
 
   
Dette kapitel findes også i Akutbogen 
  

Psykiatrisk undersøgelse og journal 
 
Formål 
I psykiatrien, som i andre medicinske specialer, bygger den korrekte diagnose på en 
god anamnese og en omhyggelig klinisk undersøgelse. Der er dog den væsentlige 
forskel, at psykiatriens vigtigste undersøgelsesredskab er samtalen. Formålet med at 
tale med patienten er således ikke alene at få en god anamnese men også at vurdere, 
hvilke psykopatologiske træk der er tilstede. Lægen vurderer således den aktuelle 
psykiske status - "objektivt psykisk". 
 
ANAMNESEOPTAGELSE 
Samtalen med patienten skal foregå i en rimelig tryg atmosfære, hvor lægen også 
nonverbalt giver udtryk for sin interesse og omsorg for patienten. Mange patienter, 
der søger hjælp på grund af psykiske symptomer, vil være meget ængstelige og 
nervøse. Det kræver derfor betydelig takt og indlevelsesevne at tale med patienter om 
psykiske symptomer. Man bør så vidt muligt stille åbne spørgsmål som f.eks. 
"hvordan har du det?" eller "Du har henvendt dig i skadestuen. Hvad kan vi hjælpe 
dig med?". Det er vigtigt at give patienten tid til at formulere sig om sig selv, sine 
følelser og sit forhold til andre mennesker. En skematisk udspørgen vil ofte resultere i 
en række ja'er og nej'er, uden at man egentlig får meget at vide. Enkelte patienter vil 
have en tendens til at fortabe sig i detaljer, og det kan da være nødvendigt at afbryde 
patienten venligt og fortælle, at tiden er begrænset, og at man derfor er nødt til at 
stille patienten nogle spørgsmål.   
Samtale med patienten skal kunne foregå uforstyrret i et egnet rum. Sædvanligvis 
deltager en person fra plejepersonalet i samtalen. Dette giver mulighed for, at 
plejepersonalet kan følge lægesamtalen op, foruden at plejepersonalets observationer 
kan indgå i samtalen. Der skal altid være en superviserende læge tilstede, når man 
som student optager anamnese. 
 
Ofte er der en nær pårørende med patienten, når denne kommer for at blive indlagt. 
Pårørende kan ofte bidrage med meget væsentlige oplysninger. Mange patienter vil 
være trygge ved, at f.eks. en ægtefælle er med ved anamneseoptagelsen, men hvis der 
f.eks. er store konflikter mellem patient og ægtefælle, er det nødvendigt, at lægen 
også taler med patienten, uden at den pårørende er til stede. I almindelighed taler 
lægen kun med de pårørende sammen med patienten. Hvis den pårørende ønsker at 
tale med lægen alene, kræver dette patientens accept. Man må understrege overfor 
den pårørende, at man ikke er interesseret i oplysninger, som den pårørende ikke 
ønsker, at patienten får noget at vide om. 
 
JOURNAL 
Nedenfor angives et journalkoncept, der kan bruges ved journalskrivning. Man bør 



 
   
dog være opmærksom på, at journalens formelle opbygning ikke bør være vejledende 
for, på hvilken måde man erhverver oplysningerne. Ofte vil man begynde med 
punktet "nuværende psykisk lidelse" og punktet "henvisningsårsag" og senere i 
samtalen komme ind på de øvrige punkter. 
Det vil ikke altid være muligt at få belyst alle punkter ved den første samtale. 
 
Litteraturhenvisning 
Klinisk Psykiatri, Munksgaard, 2000, 2. udgave. Kapitel 5 
 



 
   

 
PRIMÆR PSYKIATRISK JOURNAL 

COSMIC NOTATSKABELON 
 
Generel vejledning:  Dikter altid efter rækkefølgen 
         Et punkt kan overspringes og udgår 
        Med * mærkede kan overspringes ved akut journal 
 
Dikteret af, dato/klokkeslæt, afsnit, notatskabelon, prioritering af notat (niveau 1, 2 el. 3) 
Deltager i projekt * 
Samtykke til generel informationsudveksling i sundhedssektoren * 
   Brev til patient vedr. forbud mod afsendelse af epikrise * 
   Brev til forventet modtager af epikrise * 
Forældremyndighed/værge * 
   Samtykke fra forældremyndigheden/værgen * 
 
ANAMNESE 
  Årsag til henvendelsen 
  Patientens forventninger til forløbet * 
  Allergi 
  Dispositioner 
      Psykisk lidelse 
      Misbrug 
      Selvmord 
      Somatisk lidelse 
  Sociale forhold 
      Opvækstforhold * 
 Civilstand 
 Børn 
 Bolig 
 Økonomi/forsørgelse 
 Skolegang 
 Erhvervsstatus 
 Privat netværk 
 Off. netværk 
 Interesser 
 Religion 
 Fremmedsproglig 
 Indfødsret 
 Akt. støtteforanstaltninger 
  Somatiske sygdomme 
      Væsentlige tidligere 
      Aktuelle 
  Misbrug 
      Alkohol 
      Cannabis 
      Sedativa/hypnotika 
      Opioider 
      Kokain 
      Amfetaminer 
      Hallucinogener 
      Nikotin 
      Club-drugs (fx ecstasy) 
      Andre stoffer og medicamina 
 
  Vanlig medicin 
  Alternative præparater og kosttilskud * 
  Tidligere psykisk 
  Aktuelt psykisk 
      Symptomer og subjektive klager 
      Oplysninger fra pårørende/netværk 
      Debut, udvikling og varighed 
      Psykosociale belastninger 
      Interventioner, behandlingsforsøg og effekt på aktuelle lidelse 
    



 
   
 
OBJEKTIV PSYKIATRISK UNDERSØGELSE 
    Fremtoning * 
    Bevidsthedstilstand (vågenhedsgrad og klarhed) 
    Orientering (auto- og allopsykisk) 
    Stemningsleje 
    Psykomotorik (tempo og forstyrrelser) 
    Tankegang (formelle forstyrrelser og indhold) 
    Hallucinationer 
    Vrangforestillinger 
    Hukommelse 
    Intellektuelt funktionsniveau * 
    Følelser (stabilitet, udløsning og kontrol) 
    Kontaktform 
    Tegn på suicidalfare 
    Kooperation 
    Sygdomserkendelse 
    Øvrigt objektivt psykisk 
 
OBJEKTIV UNDERSØGELSE - STANDARD 
      Almen tilstand 
      Ernæringstilstand 
      Målte værdier (puls, BT, alkometer- og urintest m.v.) 
      Cranium/facies 
      Øjne 
      Otoskopi * 
      Cavum oris et fauces 
      Collum 
      Glandelstatus 
      St. c. 
      St. p. 
      Mammae 
      Abdomen 
      Genitalia externa * 
      Exploratio rectalis * 
      Ryg 
      Ekstremiteter 
      Neurologisk 
      Gang 
      Hud 
      Yderligere objektiv undersøgelse 
      Paraklinisk 
     Vurdering i forhold til ambulant behandling * 
     Vurdering i forhold til psykoterapi (assessment)  * 
       Aktuelle undersøgelsesresultater * 
       Erfaringer fra tidligere behandlinger * 
       Copingstrategier * 
       Indsigt i egen situation * 
       Integrationsniveau * 
       Motivation * 
 
BEHANDLINGSPLAN 
  Konklusion og plan 
    Psykosevurdering 
    Suicidalfare 
    Voldsrisiko 
  Tentative diagnoser 
  Diagnoser og procedurer 
  Ordination af medicin 
  Øvrige ordinationer og foranstaltninger 
    Restlig status 
    Restriktioner 
    Udgang 
  Terapeutisk aftale * 
     Deltagere i terapien * 
     Varighed * 
     Hyppighed * 
  Information/accept 



 
   
 

 
Den objektive psykiatriske undersøgelse: 

 
Bevidsthedstilstand 
< Intensitet (vågen, let svækket, somnolens, sopor, coma) 
< Klarhed (konfusion, plumring) 
< Enhed (tågetilstand, alternerende personlighed, depersonalisation) 
 
Orientering 
< Autopsykisk desorientering (navn, fødselsdato, stilling, civil-stand) 
< Allopsykisk desorientering (tid, sted, tidligere kendte personer) 

 
Stemningsleje  
< (neutralt, forsænket, løftet) 

 
Psykomotorisk tempo 
< (naturligt, øget, nedsat) 

 
Tankegang 
< Realitetstab 
< Samlet, usammenhængende, uindfølelig 
< Formelle tankeforstyrrelser (lettere, sværere) 
< Perseveration 
 
Hallucinationer 
< (hvilke sanser) 

 
Vrangforestillinger 
< (persekutoriske, megalomane, hypokondre, depressive, hurtigt skiftende, 

systematiserede) 
 

Hukommelse 
< (indprentning, langtidshukommelse, svækket, lakunær amnesi, konfabilationer) 

 
Intellektuelt funktionsniveau 

 
Følelser 
< (affektlabilitet, inadækvate affekter, inkongruente affekt, affekteksplosiv, 

affektinkontinens, fatuid, euforisk, afblegning af følelser, følelsesflad) 
 



 
   

 
 
 
Kontaktform 
< (emotionel, formel, autistisk, narcissistisk, distancerende, neurotisk, appellerende) 
Holdning.  
< (kooperation, velvillig, imødekommende, nervøs, mistænksom, afvisende, fjendtlig, 

svingende, stabil, svingende, ambivalent) 
 
  



 
   

 
Behandlingsplan 

 
Den 
 
1. Diagnoseforslag 

2. Retslig status 

3. Psykisk status 

4. Somatisk status 

5. Social status og netværk 

6. Undersøgelsesprogram 

7. Behandling (biologisk, psykoterapeutisk og social), korte- og langsigtede mål 

8. Aktivitetsplan 

9. Efterbehandling 

10. Patientens holdning 

11. Næste behandlingsplan, dato og tidspunkt 

    

 


