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obravnava s treh vidikov: 

- psihološki (fenomenološki, dimenzionalni) koncepti: 

- pri psihološkem ocenjevanju uporabljamo zlasti vprašalnike in se zanašamo na 

samooceno, ki je lahko bolj ali manj pristranska 

- problem je, da imajo ravno pacienti z motnjo osebnosti slepo pego na področju, kjer 

imajo problem (primer pacientke, ki je rešila vprašalnik, in ta ravno tam, kjer ima 

problem, ni pokazal problema) 

- psihiatrični (simptomatski, kategorialni) koncepti: 

- psihiatri govorijo o motnjah osebnosti, ko imajo s pacientom težave, ker ta npr. ne 

sodeluje pri zdravljenju (borderlajn, antiosicalne, odvisne osebnosti), vendar mi vemo, 

da so nekatere motnje osebnosti tudi zelo neopazne, kjer je težava v doživljanju in 

odnosu do samega sebe 

- psihoterapevtski (odnosni) koncepti 

 

PSIHOLOŠKI (FENOMENOLOŠKI) VIDIK MOTENJ OSEBNOSTI 

- osebnostne dimenzije in osebnostna patologija: kvalitativne ali kvantitativne razlike 

- kdo je stalno zagrenjen, gre k psihiatru, ki mu da bolniški stalež = sprememba, nov 

status, sam se prepozna, družba ga začne drugače gledat = neka drastična sprememba 

- problem fenomenološkega pristopa je slepa pega patoloških osebnosti: posebej iz A 

(čudaki) in B kategorije (dramatiki), ker so zelo nekritični glede svojih težav, saj jih 
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večinoma pripisujejo okolici, ne sebi = ekstrenalizatorji, predvsem C skupina 

(bojazljivci) pa obratno = internalizatorji 

 

pojem osebnosti 

- je kompleksen in koherenten sistem psiholoških struktur in procesov, vzorec globoko vtkanih 

psiholoških značilnosti, ki se avtomatično odražajo na skoraj vseh področjih posameznikovega 

psihološkega delovanja, če smo dovolj pozorni in znamo opazovat (Millon, 2004) 

 

etiologija motenj osebnosti 

- vedenjske teorije (učenje) = razumevanje z vidika vedenja in učenja, velik vpliv družine, ki 

postavlja modele učenja; Bandura je preučeval modelno učenje in dokazal učenje agresivnih 

vzorcev, tudi psihosomatiko lahko razumemo skozi naučene vzorce, pogosto pri pacientih s 

psihosomatskimi motnjami srečujemo ljudi, ki so bili že v otroštvu soočeni z boleznijo in so se 

učili biti pozorni na svoje zdravstveno stanje, npr. nezgodniki (se naučijo nesreč? ne 

upoštevajo faktorjev slučaja, ne puščajo si manipulacijskega prostora) 

- psihoanalitične teorije (koncept travmatizirane osebnosti: travme povzročijo osebnostno 

motnjo, pri osebnostni motnji pogosto najdemo travmo, pri borderline in paranoidni je travma 

skoraj pravilo, pri psihotični tudi pogosto travma, pri depresivni je pogosta zgodnja izguba) 

- pri ljudeh, ki so zlorabljeni, ugotavljamo, da pogosto preveč tvegajo, nimajo zaščitne funkcije, 

tvegano se vedejo, ta zloraba se pogosto ponavlja, en posamezni dogodek lahko pusti pečat, 

da človek deluje na specifični način, na nezavedni način išče iste situacije, da bi predelal 

- medosebne teorije (patološka medosebna komunikacija), npr. shizofrena mati je sicer zelo 

naivna teorija, je pa gotovo, da specifična komunikacija sproža neko patologijo, npr. pri 

narcistični osebnosti je primer graditve lažnega selfa in odmik od avtentičnosti 

- nevrobiološke teorije (konstitucija in nevrotransmiterji), med telesno konstitucijo in 

osebnostjo je srednja korelacija, Cloningerjev model (Benedik, str. 89) 

 

paradigme psihološkega razumevanja in ocenjevanja osebnosti 

- kognitivna (Kelly, Chomsky, Beck, Bandura: socialno kognitivna psihologija, 

nevropsihologija, lingvistika, računalniški modeli): eksperiment, ocenjevalne skale, 

vprašalniki: procesiranje vzorcev, učenje vpliva okolja 
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- psihodinamična (Freud, Rapaport, Kohut, Kernberg, Blatt, psihoanaliza, teorija objektnih 

odnosov, razvojna PA, self psihologija): intervjuji in asociacijski, reprezentacijski, projekcijski 

testi (rorschach, TAT, nedokončani stavki) 

- personološka (Allport, Murray, Freud, Erikson, McAdams), psihobiografski intervjuji, 

življenjske zgodbe 

- medosebna (Sullivan, Mead, Leary, Guttman, Wiggins, Benjamin), vprašalniki medosebnih 

odnosov: vpliv komunikacije in odnosov, ki naj bi kondicionirali in vzdrževali patologijo 

- empirična (Kreapelin, Hathaway in Mckinley, Meehl, Graham), modeli mentalnih motenj, 

MMPI (minesotski multifazični osebnostni vprašalnik): 15 dimezij, razumevanje človeka skozi 

raziskovanje bolezni, pacientov različnih motenj, tako so nastali psihiatrični diagnostični 

modeli, podobno je raziskoval Freud in postavljal teorijo 

- multivariatna (Galton, Cattell, Eysenck, Norman, Costa & McCrae), vprašalniki osebnostnih 

potez oz. dimenzij, 5-faktorski model 

 

pet temeljnih faktorskih osebnostnih dimenzij: v sodobnem času zelo popularen 

 

1. introverznost (odtujenost) vs. ekstraverznost (energija, surgentnost) 

- pojasnjuje največ razlik, najpomembnejša lastnost 

- vključuje komponente družaben : zadržan, zgovoren : molčeč, odkrit : zaprt, pustolovski : 

previden 

= dimenzija se nanaša na življenjsko področje moči 

 

2. čustvena stabilnost : nestabilnost (nevroticizem) 

- vključuje komponente sproščenost : napetost, zaskrbljenost; mirnost, uravnovešenost : 

vzburljivost: nehipohondričnost : hipohondričnost (zaskrbljenost za zdravje) 

= dimenzija se nanaša na čustva 

 

3. odprtost za izkušnje (intelekt), kulturnost : zaprtost (psihoticizem) 

- vključuje komponente intelektualnost : omejenost, smisel za umetnost, olikanost : 

neolikanost, domiselnost : nedomiselnost 

= dimenzija se nanaša na intelekt 

 

4. sprejemljivost, prijaznost : neprijaznost (antagonizem) 
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- vključuje komponente prijaznost : neprijaznost, dobrovoljnost : razdražljivost, kooperativnost 

: negativizem, neljubosumje : ljubosumje 

= dimenzija opisuje življenjsko področje ljubezni 

 

5. vestnost : nevestnost (dezihbicija) 

- vključuje komponente skrbnost : brezskrbnost, odgovornost : neodgovornost, obzirnost : 

brezobzirnost, vztrajnost : nevztrajnost 

= dimenzija je povezana predvsem z odnosom do dela 

 

»velikih pet« osebnostnih dimenzij in psihopatologija 

- pri osebnostnih motnjah najbolj izstopa kombinacija nevroticizma, introvertnosti, in 

nevestnosti = osebnostna kombinacija, ki je zelo pogosta med motnjami osebnosti in opisuje 

pasivno, nesamozavestno, anksiozno osebo z difuznim konceptom sebe = zelo značilno za 

psihiatrične paciente 

- nevroticizem (oz. negativno čustvovanje) je nasploh osebnostna dimenzija, ki se povezuje s 

številnimi motnjami osebnosti, pa tudi z drugimi mentalnimi motnjami (druge DSM osi), kot 

so npr. depresivne, anksiozne, psihosomatske motnje, motnje odvisnosti, shizofrenija itd. 

- poddimenzije nevroticizma so depresivnost, anksioznost, občutljivost, sovražnost, 

impulzivnost, samozavedanje; posamezne motnje osebnosti se razlikujejo v izraženosti teh 

podfaktorjev, tako je npr. antisocialna motnja osebnosti povezana z nizko izraženim 

samozavedanjem (malo sramu in socialne anksioznosti), mejna osebnostna motnja pa z 

visokim samozavedanjem, čeprav sta si v drugih aspektih nevroticizma podobni 

 

osebnost + telesne in vedenjske motnje: BFQ (Big Five Questionnaire) in vpliv vestnosti 

(skrbnost, odgovornost, vztrajnost vs. dezihnibicija) 

- rizični faktor za vse oblike smrtnosti, dolžina življenja 

- uživanje tobaka, alkohola, drog 

- nizka aktivnost nezdravo prehranjevanje 

- tvegana vožnja motornih vozil 

- tvegani (nezaščiteni) spolni odnosi 

- suicidalnost 

- agresivno vedenje 
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osebnost in telesne motnje 

- nestabilni temperament = več somatskih težav 

- nevroticizem, negativno čustvovanje (čustvena nestabilnost), depresivnost, anksioznost in 

hiperaktivnost otrok napoveduje kasnejše težave v metabolizmu, ki predstavljajo faktor 

tveganja za razvoj diabetesa tipa 2, kardiovaskularnih bolezni, prekomerne teže 

- duševna sovražnost napoveduje povišan krvni pritisk 

- koncept psihosomatske osebnosti, danes so zelo popularni razni somatski simptomi, npr. 

bolečinski 

- razlika med konverzivno (histerično) in somatizacijsko motnjo: nevrotiki so sposobni 

ubesedit, medtem ko so somatizacijski aleksitimični, težko jih je prepričat, da imajo psihični 

problem; pri konverzivni motnji je izrinjen psihični konflikt, psihosomatika pa je mejna 

struktura in temelji na deficitu, ne konfliktu; somatizacijska motnja je stvar avtonomnega 

živčnega sistema, konverzivna pa bolj stvar prečno-progastega mišičevja, ki je pod zavednim 

nadzorom 

 

osebnost (vedenjski tipi) in telesne motnje 

- vedenjski tip A: občutek nujnosti in neodložljivosti opravkov, tekmovalnost, gnanje za 

dosežki, sovražnost, agresivnost = večja nevarnost težav s srcem in zvišanim krvnim pritiskom 

(managerska bolezen) 

- vedenjski tip B: brezbrižnost in sproščenost 

- vedenjski tip C: pasivnost, podredljivost, ubogljivost, pretiran nadzor nad čustvi, še posebno 

nad jezo = večja dovzetnost za raka 

- vedenjski tip D: kronični čustveni stres, rezultat negativnega čustvovanja in socialne 

inhibicije = koronarne težave (najbolj dimenzionalni, empirično dokazan model) 

 

modeli odnosa med osebnostjo in telesnimi oz. psihičnimi motnjami 

- model občutljivosti: psihosocialni stresorji naj bi načeli osebnostne obrambe na različnih 

ravneh, ko ni več možnosti za njihovo obvladovanje, se pojavi motnja oz. bolezen; klinični 

sindromi so tako neke vrste prilagoditvene reakcije, ki jih sprožajo zunanji dogodki in so v 

neposredni zvezi z osebnostjo posameznika (stresorji > osebnost > sindrom) 

- model zapleta: telesna ali duševna motnja povzroča osebnostne spremembe; tj. najprej je 

telesna ali duševna motnja, nato osebnostna motnja (bolezen > osebnost) 



Psihoterapevtska znanost SFU, 2. st.: Diferencialna psihopatologija I, osebnostne motnje 

(zapiski 2019, M. Čeh) 

 

 

6 

- model bolezenske dovzetnosti: osebnost ni neposredno vpletena v nastanek motnje oz. 

bolezni, vendar vpliva na njen potek, npr. marsikdo zboli za shizofrenijo, vendar je razlika v 

poteku in spopadanju (osebnost // sindrom) 

- sistemski pogled: najverjetnejša je kombinacija vseh treh modelov:  

- pod vplivom psihosocialnih stresorjev  

- lahko specifična osebnostna struktura pogojuje ali pospešuje nastanek bolezni in 

vpliva na njen potek,  

- obenem pa dolgotrajna ali akutna bolezen spreminja osebnost.  

 

osebnost kot imunski sistem 

- od strukture oz. značilnosti osebnosti in prilagoditvenih funkcij je odvisno, ali bo odziv na 

psihosocialne obremenitve zdrav ali bolezenski 

- osebnost je na nek način podobna imunskemu sistemu, ki je izpostavljen večjim ali manjšim 

psihofizičnim obremenitvam 

- nihče ni imun na razvoj neke motnje, odziv je odvisen od intenzivnosti okoliščin, v določeni 

okoliščini bi vsak imel težave, npr. ob izpostavljenost vojni, nasilju vsak reagira s patologijo, 

osebnost pa določa mesto ranljivosti 

 

dovzetnost (vulnerabilnost) za bolezen in odpornost 

- vulnerabilnost lahko pojmujemo kot osebnostno dimenzijo, ki pomeni relativno trajno 

ranljivost oz. dovzetnost konkretnega posameznika za razvoj specifične motnje oz. bolezni 

- nasprotna tej je odpornost proti bolezni: čim večja je dovzetnost, manjša je odpornost in 

obratno 

- dovzetnost se lahko povečuje ali zmanjšuje 

 

determinante bolezenske dovzetnosti 

- zunanji vplivi 

- osebnost (vključno z nevrobiološkimi potmi)  

- razvojno obdobje: mlajši kot je otrok, bolj je ranljiv, otroci pogosto reagirajo psihosomatsko, 

nekateri pa tudi kasneje, ranljivost se spreminja skozi starostna obdobja 

- prva tri leta so najbolj pomembna, pomembno je psihološko rojstvo  

- višja ranljivost v adolescenci, pogosto se razvijejo težave, proces individualizacije 
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- povečana ranljvost je tudi v starosti, separacije in izgube zaradi smrti, telesne težave, 

izguba samostojnosti, že upokojitev je lahko problem, osamosvojitev otrok 

 

osebnostni dejavniki bolezenske dovzetnosti 

- čustvovanje (pomanjkljiva regulacija emocij, poudarjeno negativno anksiozno in depresivno 

čustvovanje, povečan čustveni odziv, osiromašeno čustvovanje) 

- temperament (hipersenzitivnost, impulzivnost, zmanjšana odzivnost) naj bi bil prirojen, 

podedovan, melanholični in kolerični temperament sta bolj bolezensko dovzetna kot 

sangvinični in flegmatični 

- doživljanje sebe (negativno, manj zrelo, nekoherentno doživljanje sebe in okolice je bolj 

ranljivo) 

- specifične kognitivne motnje (nenavadna prepričanja in miselni procesi) 

- socialne značilnosti (socialna izolacija, neprilagojenost, izogibanje), če je kdo povezan z 

drugimi, je manj ranljiv 

 

rezilientnost (foto!) 

- ljudje smo različno prožni: če dva zbolita za isto boleznijo, bo kdo lažje in kdo težje prebolel, 

gre za razmerje med dejavniki tveganja in zaščitnimi dejavniki 

- ženske lažje predelujejo stresne situacije, ker prej poiščejo pomoč 

 

koncept: subjektivno psihično blagostanje = biti srečen 

- koncept pozitivne psihologije, ki se ukvarja s pozitivnimi vidiki psihološkega delovanja 

- kaj prinaša srečo, subjektivno blagostanje? 

- bolezen in zdravje naj ne bi vplivala na srečo 

- srečnost je dedna, je osebnostna lastnost oz. osebnost bolj vpliva na srečnost kot okoliščine 

 

multivariatna paradigma: problem dimenzionalnega, nomotetičnega razumevanja in 

ocenjevanja (motenj) osebnosti 

- hevristični pristop 

- z vprašalniki odkrivamo površinske lastnosti, ki jih posameznik pri sebi pozna in jih je 

sposoben priznat in razkrit, če je nekritičen, lahko spregledamo 

- horizontalno raziskovanje, ugotavljanje odnosov med posameznimi (površinskimi, 

diferencialnimi) značilnostmi, ni pa povezave s procesi, ki so v ozadju teh 
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- pomeni usmerjenost na dimenzije individualnih razlik (potez, dispozicij) 

- raziskovanje površinskih individualnih diferencialnih tendenc na ravni populacije in zgoraj-

navzdol (top-down) 

- kritika: osebnosti ne moremo razumeti samo na podlagi lociranja posameznika na določeno 

mesto v okviru sistema linearnih dimenzij 

- problem »povprečnega vedenja« – neprilagojenost konkretnemu posamezniku v konkretni 

situaciji 

- če človek doseže povprečno oceno, o njem ne moremo ničesar povedat, povprečje je lahko 

rezultanta skrajnosti; rezultat vprašalnika je neko povprečno vedenje in na podlagi rezultata 

ne moremo videti dinamike, npr. če ocenjujemo odnos dveh, ki se ločujeta, sta zelo abivalentna, 

čutita ljubezen in sovraštvo, isti rezultat pa lahko dobimo čez eno leto, ko sta eden do drugega 

indiferentna 

- če ima cela skupina neko lastnost, je ne moremo prepoznat 

 

značilnosti integrativnega kliničnopsihološkega razumevanja in ocenjevanja osebnosti 

- je multimetodično: analitično in sintetično, kvantitativno in kvalitativno, nomotetično in 

idiografsko, tipološko (prototipsko) in dimenzionalno  

- upošteva biopsihosocialni in diatetično-stresni model razumevanja duševnih motenj 

(diatetično-stresni model: imamo neke predispozicije ranljivosti, pa tudi neko stresno 

situacijo) 

- zajema etiološke, strukturne, funkcionalne vidike osebnosti 

- je integracija in sinteza vseh zbranih informacij o posamezniku 

 

PSIHIATRIČNI KONCEPTI 

 

koncept osebnosti v medicini 

- pomembna, ker govorimo o prilagojeni in neprilagojeni: kako se posameznik odzove v 

stresnih situacijah 

- osebnost kot osrednji psihološki koncept predstavlja kompleksen in koherenten sistem 

psiholoških struktur in procesov, lahko tudi patoloških 

- od osebnosti posameznika sta odvisni njegova prilagojenost in učinkovitost v različnih 

socialnih okoljih npr. družinskem in delovnem 

- osebnost je povezana z zdravjem 
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- problem psihiatričnih klasifikacij motenj osebnosti 

- kategorialna razdelitev (meje med zdravim in patološkim?): težko se je odločit, ali nekaj velja 

ali ne velja za moteno 

- simptomatska raven (vedenje : osebnostne lastnosti): bazira na vedenju ali pa samo na eni 

značilnosti, namesto na osebnostnih lastnosti, problem je, da je vedenje zelo spremenljivo, 

lahko se pojavlja pri različnih ljudeh, hkrati se lahko ista lastnost kaže na več načinov 

- princip komorbidnosti (soobolevnost), lahko pa se v resnici le en problem izraža na več 

načinov (diagnoze so potrebne za zavarovalnico) 

 

MKB-10 

- definicija: resna motnja karakterja in vedenja 

- tudi v Evropi pogosto za osebnostne motnje uporabljamo DSM, ker je bolj razdelan 

- razlike 

- termin obsesivno-kompulzivna OM v MKB zamenjuje termin anankastična motnja 

- termin antisocialna motnja nadomešča disocialna motnja (včasih psihopatska, danes 

velike zadrege glede poimenovanja) 

- mejna OM je tip čustveno neuravnovešene OM (poleg impulzivnega tipa) 

- v MKB-10 ni narcisistične OM, je le omenjena pod oznako druge motnje osebnosti 

- ni shizotipske OM in je premeščena v kategorijo psihotičnih motenj, kamor naj bi 

spadala glede na družinsko, genetsko povezanost (tudi v DSM-5), v DSM IV je med 

motnjami osebnosti, v DSM 5 pa na obeh koncih, ker naj bi MKB in DSM počasi združili 

 

motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi  

F60 specifične osebnostne motnje 

F60.0 paranoidna osebnostna motnja 

F60.1 shizoidna osebnostna motnja 

F60.2 disocialna osebnostna motnja 

F60.3 čustveno neuravnovešena osebnostna motenost 

F60.30 čustveno neuravnovešena osebnostna motenost, impulzivni tip 

F60.31 čustveno neuravnovešena osebnostna motenost, mejni (borderline) tip 

F60.4 histrionična osebnostna motnja 

F60.5 anankastična osebnostna motnja 
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F60.6 bojazljivostna (izmikajoča se) osebnostna motnja 

F60.7 odvisnostna osebnostna motnja 

F60.8 druge specifične osebnostne motnje 

F60.9 osebnostna motnja, neopredeljena 

 

DSM-IV in DSM 5 

- trajen vzorec notranjega izkustva (subjektivna izkušnja) in vedenja, ki pomembno odstopa od 

pričakovanj posameznikovega kulturnega okolja (tukaj moramo ocenit, kaj odstopanje od 

okolja je, npr. danes govorimo o narcistični družbi), in se odraža na vsaj dveh od naslednjih 

področjih: čustvovanju, kogniciji, kontroli impulzov, medosebnih odnosih 

- ni posledica psihofizioloških učinkov, učinkov substanc, splošnega somatskega stanja ali 

drugih duševnih motenj 

- vzorec je prodoren, tog, stabilen, pojavlja se že v otroštvu ali adolescenci in se nadaljuje v 

odraslo dobo (pri otrocih sicer raje govorimo o vedenjskih motnjah, ker predvidevamo, da se 

osebnost dokončno vzpostavi šele v adolescenci) 

- vodijo h klinično pomembnim subjektivnim težavam ali okvaram na socialnem, 

zaposlitvenem in drugih področjih (APA, 2000; APA, 2013) 

= problem doživljanja sebe in funkcioniranja v odnosih 

 

skupine motenj osebnosti po DSM  

- A skupina (shizoidna, shizotipska, paranoidna), t. i. čudaške osebnosti, ki naj bi bile blizu 

psihotičnih motenj 

- B skupina (mejna, histrionična, narcistična, antisocialna,) opisuje t. i. dramatike, posameznike 

s pestro in spremenljivo psihiatrično simptomatiko, dramatično izražanje simptomatike 

- MOM je diagnostična kategorija (borderline), mejna razvojna organizacija pa je 

razvojna oznaka (Kernberg) in zajema vse osebnostne motnje, razen OKM in 

depresivne motnje 

- borderlajn je prototip motnje osebnosti, ta motnja pojasnjuje največji delež vse 

motenosti na osebnostnem področju 

- nekateri histrionično razumejo kot nov izraz za histerično, PA avtorji pa razlikujejo 

nevrotično histerično ter manj zrelo in mejno histrionično: v PT se odraža s 

transfernimi značilnostmi: histerični pacient pogosto vzpostavi erotični transfer, ima 

ohranjeno kontrolo realnosti, zaveda se, da realizacija ni mogoča, medtem ko se 
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histrionična kaže v manj zreli obliki in gre bolj za problem agresije, kot za problem 

erotike, pacient poskuša osvojit terapevta in odnos realizirat, kar je v službi agresije in 

rušenja mej; pride do negativne terapevtske reakcije: histrionični pacient terapevta 

postavi pred izbiro: ali ljubezenski odnos (kar pacient doživi kot zlorabo in prijavi 

pacienta) ali zaključek terapije (zapusti terapijo); histrionična zaljubljenost je 

agresivna, izhaja iz potrebe po dominaciji, nevrotična je vezana na nedosegljivo 

- C skupina (obsesivno-kompulzivna, izogibajoča, odvisna) naj bi bila bližje nevrotičnim 

motnjam (čeprav gre za drug nivo), saj je glavna značilnost teh osebnosti anksioznost 

- v DSM IV so bile osebnostne motnje na drugi osi, govorimo o drugi ravni patologije, 

vendar nekateri kljub temu obravnavajo podobno 

 

DSM-5: poskus integracije psihiatričnega in psihološkega koncepta motenj osebnosti 

- združevanje simptomatske (kategorialne) in dimenzionalne (potezne) ocenjevalne paradigme 

- okvara osebnostnega delovanja in patološke osebnostne poteze 

 

okvara osebnostnega delovanja po DSM-5 

- motnje selfa (identiteta, samostojno delovanje) 

- motnje medosebnega delovanja (empatija, intimnost) 

- izraženost okvare osebnostnega delovanja ocenjujemo s 5-stopenjsko lestvico (0 - brez, 1- 

blaga, 2 - zmerna 3 - resna ali 4 - izrazita okvara), na podlagi katere lahko ocenimo, koliko in 

kakšna vrsta osebnostne motnje je prisotna pri posamezniku, zmerna raven izraženosti okvare 

je minimalni kriterij za diagnozo osebnostna motnja 

 

patološke osebnostne poteze po DSM-5 

- tendenca čutiti, zaznavati in se vesti relativno konstantno skozi čas in različne situacije 

- nanašajo se na neprilagojeno obliko »velikih pet« osebnostnih dimenzij: 

1. odtujenost (introvertnost) 

2. negativno čustvovanje (nevroticizem) 

3. antagonizem (nesprejemljivost) 

4. dezinhibicija (nevestnost) 

5. psihoticizem (nelucidnost - zaprtost) 

 

povezanost osebnostnih značilnosti z motnjami osebnosti (DSM-IV)  



Psihoterapevtska znanost SFU, 2. st.: Diferencialna psihopatologija I, osebnostne motnje 

(zapiski 2019, M. Čeh) 

 

 

12 

- skupina A (čudaki) naj bi imela visoko izraženo introvertiranost 

- skupino B (dramatike) naj bi združeval visoko izražen psihoticizem 

- značilnost skupine C (bojazljivci) pa so visoki rezultati na lestvici nevroticizma 

 

Kernbergova definicija motenj osebnosti (Kernberg, 1986) 

- sklop patoloških osebnostnih potez takšne intenzivnosti, da privedejo do pomembnih motenj 

intrapsihičnega in/ali interpsihičnega  funkcioniranja in so odraz ravni osebnostne 

organiziranosti, ki je lahko nevrotična (zrela), mejna, psihotična 

- čeprav je psihiater, pristopa dimenzionalno, glavni kriteriji so trije: kontrola realitete, 

obrambe, integracija identitete (predstav o selfu in drugih) 

 

kriteriji za razmejitev osebnostnih organizacij 

- stopnja organizacije identitete, raven integracije predstav o selfu, ki vključuje celotno 

osebnost s telesno in psihično organizacijo: kako ločimo zmedeno in jasno identiteto? če 

konfrontiramo kontradiktorna stališča, se pacient z integrirano identiteto zamisli, pacient z 

zmedeno identiteto pa ne, lahko prilagaja svoj poklic in hobije, zaradi strahu pred izgubo 

povsem prevzema identiteto, pogosto spreminja interese, menjava službe in študij zaradi 

naveličanja ali konfliktov, nekoristno porablja prosti čas, živi zmedeno življenje brez pravega 

smisla in jasnih ciljev, pogosto menjava partnerje, ni zmožen vztrajat v zvezi in ni zmožen 

samskega življenja 

- obrambni mehanizmi: dejavnost, ki zmanjšuje ali odstrani vsakršno spremembo, ki bi lahko 

ogrožala celovitost in obstojnost biopsihološke enote, prilagoditev psihičnega organizma: 

obrambe so intrapsihične ali interpsihične, nevrotične delujejo na potlačitvi, zrele na 

sublimaciji, primitivne pa na razcepu 

- realitetna kontrola pomeni sposobnost diferenciacije selfa od ne-selfa oz. reprezentacij selfa 

in objekta, intrapsihičnega od zunanjih izvorov percepcije in stimulusov, sposobnost 

(realističnega) vrednotenja svojih afektov, vedenja in (vsebine) mišljenja v okviru običajnih 

socialnih norm  

- če nimamo heteroanamnestičnih podatkov, včasih težko ugotovimo 

- v psihiatričnem jeziku blodnje in halucinacije 

- kaj prihaja od znotraj in kaj prihaja od zunaj, ločevanje med sanjami in resničnostjo 

 

razdelitev osebnostnih organizacij (Kernberg, 1986) 
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 Nevrotična 

organizacija 

Mejna organizacija Psihotična 

organizacija 

A – identiteta jasno ločene predstave 

o selfu in objektu 

zmedena identiteta: 

izključujoči se in 

neintegrirani vidiki 

sebe drugih 

namišljena identiteta: 

slabo razmejene 

predstave o selfu in 

objektu 

B – obrambe potlačevanje in 

obrambni mehanizmi 

višjega reda: reaktivna 

formacija, izolacija, 

zanikanje, ki varujejo 

pred intrapsihičnimi 

konflikti, zato 

interpretacija 

izboljšuje delovenje 

razcep in primitivne 

obrambe: negacija, 

projekcijska 

identifikacija, 

primitivna idealizacija, 

vsemogočnost, 

razvrednotenje 

obrambe ščitijo pred 

dezintegracijo in 

stapljanjem 

selfobjekta, 

interpretacije vodijo 

v regresijo 

C – realitetna 

kontrola 

ohranjena realitetna 

kontrola 

alternacije v 

doživljanju realnosti 

motena realitetna 

kontrola 

 

Kernberg: odnos med psihiatričnim, psihološkim in psihoterapevtskim konceptom motenj 

osebnosti 
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- osebnostne motnje so vse na mejni ravni 

- vprašanje, ali danes vidimo stvari, ki jih včasih niso videli, npr. Freud je isto tehniko 

uporabljal za nevrotične in mejne paciente 

- nismo več 19. stoletju in v tisti družbi, ki je producirala nevrotično strukturo, danes je družba 

drugačna, postmodernistična, ki producira narcistično patologijo, demokratična družba 

producira hujšo patologijo, ki je v veliki meri pogojena s permisivno vzgojo, tudi v bolnišničnih 

okoljih srečujemo drugačno populacijo 

 

PSIHOTERAPEVTSKI VIDIK: MOTNJE OSEBNOSTI IN ZDRAVLJENJE 

 

- »dober zdravnik zdravi bolezen, odličen zdravnik pa pacienta« (William Osler, zdravnik iz 

devetnajstega stoletja) 

- vloga osebnostnih dejavnikov pri zdravljenju telesnih in psihičnih motenj: bomo imeli dostop 

do pacientovih potencialov, ali bomo lahko vzpostavili odnos, bo pacient lahko vzpostavil in 

vzdrževal terapevtski odnos, kar je pri osebnostnih motnjah pogosto problem 
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terapevtske možnosti (Stone) 

- najbolj dostopni: obsesivno-kompulzivni, histrionični, depresivni, mazohistični, odvisni, 

izogibajoči 

- srednje dostopni: mejni, ciklotimni, hipomanični, narcistični (odvisno od oblike), shizotipski 

- najmanj dostopni: shizoidni, paranoidni, pasivno-agresivni, impulzivni, sadistični, 

psihopatski 

 

terapevtske možnosti – kriteriji (na kaj smo pozorni?) 

- zmožnost doživljanja anksioznosti in krivde: kdor ni aksiozen in ne doživlja krivde, ima 

omejene terapevtske možnosti, npr. pri psihopatih 

- stopnja internalizacije konflikta: eksternalizatorji ali internalizatorji, bolj kot kdo vali krivdo 

na druge, manjše so možnosti za terapijo 

- kako pomagamo eksternalizatorju? podporna terapija? izražanje razumevanja ne pomeni, da 

človeka podpiramo v njegovih prepričanjih: spoštujemo njegovo doživljanje, poskušamo 

razumet, vendar hkrati ne govorimo, da isto mislimo, kar je včasih zelo težko, sploh ko kdo 

izrecno zahteva naše mnenje in ga na neki točki moramo izrazit, poskušamo doseči soglasje 

glede nestrinjanja, to skušamo doseči pri kakšnih zelo rigidnih psihotičnih pacientih, s tem 

vprašanjem se pogosto ukvarjajo tudi psihiatri, saj psihotični pacienti težko sodelujejo, ne 

jemljejo zdravil, dogajajo se relapsi, s psihoterapijo lahko dosežemo sodelovanje 

 

Amador Xavier! njegov brat shizofrenik: I am not sick, I don't need help 

- veliko pacientov ne sprejema svoje bolezni in svojih težav, krivijo druge 

- how to delay the answer 

- 1As 

 

POSAMEZNE MOTNJE OSEBNOSTI 

 

bazična prepričanja povezana s tradicionalnimi motnjami osebnosti  

motnja osebnosti bazična prepričanja 

obsesivno-kompulzivna ne smem se zmotiti 

shizoidna potrebujem veliko prostora 

izogibajoča lahko me prizadenejo 
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pasivno-agresivna lahko me pohodijo 

paranoidna ljudje so možni sovražniki 

odvisnostna sem nemočen 

histrionična moram naredit vtis 

narcistična sem nekaj posebnega 

antisocialna druge moram izkoristiti 

 

NEZAUPLJIVA ALI PARANOIDNA OSEBNOST (človek je človeku volk) 

- nikomur ne zaupam, niti samemu sebi ne (Joseph Stalin) 

- danes prihajajo predvsem zaradi izgorelosti (tudi drugi, ne samo paranoidni) 

 

značilnosti paranoidne osebnosti 

- nezaupljivost, ki se kaže tudi v ljubosumju, ljubosumje 

- prikrajšanost in zlorabe, pacient dejansko ima v anamnezi pogosto zlorabe in prevare  

- zelo zanimivo: pretirana zaupljivost in naivnost v preteklosti, sumničenje v sedanjosti 

(vzročno-posledična povezava) 

- neprestano na preži 

- iskanje napak drugih 

- potreba po objektivnosti in pravičnosti, obremenjenost s pravico in krivico, okupiranost z 

dokazovanjem 

- zamerljivost, brez smisla za humor, še posebej na svoj račun 

- v terapiji pacient vzbuja močna kontratransferna občutja, odnos je lahko zelo naporen, ker 

je pacient nezaupljiv, boji se, da bo znova zlorabljen, paranoidna pozicija: oba sva slaba, 

terapevt je neobčutljiv in pacient nemočen, negativna diada ščiti pred pozitivno, idealizirano 

diado 

- gre za manj zrelo osebnostno strukturo, ki funkcionira z razcepom, z obtoževanjem in 

doživljanjem terapevta kot slabega; pacient vzpostavlja odnos, ki ga ščiti pred nečim hujšim: 

da bi zaupal, sprejel terapevta, bil odvisen od njega, nato pa prevaran in zapuščen, za pacienta 

je veliko lažje terapevta obtoževat 

- podiranje idealizirane diade v namen zaščite pred drugim polom (velja za vse osebnostnje 

motnje) 

- v PA diade integriramo in nikoli ne pozabljamo drugega pola, ki je v ozadju: če je negativni 

transfer, imamo v ozadju želje, kakšen naj bi terapevt bil, in obratno, če pacient idealizira, so 
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v ozadju negativna čustva: zavist, ljubosumlje, ko obravnavamo primer, moramo integrirat, 

zato so potrebne celostne interpretacije 

- po Klein paranoidno-depresivna pozicija: presegamo paranoidno pozicijo, da dosežemo 

depresivno pozicijo, ki je intergrirana, to je razvojna naloga v psihoterapiji 

- ali so blodnje kognitivni ali emocionalni problem? kako načrtovat terapijo? pri blodnjah 

nekateri priporočajo metakognitivni trening, npr. risanje slike z namenom prikaza napačne 

interpretacije zaradi premalo informacij, predpostavljamo napačno sklepanje, če pa gledamo 

na blodnjo kot na emocionalni problem, blodnje razumemo kot način prilagajanja 

- druga tehnika za paciente, ki imajo psihotično dekompenzacijo, je grounding tehnika, tj. 

vzpostavljanje stika z realnostjo 

- za paranoidne, pa tudi za shizoidne pacietne so značilne sadomazohistične težnje: pacient 

doživlja terapevta kot agresorja, sebe pa kot trpečega, ta odnos se lahko tudi spremeni, pacient 

je s svojim nezaupanjem sadističen do terapevta, te vloge se spreminjajo, terapevt se lahko 

identificira v sadistični vlogi, se prepozna kot agresor prek projektivne identifikacije, pacient 

ga do tega pripravi, zato je pomembna supervizija 

- uspešna terapija bo pacienta privedla v depresivni položaj, da bo uspel integrirat pozitivni 

in negativni del, kar prinaša separacijski strah: strah pred izničenjem se spremeni v strah pred 

separacijo, razvojno predelujemo vprašanja, potem se lahko pojavi kak nevrotični problem: 

problem uveljavitve, triangulacija, ti problemi se pojavljajo že prej, ampak začenjamo pri 

najnižji točki 

- pri paranoidni osebnosti se lahko pojavi tudi ojdipski problem traignulacije, ampak moramo 

vedeti, kje je osnovni problem, npr. bizarna oblika ojdipskega problema bi bila, da ga hoče 

oče odstranit = v ojdipsko situacijo zamaskiran problem paranoidne osebnosti 

- pri integraciji spodbujamo k odkrivanju drugega dela, ne čakamo in ne vnašamo vsebine! 

 

SHIZOIDNA IN SHIZOTIPSKA OSEBNOST (biti kot volk samotar) 

- »če slišiš glas v sebi, ki ti pravi: »ne smeš slikati!«, moraš nadaljevati s slikanjem in glas boš 

utišal (Vincent van Gogh) 

- zakaj pride shizoidna osebnost v psihoterapijo? sprožile situacije: pričakovanja okolice 

- problem vstopanja v simbiotične odnose, vstopanje v odnose doživlja kot boleče 

- ne želi živet popolnoma osamljen, vendar pa na varni razdalji, tako da je lahko sprožilna 

situacija tudi izguba 

- psihoterapija pacientu predstavlja varnost, ker so srečanja omejena, vloge so jasne 
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- globinska psihoterapija shizoidne osebnosti, če želimo delat na spremembi strukture, je zelo 

naporna, ker se pacient posesivno naveže na terapevta, vanj projicira veliko agresije, skuša ga 

nadzorovat, lahko pride do transferne psihoze, ne samo nevroze, želi se zlivat s terapevtom 

- nastopi problem mej, vračamo se v stanje pred rojstvom in pacienta je zelo težko pripravit do 

tega, da bi se rodil, saj želi ostat v »terapevtovi maternici«, težko ga je spravit ven, podobno 

je v intenzivni fazi s psihotičnimi pacienti 

 

značilnosti shizotipske osebnosti 

- nenavadno (čudaško, bizarno) vedenje, način oblačenja in komunikacije, zmedenost in 

razdvojenost, nespontanost, pretirana mirnost ali uporaba nenavadne, stereotipne mimike in 

gest, nepristnost, odtujenost, izgubljenost, razosebljenost, nenavadne senzacije, manjša 

funkcionalnost, biološke podobnosti s shizofrenijo 

- podobna struktura kot shizoidna, vendar je shizotipski pacient čudaški in bizaren v 

oblačevanju, vedenju in prepričanjih, so posebneži in vaški čudaki, umetniki, verski voditelji, 

imajo čudne introjekte, poleg shizoidnih značilnosti imajo tudi kognitivne motnje, slabe 

socialne spretnosti, shizoidna osebnost se vklaplja v družbo in je relativno uspešna ter nima 

nobenih težav, medtem ko shizotipska težko najde redno službo, pristane na cesti, živi svobodno 

življenje brez omejitev 

- delamo predvsem kakšne tehnike, psihoedukacijo (kakšna je razlika med edukacijo in 

psihoedukacijo: psihoedukacija je učenje na lastni izkušnji), delavnice, treninge socialnih 

veščin, reševanja medosebnih problemov, asertivnosti 

 

ČUSTVENO LABILNA ALI MEJNA OSEBNOST (življenje kot tobogan) 

- »i'm probably one of the most dangerous men in the world if i want to be, but i never wanted 

to be anything but me« (Charles Manson) 

- pomembna tema, ker pogosto iščejo pomoč, pogosta motnja 

- kontradiktorno doživljanje sebe in drugih 

- občutek neznosne praznine, ki je drugačna od narcistične osamljenosti, ko je objekt samo 

odsoten, ker pri mejni objekta ni, kar vzbuja huda občutja tesnobe, zato pacient išče intenzivne 

dražljaje, ki bi to praznino odpravili, eksperimentira z drogami, zapleta se v kriminal in 

seksualna dejanja 

- ker sta mentalizacija in intergracija pomanjkljivi, so impulzi neobvladljivi 

- okolica težko shaja z njim in on težko shaja z okolico, sebe doživlja zelo spremenljivo 
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- kaj je glavni problem? nezrela oblika depresivne osebnosti: kaj je glavni problem depresivne 

osebnosti? problem izgube, separacijski strah, občutek prikrajšanosti in izgube, odnosi so 

konfliktni, ker ima pacient stalne zahteve do partnerja, je posesiven, in ker tega ne dobi, 

doživlja zapuščanja, zavračanja, veliko avtoagresivnih in heteroagresivnih dejanj, zlorabe 

drog in alkohola, tvegana dejanja 

 

značilnosti mejne osebnosti 

- spremenljivost, avanturizem, spuščanje v »adrenalinske« dejavnosti, nihanje med 

navduševanjem in razočaranjem, medosebni konflikti, impulzivne in agresivne reakcije, velika 

potreba po pozornosti, podpori in zaščiti, izkušnje zavrnitev in ločitev, občutki praznine in 

osamljenosti, problemi identitete, črno-belo doživljanje sveta, idealizacija in razvrednotenje, 

brezciljnost, neodločnost, naveličanost in dolgočasje 

 

psihoterapija mejnega pacienta 

- pogosto prihaja v psihoterapijo, ker se čuti neustreznega, je depresiven in anksiozen, išče 

idealni objekt, pogosto tudi v nas, vendar nas tudi pogosto zapušča, zamenjuje terapevte, če 

dobi občutek, da mu nismo popolnoma predani, je razočaran in nas razvrednoti, zapušča 

terapijo 

- v terapiji se stalno kaj dogaja, kar preprečuje začetek dela, vedno prihaja šokiran, kaj se je 

zgodilo, če pa ni nič bilo, provocira in duhoviči, erotizira odnos, kaj naredimo? nič 

- travmatiziran pacient z nami zahteva vzajemni odnos 

- kdaj opustimo nevtralnost (povemo kaj o sebi, podelimo kaj s pacientom, ga podpremo): 

acting-out in ogroženost pacienta, nas ali terapevtskega procesa: za začetnike je bolje, da ne 

zapuščamo nevtralnosti 

- pogosta dominacija negativnega transferja, ker se libidinalni afekti ne vklapljajo v nevarni 

slog navezanosti 

 

- integriran pristop ABCD (Stone) = različni terapevtski pristopi s farmakoterapijo 

- tri najbolj uspešne: 

- dialektična vedenjska terapija (DBT, Linehan) 

- na transfer orientirana psihoterapija (TFP, Kernberg, Yeomans, Clarkin), poudarek 

na odnosu in problemu tukaj in zdaj, manj poudarka na preteklosti, če borderlajn 
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pacienta prehitro usmerjamo na preteklosti, ga pasiviziramo, ker začne udrihat po 

starših ipd. 

- na mentalizaciji temelječa psihoterapija (MBT, Bareman, Fogany) 

- pri bordelajnu smo hitro soočeni s pričakovanji in konflikti, ne moremo čakat, tako kot pri 

nevrotičnih 

- tehniko prostih asociacij modificiramo, omejimo na problem, ker lahko proste asociacije 

predstavljajo odpor 

- manj kot je pacient strukturiran, več strukture potrebuje, za borderlajn ni primeren 

nestrukturiran pristop, ker potrebujejo gradnjo strukture 

 

TFP – osnovne taktike 

- terapevtski dogovor 

- zaradi preživetja pacienta, terapevta in procesa 

- za odpravo sekundarnega dobička, ki jo prinaša motnja 

- mejni pacienti pogosto testira, ali pravila terapevtskega dogovora držijo ali lahko nadzoruje 

terapevta, pogosto poskuša rušit meje, preverja, do kod lahko gre 

- ostaja na ravni diadnega odnosa in ima težave s prehajanjem v tridao, z nevtralno držo 

poskušamo dati izkušnjo drugega odnosa, z nevtralnostjo, povzemanjem problema, nismo čisto 

noter in nismo čisto zunaj, smo tretja oseba, ne spustimo se v konflikt, čeprav nas skuša pacient 

vanj potegnit, zato le opisujemo, skušamo razumet, s podporo pacientovega stališča ne 

naredimo ničesar 

 

NARCISISTIČNA ALI DOMIŠLJAVA OSEBNOST (zaljubljenost vase, brez občutka za 

druge) 

- my only fault is that i don't realize how great i really am (Muhammad Ali) 

 

- v psihoterapijo pride ob neuspehu, ki je viden navzven, npr. ločitvi 

- konfrontacijo doživlja kot kritiko 

 

značilnosti narcistične osebnosti 

- neobčutljivost, neempatičnost, superiornost, idealizacija in razvrednotenje, pričakovanje 

posebnega položaja, potreba po priznanju in občudovanju, nagnjenost k sanjarjenju, zavist in 
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doživljanje drugih kot zavistnih, osredotočanje na zunanji videz, osredotočanje na statusne 

simbole, nihanje občutij lastne vrednosti 

- prevladujoča patologija današnjega časa, današnja družba je narcistična, zaradi zatona 

starih vrednot: iz religiozne družbe smo postali terapevtska družba, prosti čas je namenjen 

zdravju, družina je iz patriarhalne prešla v družino, v kateri oče nima vloge, je fizično ali 

psihično odsoten, kar onemogča triangulacijo 

- nezmožnost ponotranjanja meril, idealov, osiromašenje in odvisnost od drugih, ki potrjujejo 

pacientovo vrednost, ker komponenta superega ni ponotranjena 

- pacientu je bolj pomembno, da drugi menijo, da uživa, kot da dejansko uživa 

- histerične osebnosti si podobno prizadevajo za odobravanje okolice, vendar pri njih 

govorimo o izgubi ljubezni, pri narcističnih pa o izgubi selfa, ki je vezan na predstavo drugih, 

s katero pacient regulira lastno samopodobo 

- ločimo več vrst: odkriti tip, ki je klasičen primer, ki se hvali, imamo pa tudi bolj prikrite tipe, 

ki na videz delujejo nesamozavestno, nato pa odkrijemo grandiozna pričakovanja 

- po Kernbergu narcistične osebnosti pogosto pridejo do politične oblasti, za razliko od 

antisocialnih, na videz dobro funkcionirajo in pogosto niti ne potrebujejo terapevtske 

obravnave 

- ločimo med grandioznostjo (najbolj nezrela oblika, še na ravni biti), omnipotenco (višje 

razvita oblika, na ravni ravnati, »sem vsemogočen, vse znam«) in omniscentnost (na ravni 

vedeti, »vse vem«) 

- sodobna psihoanaliza govori o agresivni, namesto libidinalni investiciji, grandiozni self je 

sekundarnega razvoja 

- v terapiji za nas ni prostora, saj predstavljamo le podaljšek 

- različne vrste narcističnih sindromov: plašni, don Juan, thin skinned (tankočutnost), thick 

skinned (nič ni narobe z njim), mazohistični, suicidalni, sindrom mrtve matere 

 

- psihoterapevtski pristopi k narcističnemu pacientu 

- blage: podporna, DBT 

- zmerne 

... 

 

narcistični transfer 
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- pacient ne more sprejet, kar potrebuje, zavrača, kar mu ponujamo, saj bi s tem priznal, da 

smo boljši od njega in s tem sebe razvrednotil 

- ni zmožen žalovanja, ker ni dosegel depresivne pozicije in ne more občutit krivde 

- narcistični umik: pacient se umakne, ko doživi poraz, lahko tudi v suicidalnost 

- pomembna je korektivna izkušnja, da ob razvrednotenju s strani pacienta izrazimo empatijo, 

da je res težko imet takega slabega terapevta, s čimer pokažemo, da je objekt tudi ob 

ravzrednotenju sposoben empatije 

- druga korektivna izkušnja: da idealiziran terapevt pri sebi sprejema pomanjkljivosti, vendar 

hkrati sam sebe spoštuje 

- v obeh teh primerih rahljamo spliting 

- cilj je spoznanje pacienta, da je grandiozni self le eden od mentalnih stanj in da za stalno 

vzdržavenje tega plačuje visoko ceno 

- dolga faza idealiziranja, nato lahko načnemo vprašanje odvisnosti 

 

PSIHOPATSKA IN ANTISOCIALNA OSEBNOST (zločinec v miru, heroj v vojni) 

- »če dovolj veliko laž govoriš dovolj dolgo, ji bodo na koncu verjeli« (Joseph Goebbels) 

- antisocialna motnja je podobna borderlajnu: kontrola impulzov šepa, prisotna je odvisnost, 

kar pacienta privede do kršitev, psihopatska je bolj podobna narcistični, je pa bolj agresivna, 

vendar agresijo sprošča na socialno sprejemljiv način 

- značilnosti antisocialne osebnosti so bolj vezane na vedenje 

 

značilnosti antisocialne osebnosti (po DSM-IV) 

- kršenje družbenih norm, prevare, impulzivnost in pomanjkanje načrtovanja, razburljivost in 

agresivnost, nepremišljenost, neodgovornost, pomanjkanje občutij krivde in empatije 

 

značilnosti psihopatske osebnosti (Hare, 1996)  

- zgovornost in površinskost, egocentričnost in aroganca, pomanjkanje sočutja in občutkov 

krivde, pomanjkanje empatije, čeprav so sposobni prepoznavat čustva, ker z njimi 

manipulirajo, čustvena plitvost, sleparstvo in manipulacije, težavno vedenje v otroštvu, 

antisocialno vedenje v odrasli dobi, impulzivnost, potreba po vznemirjenju, težave s kontrolo 

vedenja, neodgovornost 

- psihopatski pacient pride v terapijo, ko ugotovi, da mu lahko koristi 
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IZOGIBAJOČA OSEBNOST (inhibiranost in občutja sramu) 

- »i'm not a real social person - i'm shy - and a lot of the business is just social« (Kim Basinger) 

 

značilnosti izogibajoče se osebnosti 

- v čem se razlikuje od shizoidne? umešča se med anksiozne, tj. ima željo po socialnem stiku, 

vendar je prisoten strah pred nesprejemanjem 

- občutek manjvrednosti, praznina, socialna izoliranost in osamljenost, občutki nesprejetosti in 

zavrnjenosti, strah pred odklonitvijo in zadrego, nezaupanje, odtujenost, doživljanje drugih kot 

kritičnih, izdajalskih in ponižujočih, izogibanje socialnim situacijam, fantazije o želeni 

gratifikaciji 

- manj verjetno, da bo pacient prišel v terapijo, ker ne mara spoznavat novih ljudi 

 

ODVISNA OSEBNOST (nezaupanje v lastne sposobnosti) 

- i am not afraid of death, i just don't want to be there when it happens (Woody Allen)  

 

značilnosti odvisnostne osebnosti 

- pomanjkanje samozaupanja, pretiravanje v zaznavanju lastnih pomanjkljivosti, naslanjanje 

na druge, prelaganje odgovornosti, strah pred zapustitvijo, samoponiževanje 

 

OBSESIVNO-KOMPULZIVNA OSEBNOST (okupiranost s popolnostjo) 

- »pogosto je varneje biti v verigah kot svoboden« (Franz Kafka) 

- nevrotična raven, poleg depresivne in histerične 

- zmožnost sprejemanja ambivalence in notranjih konfliktov v večji meri, večja zmožnost za 

odnos, obenem osebna rigidnost 

- problem z agresijo, ki je izrinjena 

- povezava med OKOM in OKM ni čisto jasna; razlika OKM vs OKOM: simptomatika 

egodistona ali egosintona; boljša prognoza pri OKOM kot pri OKM, zahtevata drugačne 

terapevtske ukrepe; OKM simptomi se pojavljajo pri različnih motnjah 

- horderstvo je bolj značilnost depresivne strukture in poskus kompenzacije, bolj kot odvisnost 

- problem obsesij je napačna interpretacija: vsaka misel lahko postane obsesivna, če pomeni 

visoko stopnjo osebne odgovornosti in ima veliko moč nad tem, kaj se bo zgodilo 

- pretirana odgovornost za stvari, pretirano pomembne misli, precenjevanje groženj 

- PA vidik: problem zavrte agresije, ki sega v obdobje od 2. do 4. leta starosti 



Psihoterapevtska znanost SFU, 2. st.: Diferencialna psihopatologija I, osebnostne motnje 

(zapiski 2019, M. Čeh) 

 

 

25 

- pacient se boji, da bi izgubil nadzor nad čustvi, če jih bo izrazil 

 

značilnosti anankastične (obsesivno-kompulzivne) osebnosti 

- pravila, morala, red, hierarhija in formalni odnosi; storilnost, urejenost, natančnost; varčnost, 

skrb za zdravje; strah pred napako; perfekcionizem; kritičnost 

 

HISTRIONIČNA OSEBNOST (biti vedno v središču pozornosti) 

- »i knew i belonged to the public and to the world, not because i was talented or even beautiful, 

but because i had never belonged to anything or anyone else« (Marilyn Monroe) 

 

značilnosti histrionične osebnosti 

- potreba po pozornosti drugih, družabnost, priljubljenost, potreba po sprejetosti, 

osredotočenost na zunanji videz 

 

DEPRESIVNA OSEBNOST (življenje s črnimi očali) 

- »naletela sem na protislovje: če ljubiš do bolečine, bo bolečina izginila, ostalo bo samo več 

ljubezni (mati Tereza)« 

- introjekcijski (krivdni) in anaklitični (odvisnostni) tip  

- šibka točka so separacije in nekaj pridobit zase 

- občutki nevrednosti blokirajo terapevtske intervence 

 

značilnosti depresivne osebnosti 

- občutljivost in empatija, negativna samopodoba, samokritičnost, asketstvo, prikrita in 

subtilna jeza, potreba po podpori s strani drugih, miroljubnost, odpuščanje, žrtvovanje, 

pesimizem, občutki zapuščenosti in prikrajšanost 

 

PSIHOSOMATSKA OSEBNOST 

- aleksitimija 

- psihoanalitični vidiki 

- sekundarna korist 

 

- 10 vprašanj, 20 točk, 50 % za pozitivno, traja 45 minut 

- primeri vprašanja: 
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- značilnosti motnje: psihiatrično, psihološko, psihoterapevtsko 

- razlika med histerično in histrionično motnjo 

- razlike med shizoidno in shizofrenično motnjo 

- kako je v ICD klasificirana mejna motnja 

- kako se imenuje mejna v ICD 

- katere motnje so dostopne za psihoterapijo 

- negativna oblika velikih 5 

- katere motnje niso v DSM 

- razlike v metodologiji med psihološko in psihiatrično diagnostiko 

- značilnosti psihiatričnega in psihološkega klasificiranja 

- značilnosti F10-F19 

- druge F cifre 

- DSM osi 

 


