
Vejledning af projekter

Specialevejledning

Malcolm Bang har været vejleder for følgende 29 specialeprojekter ved kandidatuddannelsen
i psykologi på Syddansk Universitet:

Statistiske analyser af patientbehandling

 Fatigue and cognitive impairment in Lyme Neuroborreliosis patients. Projektet gennem-
føres i  samarbejde  med Klinisk Center  for  Vektorbårne Infektioner,  Infektionsmedi-
cinsk afdeling Q, Odense Universitetshospital og Reumatologisk Forskningsenhed, Kli-
nisk Institut, Syddansk Universitet.

 Interaction between eating disorder and anxiety symptomatology during in-patient treat-
ment  for  eating  disorders.  Projektet  gennemføres  i  samarbejde  med  Modum  Bad
Psychiatric Center, Norge.

Statistiske analyser af data fra tidligere undersøgelser i Dansk Data Arkiv

 The long-term Impact of Coping Styles on Fertility Problem Stress and Depression in
infertile Males (Statistiske analyser af data fra en 5-årig kohorteundersøgelse).

 En undersøkelse av sammenhenger mellom barnemishandling og selvmordsatferd blant
unge voksne i Danmark (Statistiske analyser af data fra en spørgeskemaundersøgelse fra
Socialforskningsinstituttet).

Psykometri

 Stressors  and Stress  Manifestations  in  Adolescents:  the  Development  of  the Middle
School Stress Questionnaire (MSSQ).

Begrænsede systematiske review og meta-analyser

 Neuroinflammation  as  a  predictor  of  neuropsychiatric  symptoms following acquired
brain injury: A rapid systematic review. Projektet gennemføres i samarbejde med Cen-
ter for Evidence Based Medicine ved Odense Universitetshospital,  Neurologisk afde-
ling, Slagelse Sygehus og Neurobiologisk forskning, Institut  for Molekylær Medicin,
Syddansk Universitet.

 Kort- og langtidseffekter  af kognitiv adfærdbehandling af ADHD hos voksne - En be-
grænset sytematisk forskningsoversigt med metaanalyser.

 Sammenhængen mellem skam og depressive symptomer - et rapid systematisk review
og metaanalyse af prospektive langtidsstudier.

 Risk Factors Associated with Comorbid Posttraumatic Stress Disorder and Depression
in Adults Exposed to A Traumatic Event - A Rapid Systematic Review.

 Effekten av mindfulness-baserte intervensjoner for barn og ungdom med ADHD - Et ra-
pid review og metaanalyse.

 OCD-pasienters symptomtrykk under COVID-19-pandemien - En begrenset systema-
tisk oversikt og metaanalyse.

 Effekten af forventning til recovery på prognosen hos personer med whiplash associated
disorder: Et systematisk review og meta-analyse
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 Forældreadfærd, tilknytning og risiko for borderline personlighedsforstyrrelse - Et be-
grænset systematisk review og meta-analyse.

 Autisme og autistiske træk hos borderline personlighedsforstyrrelse - Et begrænset sy-
stematisk review og metaanalyse.

 Effekten av psykologisk intervensjon ved depresjon og angst i etterkant av en ervervet
hjerneskade - En rapid review og metaanalyse.

 Kreative evner og det bipolare spektrum - Et Begrenset Systematisk Review og Meta-
analyse.

 Sammenhænge  mellem sygdomsopfattelse  og  livskvalitet  hos  patienter  med  kronisk
tarmsygdom - et rapid review.

 Effekt af anvendt adfærdsanalyse (ABA) behandling på stress hos forældre til børn med
autisme.

 Sammenhængen mellem lederudbrændthed og henholdsvis deep- og surface-acting - et
rapid review og meta-analyse.

 Effect of Motivation, Insight and Home Sessions in Psychotherapy for Hoarding Disor-
der. A Rapid Review.

Begrænsede systematiske review

 Risk Factors Associated with Comorbid Posttraumatic Stress Disorder and Depression
in Adults Exposed to A Traumatic Event.

 Skolesamarbejdet om børn med autisme. Hvad betyder forældrenes perspektiv for deres
tilgang til skolesamarbejdet? Et begrænset systematisk review.

 The impact of attention deficit hyperactive disorder on creative cognition and real-world
creative achievements: a rapid review.

 Kan kognitiv adfærdsterapi anvendes til angstbehandling hos børn diagnosticeret med
autisme. Et systematisk review.

 Adolescent Risk Factors in the Development of Borderline Personality Disorder: A Ra-
pid Review.

 Børns Psykologiske Trivsel i Deleordninger: Et Rapid Review.

 Stress og psykosomatiske problemer hos børn og unge i deleordning, hos enlige og sam-
levende forældre. Et begrænset systematisk review.

 Vanskeligheder  med emotionsregulering  som risikofaktor  for  udvikling  af  angst  hos
børn og unge: Et systematisk review.

Kvalitative analyser

 Application of social reintegration treatment on a refugee population with posttraumatic
stress syndrome: Evaluation of a pilot study.

Vejledning af bachelorprojekter

Malcolm Bang har været vejleder for følgende 42 projekter ved bacheloruddannelsen i psyko-
logi på Syddansk Universitet:

Begrænsede systematiske review med meta-analyser

 Risikofaktorer for udøvelsen af partnervold - Et rapid review og meta-analyse.
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 Psykiatriske servicehunde til børn og unge med autisme - Kan en hund gøre en forskel?
Et rapid review og meta-analyse.

 Psykologiske senfølger og kriminel adfærd hos CSA-ofre - Et begrænset systematisk re-
view.

 Det tynde og trænede kropsideal – Et harmløst fænomen eller en grund til bekymring?

 Psykosociale risikofaktorer for Post-Stroke Depression - Et rapid review og meta-analy-
se.

 Covid-19-restriktionernes  psykiske påvirkning på unge voksne -  Et  rapid  review og
meta-analyse.

 Søvnproblemer hos børn og unge med OCD - Et rapid review med meta-analyse.

 Konflikter efter en skilsmisse.

 Risikofaktorer for angst, depression og nedsat kognitiv funktion efter Covid-19 - et be-
grænset systematisk review og meta-analyser.

 Gen-miljø-interaktioner ved udvikling af borderline personlighedsforstyrrelse - Et rapid
review med metaanalyse.

 Sammenhængen mellem børnemishandling og udviklingen af antisocial personligheds-
forstyrrelse hos mænd og kvinder - Et systematisk review og meta-analyse.

 Effekten af forventning til recovery på prognosen hos pædofile og minor-attracted per-
sons - et begrænset systematisk review.

 Depression, angst og PTSD efter Covid-19 - Et begrænset systematisk review.

 Effects of cognitive behavioral and pharmacological therapy for depression in refugee
populations: A rapid review and meta-analysis.

 Langsigtede Effekter af Good Behavior Game - Et Metaanalytisk Review af Randomi-
serede Kontrolstudier.

 Effekten af psykiatriske servicehunde for PTSD-symptomer - Et begrænset systematisk
review.

 Treating complex PTSD symptoms following childhood sexual abuse – a rapid review.

 Gen-miljø interaktion og kønsforskelle i udviklingen af antisocial adfærd ved børnemis-
handling - et rapid review med meta-analyse.

 Risikofaktorer og beskyttende faktorer for sekundær traumatisering - Et begrænset sy-
stematisk review med meta-analyser.

 Autismespektrumforstyrrelser og Pathological Demand Avoidance.

 Social angst og Theory of Mind - Et rapid review og metaanalyse.

 Sammenhæng mellem passivt omsorgssvigt og myelinisering – et systematisk review.

 Eksekutive funktioner og Theory of Mind hos børn med autisme - et rapid review og
metaanalyse.

 The Link Between Toxoplasmosa and Schizophrenia: A Rapid Systematic Review.

Begrænsede systematiske review

 Toxicity i online gaming: Et begrænset systematisk review.

 Incels: Et begrænset systematisk review.
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 Betydningen af patient-behandler-forhold for ME/CFS-patienters livskvalitet - Et rapid
review.

 Effekten af kultur på symptomudtrykket af auditive hallucinationer ved skizofreni – et
narrativt review.

 At leve med barnløshed.

 Psykosocial udvikling hos arbejdsløse universitetsdimittender.

 Eksekutiv dysfunktion og recidivisme - et rapid systematic review.

 Langtidseffekten af kognitiv adfærdsterapi og methylphenidat på behandling af ADHD
for voksne - et rapid review.

 CPAP-behandlings effekt på kognitive funktioner hos apopleksipatienter med OSA - et
begrænset systematisk review.

 Effekten af søvnmangel på interpersonelle interaktioner - et rapid review.

 Effekten af anbringelser som risikofaktor for kriminel adfærd. Et begrænset systematisk
review.

 Relationelle problematikker hos unge udsat for interpersonel vold i barndommen: Et ra-
pid review.

 Systematisk review om forventnings påvirkning på behandlingseffekt ved behandling af
depression.

 Forældre-barn forholdet som beskyttende faktor mod posttraumatiske stresssymptomer
og posttraumatisk stresslidelse hos børn og unge, der befinder sig i et krigsområde: Et
systematisk review.

 Sprogets indvirken på ændringer i personlighed hos tosprogede ved brug af personlig-
hedsinstrumenter for fem-faktor personlighedsmodellen: Et systematisk review.

 Motionstræning over for antidepressiva til behandling af patienter med depression og
subkliniske symptomer på depression med overvægt og svær overvægt.

 Effekten af ACT ved social angst sammenlignet med effekten af CBT.

 Mentaliseringsbaseret terapi som mulig behandlingsform for Antisocial Personligheds-
forstyrrelse.

Vejledning af sidefagsopgaver

Malcolm Bang har været vejleder for følgende 2 projekter ved sidefagsuddannelsen i psykolo-
gi på Syddansk Universitet:

Et begrænset systematisk review og meta-analyse

 Begivenhedsorienteret rumination og posttraumatisk vækst.

Et begrænset systematisk review

 Stably Diagnosing Borderline Personality Disorder - A Rapid Review of Categorical
and Dimensional Stability.
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