkotika? Sett en sirkel rundt tallet som best beskriver deg. Sett en sirkel rundt ”0” 

hvis opplevelsen aldri skjer deg; sett en sirkel rundt ”10” hvis det skjer deg hele tiden. Hvis 

det skjer noen ganger, men ikke hele tiden, sett en sirkel rundt et tall mellom 1 og 9 som best 

beskriver hvor ofte det skjer deg.   

 

 

Aldri          Alltid 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1.  Når du ser på TV, oppdager du at du tenker på noe annet 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2.  Du glemmer hva du gjorde tidligere på dagen 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3.  Du føler som om kroppen din (eller deler av den) er uvirkelig 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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4. Du har en følelse (for eksempel, frykt, tristhet, sinne, glede) som 

ikke kjennes som den er ”din”.     
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5. Ting rundt deg virker plutselig rare.  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

6. Du hører en stemme tilhørende et barn i ditt eget hode.  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7. Du har smerter i kjønnsorganet (uten at det har en kjent medisinsk 

årsak). 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

8. Du har en annen personlighet som noen ganger ”tar over”. 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

9. Du hører deg selv snakke, men du føler ikke at du velger ordene 

som kommer ut av munnen din.  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10.  Du glemmer ærend som du hadde planlagt å gjøre. 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

11. Du føler at kroppen eller bevisstheten din har blitt tatt over av en 

berømt person (for eksempel, Elvis Presley, Jesus Kristus, 

Kongen, Morten Harket, etc.). 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

12. Du prøver å gjøre andre sjalu. 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

13. Du føler at nære venner, slektninger, eller ditt eget hjem virker 

rare eller fremmede.  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

14. Du gjenopplever en traumatisk hendelse så levende at du 

fullstendig mister kontakt med hvor du i virkeligheten er (det vil 

si, du tror du er ”tilbake den gang, da”). 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

15. Du har problemer med å svelge (uten at det har en kjent medisinsk 

årsak). 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

16. Du har transe - liknende episoder der du stirrer tomt foran deg og 

mister kontakt med hva som foregår rundt deg.  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

17. Du blir forundret over ting du gjør eller sier. 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

18. Du ser for deg bilder av et barn som virker å ”leve” i hodet ditt.  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

19. Du blir fortalt om ting du nylig har gjort, men som du overhodet 

ikke har noe minne om å ha gjort.  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

20. Det virker som om tanker tvinger seg på deg eller tvinger seg inn i 

bevisstheten din.  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

21. Du later som om noe oppskakende har skjedd deg, slik at andre vil 

bry seg om deg (for eksempel, bli voldtatt, krigshandlinger, fysisk 

eller psykisk mishandling, seksuelle overgrep, etc.) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

22. Du får sterke tanker i hodet ditt, som ”kommer ut av ingenting” 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

23. Du har blanke perioder eller ”blackouts” i hukommelsen 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

24. Du husker ikke hva du spiste til sist måltid – eller om du i det hele 

tatt har spist. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

25. Du føler som om du bare delvis er ”tilstede” (eller ikke ”tilstede” i 

det hele tatt) 

 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

26. Ditt sinn kontrolleres av en ytre kraft (for eksempel satellitter, 

internett, PST, etc.) 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

27. Du har ingen følelse i kroppen i det hele tatt (uten kjent medisinsk 

årsak) 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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28. Du føler deg oppdelt, som om du har flere uavhengige deler eller 

sider 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

29. Ingen bryr seg om deg 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

30. Du hører stemmer i hodet som krangler eller har samtaler med 

hverandre 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

31. Du ”mister” en periode tid og husker ingenting fra det etterpå. 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

32. Du opplever at sterke følelser av emosjonell smerte og skade 

kommer ut fra intet. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

33. Mens du leser, oppdager du at du tenker på noe helt annet 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

34. Du har sterke impulser om å gjøre noe, men impulsene føles ikke 

om de tilhører deg selv. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

35. Du føler deg tom og smertefullt alene.   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

36. Du føler deg som en robot eller ikke menneskelig  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

37. Ting rundt deg føles uvirkelige  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

38. Du later som du har en fysisk sykdom for å få sympati fra andre 

(for eksempel, influensa, kreft, hodepine, en operasjon, etc.) 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

39. Du klarer ikke å se en periode (som om du er blind) (uten kjent 

medisinsk årsak) 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

40. Du føler at fargen på kroppen din forandres 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

41. Du føler deg oppsplittet eller delt på innsiden 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

42. Du hører en stemme i hodet som forsøker å fortelle deg hva du 

skal gjøre 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

43. Du finner gjenstander hjemme (for eksempel, sko, klær, leker, 

baderomsartikler, etc.) som du ikke kan huske å ha kjøpt. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

44. Du føler deg veldig frakoblet fra dine handlinger, som om du går 

igjennom dagliglivet kun på automatikk 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

45. Du føler deg gal 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

46. Du klarer ikke å huske hvem du er 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

47. Du snakker med andre om hvordan du har blitt såret og behandlet 

dårlig 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

48. Du er et kjent sted, men opplever det som rart og ukjent  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

49. Du føler deg usikker på hvem du i virkeligheten er 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

50. Du ”våkner” midt i en samtale med noen, uten at du aner hva dere 

snakket om; du visste ikke en gang at dere hadde en samtale.  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

51. Du snakker med andre om svært alvorlige traumer du har opplevd 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

52. Dine tanker blir kringkastet slik at andre mennesker faktisk kan 

høre dem 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

53. Blir fortalt at du noen ganger ikke kjenner igjen venner eller 

familiemedlemmer (for eksempel å spørre din partner eller venn, 

”Hvem er du?”) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

54. Du blir avvist av andre 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

55. Du føler nærværet av en gammel mann inne i deg, som vil lese 

avisen sin eller gå på badet 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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56. Du klarer ikke å huske ditt eget navn, din alder, eller din adresse 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

57. Humøret ditt forandrer seg så raskt at du ikke vet hva du kommer 

til å føle fra et øyeblikk til det neste 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

58. Du føler at andre mennesker, gjenstander, eller verden rundt deg 

ikke er ekte 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

59. Du er sint for at livet ditt er ødelagt 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

60. Du er paralysert eller klarer ikke å bevege deg (uten kjent 

medisinsk årsak) 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

61. Du hører en stemme inne i hodet ditt og ser et bilde av denne 

”personen” samtidig 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

62. Ingen forstår hvor vondt du har det 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

63. Du overdriver symptomene på en fysisk sykdom (som du i 

virkeligheten har) for å få sympati eller oppmerksomhet (for 

eksempel, influensa, forkjølelse, hodepine, feber, smerte etc.) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

64. Du oppdager at du ligger i sengen (eller på sofaen el.) uten at du 

kan huske hvordan du kom deg dit  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

65. Du oppfører deg impulsivt 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

66. Du blir så forstyrret av gjenopplevelser at det er vanskelig å 

komme seg ut av sengen og komme i gang med dagen 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

67. Du husker ikke store deler av barndommen din etter at du var 5 år 

gammel 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

68. Du klarer ikke å beholde venner 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

69. Du føler deg frakoblet alt omkring deg 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

70. Du må ”strekke sannheten” for å vekke legen (eller terapeuten) 

din sin bekymring eller oppmerksomhet 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

71. Du kan ikke høre i en periode (som om du var døv) (uten kjent 

medisinsk årsak) 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

72. Du føler som om du ofte er annerledes enn deg selv  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

73. Du føler smerten av å aldri være noen sin ”utkårede” 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

74. Du ”våkner” plutselig mens du holder på med noe (som du 

overhodet ikke var klar over at du gjorde) (for eksempel, 

støvsuge, lage middag, gi ungene ris, kjøre bil, etc.) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

75. Du skader deg selv slik at andre vil bry seg eller gi deg 

oppmerksomhet 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

76. Du finner ting i handleposene som du ikke kan huske å ha kjøpt 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

77. Andre mener at du lever i ”din egen verden” 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

78. Du føler at deler av fortiden din mangler 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

79. Du glemmer med en gang hva andre har fortalt deg 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

80. Du er ikke sikker på hva som er ekte (og hva som er uekte) i dine 

omgivelser 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

81. Du er så plaget av gjenopplevelser at det er vanskelig å fungere på 

jobb (eller det er vanskelig å gjennomføre dine daglige oppgaver) 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

82. Du har vansker med å gå (uten kjent medisinsk årsak) 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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83. Du veksler frem og tilbake mellom å føle deg som en voksen og 

føle deg som et barn 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

84. Du hører en stemme inne i hodet ditt som ønsker å skade deg 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

85. Når noe opprørende skjer, blir du ”borte” og mister perioder av tid 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

86. Etter et mareritt, våkner du og oppdager at du ikke er i sengen (for 

eksempel, på gulvet, i skapet, etc) 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

87. Du klarer ikke å huske noe, men føler at du ”har det på 

tungespissen”  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

88. Du tar avgjørelser for fort 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

89. Du føler deg veldig forvirret over hvem du egentlig er 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

90. Du føler at viktige ting skjedde med deg tidligere i livet, men du 

kan ikke huske dem  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

91. Det virker som om du står utenfor din egen kropp og iakttar deg 

selv, som om du er en annen person 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

92. Du føler at du ser verden gjennom en tåke, så andre mennesker og 

gjenstander føles langt unna eller uklare 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

93. Du møter eller snakker med personer som har den samme lidelsen 

som deg 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

94. Du har kramper eller anfall som legen din ikke finner noen 

forklaring på  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

95. Du går så mye inn i transe (eller så lenge) at det forstyrrer dine 

daglige aktiviteter og plikter 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

96. Du tenker på hvor lite oppmerksomhet du fikk fra dine foreldre 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

97. Du hører mye støy eller roping inne i hodet ditt 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

98. Du hører stemmer som kommer fra uvanlige steder (for eksempel, 

lufteanlegget, datamaskinen, veggene, etc.) 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

99. Ord bare strømmer ut fra munnen som du ikke kan kontrollere 

selv 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

100. Du hører på noen og oppdager at du ikke oppfattet deler av hva 

han/hun sa 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

101. Du opplever sterke følelser av sinne som virker plutselig å dukke 

opp fra ingenting 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

102. Du føler at det er store hull i hukommelsen din 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

103. Du føler som om du er to forskjellige mennesker: En som 

automatisk gjennomfører dagliglivet, og en annen som bare ser på 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

104. Du føler at omgivelsene dine (eller andre mennesker) viskes ut 

eller forsvinner 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

105. Du har traumatiske gjenopplevelser som gjør at du vil påføre deg 

selv smerte 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

106. Du går inn i transe i timevis 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

107. Du føler som at noe av atferden din ikke egentlig er ”din” 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

108. Du oppdager at noe har blitt gjort (for eksempel, klippet gresset, 

malt kjøkkenet, en arbeidsoppgave utført, etc.) som du ikke kan 

huske å ha gjort, men som du vet at du må ha gjort 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

109. Du har glemt hvor du har lagt noe 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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110. Du har drømmer som du ikke husker neste dag 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

111. Du ønsker desperat å snakke med noen om din smerte og lidelse 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

112. Du føler nærværet av en sint del i hodet ditt som forsøker å 

kontrollere hva du gjør eller sier 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

113. Bevisstheten din blir blokkert eller helt tom  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

114. Du føler som om tiden saktner eller stopper helt 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

115. Dårlige minner kommer inn i bevisstheten din og du klarer ikke å 

bli kvitt dem  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

116. Du flyter inn i transe uten at du legger merke til at det skjer 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

117. Ord kommer ut av munnen din, men du sa dem ikke; du vet ikke 

hvor disse ordene kom fra 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

118. Du hører stemmer som gråter i hodet ditt 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

119. Plutselig oppdager du at du står et sted og du kan ikke huske hva 

du gjorde på forhånd 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

120. Noe i bevisstheten din forstyrrer når du tenker på ting som du 

”ikke burde” tenke på.  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

121. Du dagdrømmer 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

122. Du klarer bare å huske veldig lite fra fortiden din 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

123. Du kjenner ikke igjen deg selv i speilet 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

124. Du føler deg såret 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

125. Du gjenopplever kroppslige fornemmelser fra traumatiske 

hendelser i fortiden 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

126. Deler av kroppen din (for eksempel, arm, bein, hode, etc.) virker å 

forsvinne og kommer ikke tilbake før etter flere dager 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

127. Når noe vondt begynner å skje, ”reiser du bort” i hodet ditt  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

128. Du forteller andre om din(e) psykiske lidelse(r) 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

129. Når du er sint, gjør eller sier du ting som du ikke husker etterpå 

(etter at du har roet deg ned) 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

130. Du overdriver symptomene på en psykisk lidelse (som du i 

virkeligheten har) for å få sympati eller oppmerksomhet (for 

eksempel, depresjon, bulimi, posttraumatisk stresslidelse, hull i 

hukommelsen, være suicidal, etc.) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

131. Det er helt umulig for deg å gjøre noe, som du tidligere har fått til 

bra 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

132. Du klarer ikke å huske noe, men så ”knipser” noe i hodet ditt og 

du husker det 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

133. Du føler at du er ”på innsiden” av deg selv og ser på hva du selv 

gjør. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

134. Du klarer ikke å huske viktige ting i livet ditt (for eksempel, 

bryllupsdagen din, fødselsdagen til barnet ditt, bestemors 

begravelse, å ta avslutningseksamen, etc.) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

135. Du føler at dine tanker og handlinger er distanserte eller fjerne fra 

deg 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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136. Ting rundt deg synes å forandre størrelse eller form 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

137. Du har traumatiske gjenopplevelser som gjør at du vil dø 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

138. Du føler at du har multiple personligheter 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

139. Du blir plaget av at du ”faller ut i transe” så mye 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

140. Du hører en stemme i hodet som kaller deg økenavn (for 

eksempel, feiging, dum, hore, kjerring, etc.) 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

141. Du oppdager plutselig at det har gått flere timer og du vet ikke 

hva du har gjort i disse timene 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

142. Du må gå tilbake og rette opp feil du har gjort 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

143. Din dårlige hukommelse skaper alvorlige vanskeligheter for deg 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

144. Du føler at synet ditt plutselig er skarpere, eller at farger plutselig 

er mer levende og intense 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

145. Du gjenopplever et tidligere traume så levende at du ser det, hører 

det, lukter det, etc. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

146. Dine tanker og følelser endrer seg så ofte at du ikke kjenner igjen 

deg selv 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

147. Du går inn i transe flere dager etter hverandre 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

148. Du føler deg ikke sammenhengende, føler deg ikke hel 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

149. Du har andre personer (eller deler) inne i deg som har sine egne 

navn 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

150. Du oppdager at du har forandret utseende ditt (for eksempel, 

klippet håret eller forandret frisyre, forandret hva du har på deg, 

tatt på deg sminke, etc.) uten at du kan huske å ha gjort det 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

151. Tanker kommer inn i bevisstheten din som du ikke kan stoppe 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

152. Du blir fortalt om ting du har gjort, som du ikke kan huske og du 

aldri ville ha gjort (for eksempel, banne som en sjømann, være 

veldig sint, oppføre deg som et lite barn, eller være veldig 

seksuell) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

153. Du har transe - liknende episoder der du ser deg selv bli tatt opp i 

et romskip og eksperimentert på av romvesener 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

154. Du er plaget eller opprørt over hvor mye du glemmer 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

155. Du overdriver noe vondt som en gang hendte deg (for eksempel, 

voldtekt, krigsopplevelser, fysisk eller emosjonelt misbruk, 

seksuelt misbruk, vold fra partneren, etc.) for å få oppmerksomhet 

eller sympati 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

156. Du gjenopplever en traumatisk hendelse så fullstendig at du tror at 

en person i nåtid egentlig er en person fra traumet (for eksempel, 

hjemme med samboeren din gjenopplever du plutselig overgrep 

utført av din alkoholiserte onkel, og tror at samboeren din er 

onkelen; det vil si at du ser onkelen din foran deg i stedet for 

samboeren din) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

157. Du tenker på ingenting 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

158. Du føler at du ikke er samme type person hele tiden 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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159. Du hører en stemme i hodet som vil at du skal dø 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

160. Du oppdager plutselig at du befinner deg på et rart sted i ditt eget 

hjem (for eksempel, inne i skapet, under en seng, sammenkrøket 

på gulvet, etc.) uten at du kan huske hvordan du kom deg dit. 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

161. Du føler at det er noe inne i deg som tar kontroll over din atferd 

og tale 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

162. Du glemmer fullstendig hvordan du gjør noe som du egentlig vet 

kan veldig godt (for eksempel, kjøre bil, å lese, bruke en 

datamaskin, spille piano, etc.) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

163. Du hører en stemme i hodet som hele tiden snakker om AIDS og 

homoseksuelle. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

164. Du føler at deler av kroppen din er frakoblet (løsrevet) resten av 

kroppen.  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

165. Du ønsker at du visste hvorfor du føler og handler som du gjør 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

166. Du hører lyder fra noe nær deg, som om de kom fra noe langt 

borte (uten en kjent medisinsk årsak) 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

167. Du går inn i en transe og blir besatt av en ånd eller en demon 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

168. Bilder av tidligere traumer dukker plutselig opp i bevisstheten din 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

169. Du kjenner ingen smerte (når du burde ha kjent smerte) (uten 

kjent medisinsk årsak)  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

170. Du oppdager at du har en alvorlig skade (for eksempel, et kutt, et 

brannsår, eller mange skrubbsår) uten at du husker hvordan du 

fikk den 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

171. Du hører en stemme i hodet ditt som kaller deg en løgner eller sier 

at visse hendelser aldri skjedde 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

172. Du føler som om den del av kroppen din (eller hele kroppen) har 

forsvunnet 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

173. Du oppdager plutselig at du befinner deg et sted (for eksempel, på 

stranden, på jobb, på en nattklubb, i bilen, etc.) uten at du kan 

huske hvordan du kom deg dit 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

174. Du føler at det er en annen person inne i deg som kan komme ut 

og snakke om den vil 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

175. Du er villig til å gjøre eller si nesten hva som helst for å få noen 

andre til å føle at du er ”spesiell” 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

176. Du har mareritt om traumer fra fortiden din 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

177. Mennesker legger merke til ditt tomme blikk; de kan se at du er 

”borte” 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

178. Du er fornøyd med andres sympati og bekymring når de hører om 

traumene du har gjennomgått 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

179. Du ”våkner” og oppdager at du har gjort noe du ikke kan huske å 

ha gjort (for eksempel, knust noe, kuttet deg selv, vasket hele 

huset, etc.) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

180. Du har tanker som ikke egentlig virker å tilhøre deg 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

181. Du har smerter når du urinerer (uten kjent medisinsk årsak) 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

182. Du veksler fram og tilbake mellom å føle deg som et menneske og 

føle deg som en annen art (for eksempel, en katt, en hund, et 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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ekorn, etc.)    

183. Du har ”tunnelsyn” (når synsfeltet ditt blir smalere til bare en 

tunnel) (uten kjent medisinsk årsak) 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

184. Du har vanskeligheter med å holde deg ute av transe 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

185. Humøret ditt forandrer deg raskt uten noen åpenbar grunn 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

186. Du oppdager at du har forsøkt å begå selvmord, uten at du kan 

huske at du har gjort det 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

187. Du oppdager ting som du må ha skrevet (eller tegnet), men uten at 

du kan huske det  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

188. Du føler deg plutselig veldig liten, som et lite barn 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

189. Du vet plutselig ikke hvordan du gjør jobben din 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

190. Du føler som om det foregår en kamp inne i deg om hvem du 

egentlig er 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

191. Du får plutselig en følelse av at kroppen din ikke er din egen  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

192. Du har gjenopplevelser flere dager etter hverandre 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

193. Du blir forvirret eller rådvill av følelsene dine 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

194. Du husker ikke hva som skjer når du kjører en kjent vei i bilen din 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

195. Du ser tydelige forandringer i håndskriften din 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

196. Du har veldig sterke følelser (for eksempel, frykt, sinne, 

emosjonell smerte og sår) som plutselig forsvinner   
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

197. Du ser i speilet og ser noen andre enn deg selv 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

198. Det kjennes som om tankene dine plutselig blir ”tatt fra deg” 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

199. Du hører en stemme i hodet som forteller deg at du må ”holde 

kjeft” 

 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

200. Mennesker forteller deg at du noen ganger oppfører deg så 

annerledes at du virker som en annen person 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

201. Du veksler frem og tilbake mellom å føle deg som en mann og 

føle deg som en kvinne 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

202. Du har en annen del på innsiden som har andre minner, handlinger 

og følelser enn deg selv 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

203. Du føler at føttene eller hendene dine (eller andre deler av 

kroppen din) har forandret størrelse 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

204. Noen ganger har du ”våknet” og funnet piller eller et barberblad 

(eller noe annet du skade deg med) i hånden din  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

205. Du finner notater hjemme hos deg selv med en håndskrift du ikke 

kjenner igjen 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

206. Du har gjenopplevelser om dårlige episoder av din favoritt TV – 

serie 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

207. Du hører stemmer i hodet som kaller deg slem, verdiløs eller en 

taper 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

208. Du har en veldig sint del som ”kommer ut” og sier og gjør ting du 

aldri ville sagt eller gjort 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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209. Du føler som at noen av tankene dine er fjernet fra bevisstheten 

din – av en kraft eller en annen del av deg  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

210. Du føler en kamp inne i deg om hva du skal tenke, føle, gjøre 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

211. Du husker ikke hvor du var dagen i forveien 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

212. Du føler som at en annen del eller person inne i deg prøver å 

stoppe deg fra å gjøre eller si noe 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

213. Du ønsker at noen endelig vil innse hvor mye du lider 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

214. Mer enn en del av deg har reagert på disse spørsmålene  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

215. Du føler tilstedeværelsen av en sint del inne i hodet ditt som 

virker å hate deg 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

216. Du hører en stemme i hodet ditt som er trøstende, hjelpsom eller 

beskyttende 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

217. Gjenstander i hjemmet ditt forsvinner eller blir flyttet rundt (og du 

vet ikke hvordan dette skjer) 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

218. Du legger merke til tilstedeværelsen av et barn inne i deg 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Vedlegg B Korrelasjonsmatrise fasettskårer  

Correlations 

  
MIDmemory_

problems 
MIDdeperso

nalization 
MIDdereali

zation 
MIDflashb

acks 
MIDsomat

oform 
MIDtra

nce 
MIDidentity_

confusion 
MIDvoice

s 
MIDego_

alien 
MIDself_alte

ration 
MIDselfstates

_alters 
MIDdicont

_time 
MIDdiremb_

beahv 
MIDanci

llary 

MIDmemory_pr
oblems 

Pearson 
Correlation 

1 ,703** ,613** ,553** ,631** ,569** ,657** ,505** ,611** ,697** ,535** ,667** ,668** ,652** 

MIDdepersonali
zation 

Pearson 
Correlation 

,703** 1 ,898** ,696** ,773** ,811** ,796** ,752** ,826** ,880** ,804** ,748** ,724** ,803** 

MIDderealizatio
n 

Pearson 
Correlation 

,613** ,898** 1 ,693** ,832** ,799** ,741** ,737** ,809** ,855** ,773** ,801** ,767** ,747** 

MIDflashbacks Pearson 
Correlation 

,553** ,696** ,693** 1 ,633** ,637** ,648** ,672** ,690** ,633** ,610** ,710** ,661** ,666** 

MIDsomatofor
m 

Pearson 
Correlation 

,631** ,773** ,832** ,633** 1 ,682** ,639** ,723** ,681** ,741** ,685** ,719** ,690** ,675** 

MIDtrance Pearson 
Correlation 

,569** ,811** ,799** ,637** ,682** 1 ,733** ,685** ,772** ,809** ,801** ,780** ,711** ,793** 

MIDidentity_co
nfusion 

Pearson 
Correlation 

,657** ,796** ,741** ,648** ,639** ,733** 1 ,732** ,833** ,848** ,777** ,680** ,673** ,807** 

MIDvoices Pearson 
Correlation 

,505** ,752** ,737** ,672** ,723** ,685** ,732** 1 ,789** ,773** ,820** ,729** ,728** ,654** 

MIDego_alien Pearson 
Correlation 

,611** ,826** ,809** ,690** ,681** ,772** ,833** ,789** 1 ,874** ,841** ,724** ,774** ,858** 

MIDself_alterati
on 

Pearson 
Correlation 

,697** ,880** ,855** ,633** ,741** ,809** ,848** ,773** ,874** 1 ,855** ,772** ,816** ,851** 

MIDselfstates_
alters 

Pearson 
Correlation 

,535** ,804** ,773** ,610** ,685** ,801** ,777** ,820** ,841** ,855** 1 ,724** ,739** ,782** 

MIDdicont_time Pearson 
Correlation 

,667** ,748** ,801** ,710** ,719** ,780** ,680** ,729** ,724** ,772** ,724** 1 ,899** ,769** 

MIDdiremb_be
ahv 

Pearson 
Correlation 

,668** ,724** ,767** ,661** ,690** ,711** ,673** ,728** ,774** ,816** ,739** ,899** 1 ,803** 

MIDancillary Pearson 
Correlation ,652** ,803** ,747** ,666** ,675** ,793** ,807** ,654** ,858** ,851** ,782** ,769** ,803** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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