
5

Forord  .............................................  9

Forfattere  ..................................  11

1 | Den akutte, 
psykiatriske patient  .............  13
Oversigt  ..........................................................................  13

Den akutte situation  ............................................  14

Akut psykiatrisk undersøgelse  ....................... 17

Akut almen psykopatologi  ...............................  23

2 | Tvang, psykose 
og habilitet  ...............................  31
Oversigt  ..........................................................................  31

Psykosebegrebet  .....................................................  31

Frihedsberøvelse og tvang  ................................  35

Tab af handleevne (inhabilitet)  ...................  56

Værgemålsloven  ......................................................  58

Videregivelse af helbredsoplysninger  .....  59

3 | Selvmordsadfærd  ............  65
Oversigt  ..........................................................................  65

Ætiologi  ..........................................................................  66

Diagnose  .......................................................................  69

Akut behandling  ......................................................  79

Visitation  ......................................................................  88

4 | Akut agitation og 
voldelig adfærd  .......................  91
Oversigt  ..........................................................................  91

Ætiologi  ..........................................................................  92

Diagnose  .......................................................................  94

Akut behandling  ...................................................  103

Visitation  ...................................................................  110

5 | Delir  ...................................  113
Oversigt  .......................................................................  113

Ætiologi  .......................................................................  114

Diagnose  ....................................................................  118

Akut behandling  ...................................................  126

Visitation  ...................................................................  130

6 | Demens  .............................  131
Oversigt  .......................................................................  131

Diagnose  ....................................................................  134

Demenssygdomme  .............................................  141

Psykiatriske symptomer og 

adfærdsforstyrrelser (BPSD)  ............... 155

Visitation  ...................................................................  157

7 | Alkoholmisbrug  .............  159
Oversigt  .......................................................................  159

Alkoholintoksikation  .........................................  161

Alkoholabstinenstilstande  ............................  164

Wernickes encefalopati  .................................... 177

Skadeligt brug og afhængighed  ................  183

Organisk amnestisk syndrom  .....................  188

Alkoholisk demens  .............................................  189

Andre residuale tilstande  ..............................  191

Visitation  ...................................................................  194

8 | Misbrug af psykoaktive 
stoffer  ......................................  197
Oversigt  .......................................................................  197

Indholdsfortegnelse



6

Ætiologi  .......................................................................  200

Generelt om diagnose, behandling  

og visitation  ....................................................  202

Specifikke psykoaktive stoffer  ...................  210

9 | Akutte og forbi-
gående psykoser  ..................  249
Oversigt  .......................................................................  249

Ætiologi  .......................................................................  251

Diagnose  .................................................................... 252

Akut behandling  ................................................... 255

Visitation  ...................................................................  263

10 | Skizofreni og 
kronisk paranoid 
psykose  ....................................  265
Oversigt  ....................................................................... 265

Ætiologi  .......................................................................  267

Diagnose  ....................................................................  268

Skizofreni  ..................................................................  268

Skizotypisk sindslidelse  ..................................  269

Paranoid psykose  .................................................  269

Skizoaffektiv psykose  .......................................  269

Akut behandling  ...................................................  270

Visitation  ...................................................................  275

11 | Affektive sinds-
lidelser  .....................................  277
Oversigt  .......................................................................  277

Ætiologi  .......................................................................  279

Depressiv episode (unipolar) .......................  283

Bipolar affektiv sindslidelse  ........................  296

Andre affektive tilstande  ...............................  306

Visitation  ...................................................................  307

12 | Angst- og 
tvangstilstande  ....................  309
Oversigt  .......................................................................  309

Ætiologi  .......................................................................  312

Angsttilstande  .......................................................  314

Obsessive-kompulsive tilstande (OCD)   329

Visitation  ...................................................................  337

13 | Stressrelaterede 
tilstande  ..................................  339 
Oversigt  .......................................................................  339

Ætiologi  .......................................................................  341

Tilpasningsreaktion  ...........................................  343

Akut belastningsreaktion  ..............................  346

Posttraumatisk belastnings- 

reaktion (PTSD)  ............................................  351

Visitation  ................................................................... 358

    

14 | Dissociative og 
somatoforme tilstande  .....  361
Oversigt  .......................................................................  361

Ætiologi  .......................................................................  363

Dissociative tilstande  ....................................... 365

Somatoforme tilstande og  

neurasteni  ........................................................  369

Psykisk udbygning af somatiske  

sygdomme  ........................................................  375

Sygdomsefterligning  .........................................  376

Akut behandling  ...................................................  378

Visitation  ...................................................................  378

15 | Spiseforstyrrelser  ......  379
Oversigt  .......................................................................  379

Ætiologi  .......................................................................  379     

Anorexia nervosa  .................................................  380

Bulimia nervosa  .................................................... 385

16 | Personligheds-
forstyrrelser  ...........................  387
Oversigt  .......................................................................  387

Ætiologi  .......................................................................  389

Diagnose: Generelle træk  ...............................  393

Specifikke personlighedsforstyrrelser  ...  394

Psykodynamiske personligheds- 

diagnoser  ..........................................................  402



7

Akut behandling  ................................................... 405

Visitation  ...................................................................  412

17 | Søvnforstyrrelser  .......  415    
Oversigt  .......................................................................  415

Ætiologi  .......................................................................  416

Søvnløshed  ...............................................................  417

Andre søvnforstyrrelser  ...................................  423

Visitation  ................................................................... 425

18 | Hyperkinetiske 
forstyr relser (ADHD) 
hos voksne  .............................  427
Oversigt  .......................................................................  427

Ætiologi  .......................................................................  428

Diagnose  ....................................................................  428

Akut behandling  ...................................................  434

Visitation  ...................................................................  436

19 | Retspsykiatriske 
patienter og andre specielle 
patientkategorier  ................  439
Oversigt  .......................................................................  439

Retspsykiatriske patienter  ............................  439

Fængslede  .................................................................  444

Andre specielle patientkategorier  ...........  446

20 | Liaisonpsykiatri  .........  451
Oversigt  .......................................................................  451

Ætiologi  ....................................................................... 452

Diagnose  .................................................................... 453

Psykiske symptomer ved  

somatiske sygdomme  .............................. 458

21 | Behandling med  
psykofarmaka  .................  511

Oversigt  .......................................................................  511

Antipsykotika  .........................................................  512

Antidepressiva  .......................................................  531

Stemningsstabiliserende lægemidler  ...  541

Anxiolytika  ............................................................... 545

Lægemidler mod demens  .............................. 548

Lægemiddelinteraktioner  .............................. 548

Elektrokonvulsiv behandling (ECT)  ......... 551

Specielle patientkategorier og 

psykofarmaka  ................................................ 554

22 | Psykosocial 
behandling  .............................  557
Oversigt  ....................................................................... 557

Psykoterapi  .............................................................. 557

Socialpsykiatriske  

behandlingsformer  .................................... 563

23 | Kriseterapi og 
katastrofepsykiatri  ............  567
Oversigt  .......................................................................  567

Kriseintervention  .................................................  567

Stikord  .....................................  573



8



9

“Akutte psykiatriske tilstande” er en gennemrevideret udgave af bogen ”Akut psykiatri”. I 

denne 3. udgave er bogens titel ændret og undertitlen ”Skadestuepsykiatri” er udgået. Vi 

ønsker dermed at markere, at bogen behandler akut psykiatri i en bredere betydning end 

kun skadestuepsykiatri.   

 Bogen er beregnet til hurtige opslag og som vejledning i akut diagnostik, behandling 

og visitation af patienter med akutte psykiske lidelser. Bogens kapitler giver først en kort 

oversigt med definition af de psykiatriske sygdomme og tilstande og angivelse af deres fore-

komst og forløb. Derefter følger en vejledning i akut diagnostik, akut behandling og visita-

tion. I den foreliggende 3. udgave er behandlingsvejledningerne opdaterede i overensstem-

melse med de nyeste evidensbaserede kliniske retningslinjer og publicerede meta-analyser. 

Hvor denne viden ikke findes, er der anvendt referenceprogrammer og kliniske vejlednin-

ger, der bygger på eksperters konsensus om den bedste behandling.  

 I bogen er der kapitler, som beskriver de aspekter af lovgivningen, som er nødvendige 

at kende i den akutte psykiatri. Der drejer sig især om psykiatriloven og sundhedslovens 

regler om patienters retsstilling, men der er også omtalt relevante aspekter af værgemåls-

loven, serviceloven og straffeloven. Et kapitel beskriver retspsykiatriske patienter og andre 

specielle patientkategorier. Bogen er opdateret med de seneste revisioner af psykiatriloven 

og af andre love. I bogen findes der kapitler, som beskriver psykofarmakologisk behandling, 

og et kapitel, som giver en oversigt over psykoterapeutiske behandlingsmetoder og social-

psykiatriske hjælpemuligheder. 

   Bogen prioriterer de sygdomskategorier og tilstande, som hyppigt forekommer i den 

akutte psykiatri. Derfor har akutte tilstande i forbindelse med alkohol- og stofmisbrug en 

relativt stor plads i bogen. Ved akutte psykiatriske tilsyn på de somatiske afdelinger eller 

i de nye fælles akutmodtagelser er der mange kliniske problemstillinger i grænseområdet 

mellem psykiatri og somatiske lægespecialer. Derfor har delir og demens en fremtrædende 

plads i bogen, og et kapitel drejer sig alene om psykiatriske tilsyn på somatiske afdelinger 

(liaisonpsykiatri).

 Bogen henvender sig til alle, der kommer i kontakt med akutte psykiatriske patienter. 

Det er ikke alene på psykiatriske skadestuer, sengeafdelinger og distriktspsykiatriske cen-

tre, at der kommer akutte psykiatriske patienter. De fleste akutte psykiatriske patienter ses i 

lægepraksis og i lægevagten, og mange møder på de almindelige skadestuer. Bogen er skre-

vet til psykiatrisk arbejdende læger, men målgruppen er også læger i somatiske afdelinger, 

Forord
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lægepraksis, lægevagten, misbrugsbehandlingscentre og kriminalforsorgen. I undervisnin-

gen i akut psykiatri og i klinicistundervisningen på lægestudiet kan bogen også indgå. Sy-

geplejersker, som i deres arbejde møder akutte psykiatriske problemstillinger, vil ligeledes 

kunne benytte bogen.

Juli 2012

Sigurd Benjaminsen
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1 | Den akutte, 
psykiatriske patient
Ulla Bartels og Sigurd Benjaminsen

Oversigt
Den akutte aktivitet i psykiatrien er meget betydelig. Ca. 90% af alle indlæggelser i psykia-

trien er akutte indlæggelser. Det kan dreje sig om akutte livstruende tilstande, som fx alvor-

lig selvmordsrisiko eller svær psykotisk tilstand, som medfører, at patienten ikke forsvarligt 

kan tage vare på sig selv. Der kan være tale om akutte psykiske lidelser og adfærdsforstyr-

relser forårsaget af psykoaktive stoffer. Den akutte psykiatriske patient kan være udadreage-

rende og aggressiv eller tavs og tillukket i en grad, så kontakt er umulig. Patienten kan være 

akut agiteret med risiko for voldsadfærd. 

 Den akutte psykiatriske undersøgelse og diagnose danner grundlag for de kliniske be-

slutninger for behandling og visitation. Den første psykiatriske vurdering og behandling 

har til formål at sikre, at den akutte tilstand ikke får fatale konsekvenser, fx på grund af 

selvmordsimpulser, eller at patientens tilstand ikke forværres ved, at man undlader akut be-

handling, fx ved akut agitation. Der er ofte “sket noget” for den akutte psykiatriske patient, 

fx. selvmordsforsøg eller uheldige sociale følger af bizar adfærd, og hvis der ikke allerede er 

sket noget, er der “risiko for, at noget vil ske”. Ligesom i akut kirurgi og medicin er det i akut 

psykiatri karakteristisk, at der må “gøres noget” her og nu. 

 Den akutte psykiatriske indsats kan finde sted på flere niveauer og i forskellige behand-

lingsregier. Der er beskrevet tre niveauer i Sundhedsstyrelsens rapport om den akutte ind-

sats på psykiatriområdet: 

 Akut psykiatrisk indlæggelse (indsatsniveau1) er den mest indgribende indsats. Til dette ni-

veau visiteres patienter med fx livstruende psykiske tilstande, herunder delirøse abstinen-

stilstande, stærk selvmordsrisiko, svær psykose, toksisk psykose, svær akut agitation og 

livstruende somatisk tilstand på grund af psykisk lidelse (fx spiseforstyrrelser). Mange af 

disse patienter vil først blive vurderet i psykiatrisk skadestue/akut modtagelse. Endvidere 

anvendes indsatsniveau 1 til tvangsindlagte og behandlingsdømte patienter. Indsatsniveau 1 

omfatter lukkede psykiatriske afsnit eller afsnit med skærmning, men det kan også dreje sig 

om åbne psykiatriske afsnit. 

 Akut lægelig psykiatrisk observation, vurdering, behandling, rådgivning og visitation (indsatsniveau 

2) er en foranstaltning mellem akut indlæggelse og ren ambulant behandling.

 Dette indsatsniveau finder oftest sted på akut psykiatrisk modtagelse/skadestue med til-

hørende observationsafsnit eller i et akut daghospital/ambulatorium. Indsatsniveau 2 er for 

patienter med fx akutte psykotiske tilstande eller tilstande med mistanke om psykose, svæ-
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rere affektive sindslidelser, abstinenstilstande, tilpasningsreaktioner og selvskadende eller 

udadreagerende adfærd. 

 Akut ambulant psykiatrisk vurdering og behandling (indsatsniveau 3) er et indsatsniveau, som 

er rent ambulant. Den akutte psykiatriske indsats på niveau 3 varetages ofte af et speciali-

seret ambulatorium eller team, som kan høre under distriktspsykiatrien. Det kan dreje sig 

om et akut udrykningsteam, et opsøgende psykoseteam eller et akut team, som overvejende 

behandler ikke-psykotiske tilstande. Indsatsniveau 3 kan også varetages af privatpraktise-

rende psykiatere og af psykiatriske speciallægekonsulenter i kriminalforsorgens institutio-

ner, i centre for behandling af misbrug af alkohol og andre psykoaktive stoffer m.v..

 I nærværende kapitel gennemgås struktureringen af den akutte situation, den akutte 

psykiatriske undersøgelse, retningslinjer for akut journalskrivning og visitation samt akut 

almen psykopatologi.

den akutte situation
Den akutte situation er struktureret i tre faser: 1) Forberedelsen, før patienten ankommer, 2) 

de første minutter til vurdering af de mest presserende forhold og 3) den første vurdering.

Derefter følger anamneseoptagelse, undersøgelse, diagnostik og akut behandling. Til sidst 

kommer en afslutning af kontakten med visitation og patientinformation. 

Før patienten kommer
Den akutte, psykiatriske patient meldes ofte per telefon af egen læge eller vagtlæge, men 

patienten kan også blive henvist fra somatisk skadestue, fælles akutmodtagelse, politiet, 

hjemmeplejen, sagsbehandler m.v.. Det er vigtigt at udspørge den person, der ringer, og få 

så mange informationer som muligt om patienten, fx. om diagnose, medikamentel behand-

ling og suicidal eller voldelig adfærd. Der kan anmodes om at få tilsendt en fax med aktuel 

medicin. Hvis der er pårørende, indhentes oplysninger om navn og telefonnummer på disse.

 Man skal undersøge, om den person, som har henvist patienten, har sikret sig patien-

tens frivillige medvirken. Af og til er patienten blevet overtalt til at få en samtale med psykia-

ter, men med den skjulte dagsorden, at patienten ønskes indlagt. Den henvisende instans 

bør orienteres om, at spørgsmålet om indlæggelse vil bero på den akutte, psykiatriske vur-

dering.

 Psykiateren kan ikke tvangsindlægge på egen afdeling. Om nødvendigt må der rådgives 

om proceduren ved tvangsindlæggelse. 

 Der må indhentes oplysninger om patientens tidligere indlæggelser, behandling og 

private forhold i fornødent omfang fra den elektroniske patientjournal, når det er nødven-

digt i forbindelse med aktuelle behandling. Patienten skal ikke give samtykke hertil, men 

kan frabede sig, at der indhentes oplysninger. Patienten skal informeres om denne ret, når 

patienten ankommer. Dette kan ske ved en generel information, som fx ved udlevering af 

en patientfolder (sundhedsloven §42a). Elektronisk adgang til fælles medicinkort giver en 
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god oversigt over aktuelle behandling, og medicinafstemningen ved evt. indlæggelse bliver  

optimeret. 

 Lægen bør danne sig et overblik over, hvilken lidelse det kan dreje sig om, og om muligt 

lægges der en slagplan, især med henblik på sikkerhedsforanstaltninger. Hvis en patient 

er kendt og har haft talrige akutte henvendelser, kan personalet gribes af negative forvent-

ninger (modoverføring), der påvirker mødet med patienten. Det må undgås, at patienten 

mødes med afvisning. Patienten kommer i det akutte psykiatriske behandlingssystem, fordi 

han har opbrugt egne ressourcer til at klare problemerne. En henvendelse er ofte udtryk for 

desperation, når alle andre løsninger er forsøgt. Det er vigtigt, at personalet kan reflektere 

over deres egne reaktioner og altid er i stand til at udvise en neutral, empatisk og professio-

nel holdning ved mødet med patienten. 

De første minutter
Ved patientens ankomst danner man sig et umiddelbart skøn over patientens aktuelle til-

stand. Det er vigtigt at holde fokus på patienten, at møde ham, hvor han er, og at sikre sig, at 

mødet bliver værdigt for ham. Læge og plejepersonale skal optræde neutralt og høfligt, og alle 

bør huske, at de i forhold til en patient har en magtposition, som de skal forvalte med empati 

for patienten. Den første opgave er at vurdere det øjeblikkelige behandlingsbehov, og om 

patienten har brug for indlæggelse, eller om ambulant behandling er mere hensigtsmæssigt. 

Hvis man er i tvivl, vil der flere steder være mulighed for overnatning eller kortvarig indlæg-

gelse på et psykiatrisk observationsafsnit, hvor patienten kan observeres yderligere og diag-

nostisk udredes. Hvis det drejer sig om en akut patient med en kendt diagnose, vil det første, 

man søger afklaret være, hvorfor patienten kommer netop nu og ikke hos sin sædvanlige 

behandler, hvad han selv og eventuel pårørende har gjort for at løse problemet, og hvad han 

gerne vil have hjælp til (og ikke hvad han tror, at vi kan gøre).  Det er vigtigt hele tiden, også 

i sin formulering, at påpege patientens ansvar for eget liv og handlinger. Samtidig skal man 

gøre sig klart, at samspillet mellem patient og behandler er afgørende for, hvilke oplysninger 

man kan få, og hvor troværdige de er. Den psykiatriske undersøgelse sker altid i dialog med 

patienten, og behandlerens opgave er løbende at vurdere det sagte i en skelnen mellem det 

faktuelle og patientens subjektive fortolkning af det oplevede. Det akutte møde med patien-

ten skal i mange tilfælde samtidig være indledningen til et længerevarende behandlingsfor-

løb, hvorfor det er vigtigt, at en god relation søges etableret ved det første møde. 

Den første vurdering
Den første, akutte vurdering skal i prioriteret rækkefølge afklare følgende: 1) Risiko for vold, 

2) selvmordsfare, 3) akut somatisk sygdom og 4) psykose.

Voldsrisiko 

Det er obligatorisk ved første kontakt at vurdere risikoen for vold. Tidligere voldsepisoder er 

den vægtigste risikofaktor for vold. Man spørger fx. patienten, om han har haft problemer 
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med at kontrollere sin vrede, om han er temperamentsfuld og hidsig, og om han har haft 

nemt ved at komme i slagsmål. Hvis man har anamnestiske oplysninger om tidligere kon-

troltab eller voldsadfærd, må man åbent drøfte risikoen for gentagelse med patienten. “Jeg 

ved, at du ved sidste indlæggelse havde problemer med at kontrollere din vrede ...”. Patien-

ten kan være ked af den tidligere voldsadfærd, og patienten kan være interesseret i at drøfte, 

hvordan han eventuelt kan blive bedre til at kontrollere sin aggressivitet.

 Man bør naturligvis altid tilpasse sine spørgsmål til den konkrete patient og vurdere den 

aktuelle situation. Hvis patienten er meget agiteret, anspændt og irritabel, skal man vide, 

at der er en voldsrisiko, men ikke konfrontere patienten med det. Vurderingen af patienten 

med akut agitation, risikofaktorer for vold, deeskalerende samtale m.v. er beskrevet i kapi-

tel 4. Man bør aldrig gå i enrum med en potentielt voldelig patient, men i samarbejde med 

plejepersonalet lægge en handlingsplan (hvem gør hvad hvis...) og drøfte, hvornår der skal 

tilkaldes ekstra hjælp.

Selvmordsfare 

Risiko for selvmord eller selvmordsforsøg skal vurderes. Hvis patienten kommer efter et 

selvmordsforsøg, starter man med en grundig udspørgen om selve selvmordshandlingen. 

De fleste steder findes der et struktureret spørgeskema som hjælp til vurdering af selvmords-

risiko.  Man skal allerede fra begyndelsen gøre sig overvejelser om, hvorvidt patienten skal 

indlægges eller ej, men man bør vente med at drøfte dette med patienten, indtil man er fær-

dig med sin undersøgelse og har etableret en behandlingsalliance og et tillidsforhold. Hvis 

en selvmordstruet patient er psykotisk eller er i en tilstand, der ganske kan ligestilles her-

med, kan patienten tvangsindlægges. Så vidt muligt bør man opnå patientens samtykke til at 

blive indlagt og undgå en tvangsindlæggelse, som er en ubehagelig hændelse for patienten. 

Vurdering, behandling og visitation af selvmordtruede patienter er beskrevet i kapitel 3. 

Akut somatisk sygdom 

Somatiske sygdomme kan forårsage psykiske symptomer af næsten enhver art. Se kapitel 

20. Det er ikke usædvanligt, at en patient henvises til akut psykiatrisk vurdering under en 

psykiatrisk diagnose, men hvor den tilgrundliggende sygdom er somatisk. Oftest drejer det 

sig om en patient, der henvises under diagnosen “psykose”, men som har delir fremkaldt 

af somatisk lidelse. Det sker også, at psykisk syge personer henvender sig med somatiske 

lidelser. Kroniske psykiatriske patienter kan have akutte tilstande, som kræver somatisk in-

tervention, fx accidentel litiumforgiftning, serotonergt syndrom, malignt neuroleptika syn-

drom eller alvorlige somatiske sygdomme, som maskeres af psykotiske symptomer. Det er 

nødvendigt, at der optages en grundig somatisk anamnese og foretages en almen medicinsk 

undersøgelse.

Psykose 

Det er væsentligt at vurdere, om den akutte patient er psykotisk eller ikke psykotisk på grund 
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af psykosediagnosens juridiske implikationer, bl.a. mulighed for tvangsindlæggelse. Der 

henvises til beskrivelsen af psykosebegrebet og tvang i kapitel 2.

Akut psykiatrisk undersøgelse
Akut psykiatrisk anamnese 
Det akutte interview bør følge en fast plan. I begyndelsen af interviewet stiller man åbne 

spørgsmål. Man lader patienten fortælle om årsagen til henvendelsen og redegøre for det, 

der er vigtigt for ham. Patienten skal have mulighed for at tale ud og få oplevelsen af at 

blive hørt. Man stiller uddybende spørgsmål til udsagn, der er upræcise, uforståelige eller 

ulogiske (“privat logik”). Man kan bede patienten om at fremkomme med eksempler. Det 

er vigtigt hele tiden at undre sig. Et uforklarligt vægttab behøver ikke at skyldes en somatisk 

lidelse, men kan være forårsaget af giftfrygt eller bizarre spisevaner som symptomer på en 

psykotisk lidelse. De enkelte symptomer uddybes. Det er fx. ikke tilstrækkeligt at få oplyst, 

at patienten hører stemmer. Det skal uddybes, hvad det er for stemmer. Om det er mands- el-

ler kvindestemmer, om det er bekendtes eller fremmedes stemmer, og om der er flere stem-

mer. Der spørges, om de taler til ham (i andenperson) eller de taler om ham (i tredjeperson). 

Man spørger, hvornår patienten hører stemmer, hvor ofte det sker, og hvornår han sidst har 

hørt stemmer. I anamnesen bør man bruge patientens egne ord ved beskrivelsen af sympto-

merne. Hvis man har oplysninger om unormal adfærd, udspørges der om patientens opfat-

telse af denne adfærd. Åbne spørgsmål om fx henvendelsesårsag giver patienten mulighed 

for at tale ud og oplevelse af at blive hørt. Når denne fase er overstået, begynder man en 

systematisk udspør gen. Der stilles specifikke spørgsmål om familiær disposition, sociale for-

hold, misbrug, tidligere indlæggelser, symptomer og behandling. Hvis spørgsmålene vir-

ker overvældende for patienten, kan man forklare, hvorfor man stiller dem, som fx. “Det er 

spørgsmål, som vi stiller til alle patienter, for ikke at overse noget”. Lægen bør indøve en fast 

rutine i optagelse af anamnese. Det giver patienten tryghed, at lægen udviser faglig kompe-

tence og omhyggelighed. Systema tisk udspørgen giver lægen mulighed for at opretholde en 

professionel distance og en objektiv neutralitet. Derved undgår lægen at udvise regressiv 

modoverføring i form af overinvolvering og overbe handling. Optagelse af den psykiatriske 

anamnese og den psykiatriske undersøgelse kan tage lang tid. I akutte situationer kan denne 

tid mangle. Man må da optage den anamnese, som er nødvendig og skrive det i journalen, 

som er nødvendigt for den akutte behandling. I så fald må den akutte psykiatriske journal 

senere suppleres med en mere fuldstændig anamnese. Kunsten i den akutte situation er at 

styre interviewet, så det væsentlige trækkes frem. For mange patienter vil der være en journal 

fra tidligere indlæggelser.

Anamnese fra pårørende 
Det hører med til en psykiatrisk anamnese, at der også indhentes oplysninger fra andre, 

der kender patienten, fx pårørende, patientens egen læge, hjemmeplejen og socialforvalt-
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ningen. Dette kræver patientens samtykke, og medmindre det er vitalt for behandlingen i 

den akutte fase, bør det henlægges til senere, hvis patienten visiteres til videre psykiatrisk 

behandling. I den akutte fase indskrænker man sig til at tale med evt. ledsagende pårørende, 

naturligvis efter patientens tilladelse og om muligt med patienten til stede. Det sker tit, at 

de pårørende vil sige noget til lægen, som patienten ikke må høre. Man bør altid lytte til de 

pårørende, der har brug for den aflastning, som det er at give ansvaret fra sig til hospitalet. 

Man må dog samtidig gøre dem klart, at dersom man skal kunne bruge deres oplysninger 

til noget i behandlingen, kan de ikke hemmeligholdes for patienten. Det er særlig vigtigt for 

det videre samarbejde, at de pårørende bliver hørt og respekteret, uden at der skabes antite-

rapeutiske alliancer uden om patienten. 

Akut psykiatrisk vurdering 
Den psykiatriske vurdering skal omfatte en psykiatrisk objektiv undersøgelse og en fore-

løbig psykiatrisk diagnose. Hvis patienten indlægges, skrives der akut patientjournal, og 

hvis det drejer sig om en skadestuekontakt, skrives der en kortere skadejournal. Den akutte 

patientjournal og skadejournalen afsluttes med en akut behandlingsplan. For indlagte bør 

der altid foretages en objektiv somatisk undersøgelse, medens det for ambulante patienter 

kan ske efter behov.

Den akutte patientjournal 
Den akutte journal skal skrives efter et systematisk koncept. Når man har indøvet dette, hu-

sker man lettere at udspørge om alle de relevante forhold, og der spares tid ved at anvende 

en systematisk fremgangsmåde. 

Anamnese
1.  Henvendelsesårsag: Henvisende instans. Årsag til henvisningen/indlæggelsen. Indlæg-

gelsesmåden. 

2.  Familiær disposition: Psykose, depression, bipolar sygdom, misbrug, selvmord og 

andre psykiske lidelser.

3.  Sociale forhold: Opvækstforhold, skoleuddannelse, erhvervsuddannelse, hovederhverv, 

indkomstgrundlag (løn, dagpenge, førtidspension, kontanthjælp eller andet), civil-

stand, børn (især mindreårige), bolig, husstand (bor alene eller sammen med andre), 

fremmedsproglig, indfødsret og aktuelle støtteforanstaltninger. 

4.  Somatiske sygdomme: Væsentlige, tidligere sygdomme, aktuelle somatiske lidelser og 

symptomer samt aktuel somatisk behandling.

5.  Alkohol-, medicin- og stofmisbrug: Der udspørges systematisk om brug af alkohol, 

opioider, cannabis, sedativa/hypnotika, kokain, amfetaminer, hallucinogener, tobak 

og andre stoffer. For hvert psykoaktivt stof angives misbrugets omfang (daglig eller 

episodisk, mængde/dosis per dag), misbrugets debut og varighed, optræden af absti-

nenssymptomer, trang (“craving”), prioritering af stofindtagelse i forhold til arbejde, 
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familieliv m.v., psykiske, somatiske og sociale kompli kationer til misbruget og tidligere 

behandling.

6.  Aktuel medicinsk behandling: Præparat, dosis og behandlingsvarighed. 

7.  Aktuelle psykotraumer: Dødsfald, skilsmisse, tab af job, økonomiske problemer m.v.

8.  Tidligere psykiske lidelser: For genindlagte anføres ikke oplysninger, som allerede er 

skrevet i patientjournalen For førstegangsindlagte beskrives kort tidligere psykiatriske 

lidelser, indlæggelser, ambulant behandling og behandling hos praktiserende psykiater.

9.  Aktuelle psykiske symptomer: Patientens subjektive klager, evt. suppleret med  oplys-

ninger fra pårørende. Der beskrives debut, udvikling, varighed og evt. tidligere behand-

ling. 

Objektiv psykiatrisk undersøgelse
Vågen eller bevidsthedssvækket. Bevidsthedsklar eller uklar (nedsat opmærksomhed og op-

fattelsesevne). Tankegang (samlet eller usamlet). Auto- og allopsykisk orientering. Stem-

ningsleje (neutralt, forsænket, eleveret). Psykomotorisk tempo (hæmmet eller øget). Psy-

komotorisk hypo- eller hyperaktiv (agitation). Depressive symptomer. Angstsymptomer. 

Hallucinationer. Vrangforestillinger. Tænkningsforstyrrelser (formelle, sproglige, spærring 

perseveration m.v.). Hukommelse (korttidshukommelse og langtidshukommelse). Tegn 

på intelligensdefekt. Motivation og initiativ. Affekter og emotioner (dysforisk, euforisk, af-

fektlabil, emotionel ustabil, affekteksplosiv, aggressiv, apatisk, anhedon, ambivalent m.v.). 

Kontakten (formelt og emotionelt, autistisk, ængsteligt tilbageholdende, sky, mistillids-

fuld, tillukket, afvisende, følelseskold, distancerende, styrende, åben, hjælpsøgende, appel-

lerende, manipulerende, udnyttende, truende m.v.). Realitetsopfattelsen normal/svækket/

manglende. Sygdomserkendelse. Kooperation. Psyko tisk eller ikke psykotisk. Tegn på selv-

mordsfare. Selvmords truet.

Objektiv somatisk undersøgelse
Den somatiske undersøgelse skal altid foretages. Den bør omfatte en almen medicinsk og 

en grov neurologisk undersøgelse. Plejepersonale bør være til stede.

Behandlingsplan
Konklusion og plan. Kort resumé med alder, køn, indlæggelsesårsag, indlæggelsesmåde, 

tidligere diagnose og væsentlige aktuelle symptomer. Diagnostiske overvejelser. Selvmords-

fare og voldsrisiko. Formål med indlæggelsen (nydebuterende alvorlig psykopatologi, diag-

nostisk udredning, recidiv af kendt sygdom, selvmordsfare, medicinjustering m.v.). Plan 

for observation. Parakliniske undersøgelser. Retslig status, restriktioner og udgang. Der 

dikteres særlige foranstaltninger ved selvmordsfare. Der afsluttes med tentativ diagnose og 

ordinationer.

 Information, samtykke og aftaler med patienten. Det skal fremgå af patientjournalen, 

hvilke informationer der er givet til patienten eller de pårørende (eller værge), og hvilke til-
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kendegivelser patienten eller de pårørende på denne baggrund har givet. Informeret sam-

tykke og aftaler med patienten skal anføres. Hvis patienten har tilkendegivet, at relevante 

lægeoplysninger, som fx epikrise, ikke må videregives, skal det fremgå af patientjournalen. 

Skadejournal
Skadejournalen skal ikke være en psykiatrisk journal. Den skal være kort (fx 20-30 linjer) og 

indeholde følgende:

1.  Henvendelsesårsag: Kontaktårsag, selvhenvist, henvisende instans.

2.  Aktuelle sociale forhold: Kort og kun det væsentlige.

3.  Somatiske sygdomme: Anføres kun, hvis det er relevant for aktuelle kontakt.

3.  Misbrug af alkohol og psykoaktive stoffer: Beskrives kort.

4.  Tidligere psykiske lidelser: Der anføres kun hoveddiagnoser. 

5.  Aktuelle psykiske lidelse: Kort resume af samtalen. 

6.  Objektiv psykiatrisk undersøgelse: Kort, men bør altid indeholde  

bevidsthedsintensitet, bevidsthedsklarhed, orientering, stemningsleje, psyko motorik, 

hallucinationer, vrangforestillinger, andre tegn på psyko se, selvmordsfare. 

7.  Objektiv somatisk undersøgelse: Kun, hvis relevant.

8.  Konklusion og behandlingsplan: Psykosevurdering, selvmordsfare, volds risiko, tenta-

tive diagnoser, ordinationer, behandling, evt. behandlings forslag og visitation. Infor-

meret samtykke. 

Visitation og afslutning af kontakten
Efter undersøgelse og evt. akut behandling skal det vurderes, om patienten skal visiteres til:

1. Akut psykiatrisk indlæggelse 
Det drejer sig oftest om patienter på indsatsniveau 1, som omtalt i indledningen af nærvæ-

rende kapitel, dvs. patienter med alvorlig selvmordsrisiko, svære psykotiske tilstande, svære 

psykiske tilstande forårsaget af alkohol eller andre psykoaktive stoffer m.v.. 

2. Observation og behandling i observationsafsnit 
De fleste psykiatriske afdelinger har afsnit, hvor en patient kan opholde sig en kortereva-

rende periode fra timer og til få døgn til observation og akut behandling. Nogle steder regi-

streres disse patienter som indlagte, medens de andre steder indgår som ambulante patien-

ter, der overnatter. Foranstaltningen ligger mellem egentlig indlæggelse og rent ambulant 

besøg. Det drejer sig om patienter på indsatsniveau 2, dvs. akutte psykotiske tilstande eller 

tilstande med mistanke om psykose, abstinenstilstande, tilpasningsreaktioner, selvmords-

adfærd m.v.
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3. Visitation til behandling eller foranstaltninger andet steds 
Det kan dreje sig om patienter, der henvises til centre for behandling af alkohol- eller stof-

misbrug, klinik for selvmordsforebyggelse, distriktspsykiatrisk center, psykiatriske special-

teams, patientens egen læge m.v.. Disse patienter vil i mange tilfælde have behov for indsats-

niveau 3, dvs. udelukkende ambulant behandling.

 Man skal sikre sig, at patienten har forstået baggrunden for beslutningen om at hjem-

sende patienten. Man bør sammen med patienten gennemgå, hvad patienten fejler, og hvad 

der kan gøres ved det. Inden patienten forlader hospitalet, sikrer man sig, at han har forstået 

og er enig i den foreslåede videre behandling. En af de hyppigste årsager til patientklager 

over lægebehandlingen er, at patienten ikke har følt sig forstået, har følt sig afvist eller ikke 

har opfattet lægens oplysninger. 

Tavshedspligt og videregivelse af helbreds oplysninger 
Det er en fundamental regel, at sundhedspersonalet har tavshedspligt om patienters helbreds-

forhold, øvrige rent private forhold og fortrolige oplysninger. Se kapitel 2. Oplysninger om 

henvendelse på psykiatrisk skadestue eller indlæggelse på sygehus er fortrolige oplysninger, som er omfat-

tet af tavshedspligten, og disse oplysninger må ikke videregives. 

 Epikrise, ambulante notater og skadejournal kan uden patientens samtykke sendes til 

patientens alment praktiserende læge eller til den praktiserende speciallæge, der har henvist 

patienten (sundhedslovens §41, stk. 2, nr. 2). Der kan også videresendes epikrise og andre 

helbredsoplysninger til anden sundhedsperson uden patientens samtykke, hvis de helbreds-

mæssige oplysninger er nødvendige af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb, og videregi-

velsen sker under hensyntagen til patientens interesse og behov (sundhedsloven §41, stk. 2, 

nr. 1). Patienten kan frabede sig, at helbredsoplysningerne videregives (sundhedsloven §41, 

stk. 3). Patienten skal altid informeres om sin ret til at frabede sig videregivelsen. Denne in-

formation kan gives direkte til patienten eller ved en generel information, der konkret udle-

veres til alle patienter. Hvis patienten ikke ønsker, at epikrise eller skadejournal videregives, 

skal dette respekteres.

Epikrise
Epikrisen skal være kort (15-20 linjer) og kun indeholde de for almen praksis relevante op-

lysninger. Udgangspunktet er, at egen læge kender patienten og har alle anamnestiske op-

lysninger. Epikrisen skal ikke være et resumé af journalen, men kun indeholde følgende:

1.  Diagnoser: Aktionsdiagnose og bidiagnoser, inkl. somatiske  

diagnoser.

2.  Medicin ved udskrivelsen: Tilrådet medicinsk behandling efter udskrivelsen

3.  Årsag til indlæggelsen og indlæggelsesforløb/ambulante forløb:  

Henvisende instans, indlæggelsesårsag og indlæggelsesmåde.  

Kort resumé af forløbet, effekt af behandlingen og status ved afslut ningen. 
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4.  Plan for efterbehandlingen: Dette punkt er det vigtigste. Der beskrives efterbehandling, 

kontrol og opfølgning, samt hvilken information, der er givet til patienten.

5.  Undersøgelser: Beskrives kort, fx skanninger, psykologiske tests. Manglende undersø-

gelser oplyses. Kun laboratorieværdier, der afviger fra normalværdier anføres. Serum-

monitorering af medikamentel behandling angives. 

Telefonkonsultation
De fleste psykiatriske afdelinger giver mulighed for, at tidligere og nuværende patienter kan 

henvende sig telefonisk til afdelingen, og patienterne ringer som regel tilpsykiatrisk skade-

stue/akut modtagelse. Der kommer også mange henvendelser fra ikke tidligere kendte pa-

tienter, som har psykiske symptomer, belastninger eller selvmordstanker. Det er tit en svær 

opgave for den professionelle, og det er derfor vigtigt med systematik, så man ikke glemmer 

noget i en emotionelt spændt situation. 

1.  Præsentation. Når telefonen ringer, præsenterer man sig med navn, titel og afdeling.

2.  Lad den pågældende tale ud. Man bør lade patienten præsentere sine problemer, indtil 

man får fornemmelsen af, hvad problemet drejer sig om, hvor følelsesladet situationen 

er, og om patienten er påvirket af alkohol eller andre stoffer.

3.  Bed om navn og cpr.nr.. Spørg, om den pågældende er eller har været i behandling. 

Hvis patienten ikke frabeder sig det, kan en kollega finde patientoplysninger via det 

elektroniske patientsystem, eller aftal en pause, medens du selv fremskaffer oplysnin-

gerne. 

4.  Selvmordstrusler. Ved tegn på affekt eller selvmordstrusler holdes kontakten ved lige, 

og tiden trækkes ud, indtil affekten reduceres så meget, at dialog er mulig. 

5.  Påvirkethed. Ved påvirkethed af alkohol eller medicin, kan man venligt tilbyde, at den 

pågældende gerne må ringe igen, når rusen er sovet ud, og problemerne dermed kan 

belyses bedre. 

6.  Aggressivitet. Den vrede og udskældende skal mødes med empati. Undgå diskussion, 

kritik og bebrejdelser. Stil i stedet uddybende og opklarende spørgsmål. Undgå, at den 

pågældende kommer i forsvarsposition. Afklar de reelle problemer og udvis forståelse.

7.  Psykisk lidelse. Ved mistanke om konkrete psykiske lidelser spørger man ind til nøgle-

symptomer, såsom søvn, angst, selvmordstanker, forfølgelsesforestillinger, hallucina-

tioner m.v. Der kan foretages et psykiatrisk interview. 

8.  Afslutning. Ved afslutningen forsøger man at samle op. En konklusion skal formuleres 

som et spørgsmål og ikke som en kendsgerning. Den pågældende skal kunne reflektere 

over det og have mulighed for at sige fra. Derefter forhandles med patienten om, hvad 

der er realistisk at gøre. Der kan rådgives og søges afklaret, hvad den pågældende selv 

kan gøre, hvad psykiatrisk afdeling kan tilbyde, og hvilken hjælp der kan ydes fra anden 

side. 
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Før første vagt
Den vagthavende læge på en akut psykiatrisk afdeling skal, foruden almindelige lægelige 

færdigheder og kendskab til de psykiske sygdomme, også have et betydeligt kendskab til 

organisering af det psykiatriske behandlingssystem i regionen. Det er derfor af væsentlig 

betydning, at lægen introduceres til afdelingen.

Introduktionen bør omfatte gennemgang af følgende: 

1. Rammerne, dvs. skadestuen/akut modtagelsens lokaler og akutte sengeafsnit.

2. Sikkerhed, dvs. flugtveje, videoovervågning, personsøgerens funktion og alarmsystemer. 

3. Patientens forløb igennem systemet (hvem gør hvad og hvornår).

4. Det elektroniske journalsystem (diktering, gamle journaler i journalarkiv).

5. Afdelingens instrukser og kliniske retningslinjer (kendskab til infonet).

6. Afdelingens visitationsregler for indlæggelse, misbrugsbe handling m.v.. 

7. Gennemgang af det psykiatriske interview og journalkoncept.

Lægens egen forberedelse til vagten bør være følgende: 

1. Kendskab til, hvordan man bruger afdelingens elektroniske system, hvor alle instrukser og 

retningslinjer findes. 

2. Gennemlæsning af afdelingens vagtinstruks og psykiatriloven.

3. Gennemlæsning af kliniske retningslinjer for behandling af almindeligt forekommende 

akutte tilstande, fx behandling af abstinenstilstande 

4. Opnåelse af viden om de mest anvendte psykofarmaka (indikationer, virkninger, bivirk-

ninger, forundersøgelser og dosering). 

Akut almen psykopatologi
Orienteringsforstyrrelser 
Ved autopsykisk desorientering forstås manglende orientering i egne data (navn, fødselsdag, 

civilstand, stilling). Ved allopsykisk desorientering er der manglende orientering i tid, sted og 

tidligere kendte personer. Orienteringsforstyrrelser forekommer ved delirøse tilstande, de-

mens og undertiden ved funktionelle psykoser samt ved visse dissociative tilstande.

Bevidsthedsforstyrrelser 
Bevidsthedsuklarhed (bevidsthedsplumring) defineres som svækket opmærksomhed og nedsat 

opfattelse af omgivelserne. Bevidsthedsuklarhed ses altid ved delirøse tilstande, eventuelt 

ved akutte forbigående psykoser og ved visse dissociative tilstande.

 Bevidsthedssvækkelse (nedsættelse af bevidsthedsintensiteten) strækker sig fra somnolens (patien-

ten kan vækkes til fuld bevidsthed, men overladt til sig selv falder han i søvn eller døs) over 

sopor (kan ikke vækkes til fuld bevidsthed, men reagerer og svarer med enstavelsesord) og til 

koma (reagerer ikke på smertestimuli). 
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 Bevidsthedsspaltning, alternerende personligheder og tågetilstande fo re  kommer  

sjældent.

 Bevidsthedsspaltning er en tilstand, hvor patienten kan foretage sig tilsynela dende ratio-

nelle handlinger, men samtidig være fjern, desorienteret og “uden reel bevidsthed” om, 

hvad han foretager sig. Dette ses ved dissociative tilstande. Ved alternerende personlighe der for-

stås en tilstand, hvor væsentlige sider af personligheden skiftevis dominerer uden viden om 

andre aspekter af personligheden. Alternerende personligheder er en dissociativ tilstand. 

Ved tågetilstande er der brud på hukommelseskontinui teten angående egen person. Patienten 

kommer i en ændret bevidsthedstilstand med svækket opmærksomhed og forvirring. Han 

kan foretage sig tilsyneladende fornuftige handlinger, men er ved forsøg på kontakt fjern og  

desorienteret.

Psykomotoriske forstyrrelser 
Ved psykomotorisk hæmning er der langsomhed og underaktivitet af psykiske og motoriske 

funktioner såsom træghed af tankegang, fåmælthed, manglende spontan tale, latenstid på 

svar, stilleståen hed, initiativløshed, dødhed i følelserne, stivnet mimik og få bevægelser. 

Psykomotorisk hæmning forekommer ved depression. Stupor er en svær grad af psykomo-

torisk hæmning, hvor patienten er næsten helt ubevægelig. Øget psykomotorisk tempo, som 

forekommer ved mani, viser sig som hurtige, livlige associationer, taletrang, livlig mimik, 

øget emotionalitet og hurtige bevægelser. Psykomo torisk agitation er psykomotorisk hyperak-

tivitet med rastløshed, motorisk uro, pillende bevægelser og formålsløs bevægen sig rundt. 

Der kan samtidig være stærke affekter. Ved psykomotorisk hypoaktivitet er patienten stille, tavs 

og uden bevægelser. Ændringer af psykomotorisk aktivitet forekommer ved delir. Akut agi-

tation kan forekomme ved mange forskellige psykiske lidelser så som delir, demens, akut 

intoksikation, abstinenstilstand, skizofreni, depression og mani. 

 Katatoni betegner udtalte psykomotoriske forstyrrelser i form af fx mutisme, bevægelses-

stereotypier, bizarre ceremonier, rituelle handlinger, grimasseren, sære manerer, svær rigi-

ditet, formålsløs uro og automatisk lydighed. Katatone symptomer ses ved skizofreni, men 

kan også forekomme ved andre sindslidelser. Svær grad af katatoni forekommer nu sjældent 

i den vestlige verden. Tidligere sås svær grad af katatoni hyppigt og kunne være letal.

Forstyrrelser i følelseslivet 
Stemningslejet (grundstemningen) betegner den følelsesmæssige sindstilstand (det humør-

mæssige niveau), der præger patienten i længere tid. Stemningslejet kan være neutralt, for-

sænket eller hævet. Hvis stemningslejet påvirkes af ydre faktorer, fx glædelige begivenheder, 

benævnes det emotionel reaktivitet. Tilstedeværelsen af emotionel reaktivitet taler imod de-

pressiv sindslidelse.

 Dysfori betegner et pludseligt, umotiveret og kortvarigt følelsesudsving med dårligt hu-

mør. Oftest ledsages tilstanden af irritabilitet, anspændthed og utilfredshed. 

 Eufori er en følelsestilstand med ubegrundet velvære, optimisme og lyssyn.
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 Affekt bruges som betegnelse for kortvarige enkeltfølelser, der svinger omkring 

grundstemnin gen, fx. glæde, vrede og gråd. Dette begreb må ikke forveksles med begrebet 

“affektiv”, der anvendes i forbindelsen, affektive sindslidelser. Affektiv kan referere til både en-

keltfølelser og til en gruppe af sindslidelser, der er domineret af ændringer af stemningslejet 

(depression, mani, dythymi m.v.). Ved affektlabilitet udløses der for let stærke følelser. Affek-

teksplosion er udløsning af for stærke og for voldsomme følelser, oftest af aggressiv art. Ved 

affektgen nembrud er der pludselige, uventede og ubegrundede udbrud af følelser. Ved affektaf-

fladning forstås manglende følelsesmæssige reaktioner. Affektinkongruens viser sig ved, at der 

er et misforhold mellem situation og reaktion, fx. glæde ved oplevelse af sørgelige forhold. 

Ved affektinkontinens forstås manglende evne til at kontrollere følelsesmæssige udtryk, fx. 

visende sig ved tvangsgråd eller tvangslatter. Dette ses typisk ved vaskulær demens.

 Anhedoni betegner mangelfuld evne til at opleve lystfølelse. Dette symptom ses ved bl.a. 

skizofreni og depression. 

 Ambivalens er betegnelse for dobbelthed i følelser, fx samtidig had og kærlighed.

 Apati er en tilstand med nedsat motivation, mangel på initiativ, ligegyldighed, mang-

lende spontane indfald, reduceret tale og manglende interesse. Apati forekommer ved delir, 

demens og andre organiske psykosyndromer og kan ses ved skizofreni.

Angst
Ved angst forstås følelse af frygt, anspændthed og indre uro, som ledsages af autonome 

symptomer som hjertebanken, sveden, rysten og mundtørhed. Angsten kan være knyttet til 

en bestemt situation eller objekt (fobisk angst) eller være situationsuafhængig ( frit flotterende 

angst). Angst kan optræde som angstanfald eller som vedvarende angst (generaliseret angst).

Depression 
Begrebet “depression” bruges som betegnelse for både nedtrykthed (symptom) og som be-

nævnelse for en depressiv sindslidelse (syndrom). Et depressivt syndrom omfatter flere de-

pressive symptomer, som sammen har været til stede i længere tid, så som nedtrykthed, 

nedsat lyst, tab af interesse, nedsat energi, øget trætbarhed, nedsat selvværdsfølelse, skyld-

følelse, selvbe brejdelser, psykomotorisk hæmning eller agitation, søvnforstyrrelser, tilbage-

vendende tanker om død eller selvmord, tænknings- og koncentrationsbesvær og appetit- 

eller vægtændringer.

Vrangforestillinger 
Vrangforestillinger (paranoide ideer) er fejlagtige forestillinger, der har sandhedsværdi for pa-

tienten, og som fastholdes med urokkelig overbevisning. De forkerte forestillinger lader 

sig ikke korrigere ad logikkens, erfaringens eller fornuftens vej, men fastholdes på trods af 

klare beviser for deres fejlagtighed. De fejlagtige ideer er ikke i overensstemmelse med indi-

videts intelligens og uddannelse, og de deles ikke af andre med samme religiøse og socio-

kulturelle baggrund. Der anvendes ofte en bagvendt logik som bevis for vrangforestillingens 
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rigtighed. Dvs. konklusionen kommer først, og herefter findes præmisserne. Vrangforestil-

lingerne kan inddeles efter deres indhold i følgende typer:

 1) Persekutoriske (forfølgelsesforestil linger). 2) Megalomane eller grandiøse (storhedsfore-

stillinger). 3) Depressive (vrangforestillinger med depressivt indhold, fx. selvforringelse, 

skyld, forarmning og hypokondre tanker). 4) Somatiske (vrangforestillinger om legemstil-

standen). 5) Nihilistiske (vrangforestillinger om kroppen, der går til grunde). 6) Selvhenførende 

(vrangforestillinger om at være genstand for andres opmærksomhed, udspioneren, aflyt-

ning eller lign.). 7) Religiøse (oftest vrangforestilling, der bruges til at forklare andre psykoti-

ske oplevelser). 8) Seksuelle (vrangforestillinger, der vedrører kønsorganerne). 9) Hypokondre 

(vrangforestilling om alvorlig sygdom eller nært forestående død). 10) Bizarre (vrangforestil-

ling, der er fuldstændig umulig). Bizarre vrangforestillinger er typiske for skizofreni. 11) 

Systematiserede (vrangforestillinger opbygget i et sammenhængende system). 

Tænkningsforstyrrelser 
Tankespærring er oplevelsen af, at tankerne pludseligt ophører. Der kan opstå en oplevelse af 

tanketomhed. Ved tankefradrag eller tanketyveri følges tankespærring af en forklaringsvrang-

forestilling. Patienten føler, at noget uden for ham selv fjerner tankerne eller stjæler dem. 

Den skizofrene kan opleve at have fremmede tanker. Hvis denne oplevelse ledsages af 

vrang forestillingen om, at tankerne påføres ham udefra, er der tale om tankepåføring. Ved 

tankeud spredning oplever patienten, at hans egne tanker kan opfattes af andre, og der er sam-

tidig en forklaringsvrangforestilling om, at tankerne udsendes, aflyttes eller aflæses af an-

dre. Ved påvirkningsoplevelser er der tale om en kombination af somatiske hallucinationer og 

for klaringsvrangforestillinger, fx. berøringshallucinationer, der ledsages af forestillinger 

om at blive bestrålet med radioaktivitet. Styringsoplevelser er forestillinger om, at en anden 

person, et dyr eller magt udefra overtager patientens egen vilje, handlinger eller impulser. 

Oplevelsen af at blive styret udefra er ledsaget af en følelse af at være et offer for kræfter 

udefra fx styret som en robot. Ved primær vrangsansning (vrangagtige sansningsoplevelser) forstås 

vrangforestillinger, der opstår i tilslutning til normale sanseoplevelser. Der er ofte tale om 

selvhenførende forestillinger, hvor en reel sansning fortolkes som udtryk for fx en trussel 

eller en åbenbaring. De ovenfor nævnte symptomer er særligt karakteristiske for skizofreni 

og en del af de såkaldte skizofrene førsterangssymptomer. 

 Formelle (eller sproglige) tænkningsforstyrrelser er en række afvigelser i de sproglige udsagn 

med hensyn til logik, sammenhæng og målrettethed, hvilket i mindre eller større omfang 

forstyrrer kommunikationen. De formelle tankeforstyrrelser kan vise sig ved fx. misforhold 

mellem en hovedsætning og en uendelig række af bisætninger, ordnydannelser (neologis-

mer), logisk usammenhængende sprog (inkohærens), regelløst og privat sprog, symbolsprog, 

upræcis og vag begrebsdannelse samt ord- eller indholdsfattigt sprog. Formelle tænknings-

forstyrrelser ses ved skizofreni.

 Usammenhængende (desorganiseret) tænkning forekommer ved delir.

 Perseveration er en tænkningsforstyrrelse, hvor der er nedsat evne til at skifte opmærk-
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somhed hurtigt og fleksibelt. Patienten forbliver for længe i samme tankegang og klæber til 

det samme emne for længe. Perse veration ses ved organiske hjernelidelser, fx frontotempo-

ral demens.

 Tvangstanker (obsessioner) er ubehagelige, påtrængende tanker eller tilskyndelser, der 

gentages med uafviselig tvang, og som patienten ikke kan frigøre sig fra. Patienten oplever 

tvangstankerne som overdrevne, urimelige eller meningsløse. Tvangstanker kan ledsages af 

tvangshandlinger (kompulsioner). 

Hallucinationer 
En hallucination er en sanseoplevelse uden ydre årsag. Den har virkelighedskarakter. 

Halluci nationer kan forekomme for alle sansemodaliteter: Hørelses-, syns-, smags-, lugt- og 

be røringshallucinationer. Hørelseshallucinationer er de almindeligste og findes ved alle former 

for psykose. Ved verbale hørelseshallucinationer kan patienten opfatte, hvad der bliver sagt. 

Stemmerne kan tale til patienten (andenpersons hørelseshallucinationer) eller omtale patienten 

i tredjeperson (tredjepersons hørelseshallucinationer). De sidstnævnte er karakteristisk for ski-

zofreni og tredjepersons hørelseshallucinationer tilhører de såkaldte skizofrene førsterangs-

symptomer. Ved non-verbale hørelseshallucinationer kan patienten ikke opfatte ordene, men hører 

lyde, mumlen, hvisken, støj eller musik. Synshallucinationer er karakteristiske for organisk 

betingede tilstande, fx delir, men kan også forekomme ved andre psykoser. 

Perceptionsforstyrrelser 
Perception er opfattelse og oplevelse via sanserne, hvilket forudsætter intakt cerebral infor-

mationsbearbejdning. Foruden hallucinationer kan perceptionsforstyrrelser være forvrænget 

perception på grund af svigtende evne til at integrere, identificere og genkende komplekse 

stimuli, hvorved omverden og egen krop opleves forandrede i form, størrelse, udseende 

m.v.. Perceptionsforstyrrelser forekommer ved organiske psykiske lidelser, partiel epilepsi, 

intoksikation med psykoaktive stoffer, skizofreni og skizotypiske tilstande.

Kontaktforstyrrelser 
Den intellektuelle kontakt ( formelle kontakt) vurderes på basis af patientens evne til at opfatte og 

forstå samtalens emne. Den emotionelle kontakt vurderes på grundlag af patientens evne til 

at engagere sig følelsesmæssigt i samtalens emne og indstille sig mentalt på et andet men-

neske og dets situation. Ved autisme er der en manglende samklang i kontakten med andre, 

og der er ofte en vedvarende tendens til at opretholde en unormal følelsesmæssig afstand 

til andre. Patienten isolerer sig fra andre og vælger ofte en autistisk livsform. Autisme er et 

grundsymptom ved skizofreni, men det indgår ikke i de diagnostiske kriterier, fordi det er 

umuligt at definere autisme operationelt. 

Intelligens 
Klinisk kan man skønne over patientens intelligens ved at indhente oplysninger om skole-
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gang og uddannelse samt bedømme almen viden, sproglig formåen, overblik, dømmekraft, 

evne til at abstrahere og generalisere samt evnen til at drage logiske slutninger og anvende 

erfaringer i nye situationer. Intelligens måles ved en intelligenstest. 

Hukommelse 
Korttidshukommelsen er evnen til at fastholde det oplevede i erindringen i en kort periode, fx 

fastholde og genkalde et telefonnummer efter et par minutter, hvorefter det glemmes, når 

der er gjort brug af det. 

 Langtidshukommelsen består af erindringer, der varer timer, dage, år eller livslangt. Lang-

tidshukommelsen inddeles i eksplicit (deklarativ) hukommelse og implicit (procedural) hukommelse. 

 Eksplicit hukommelse er det, som vi kan huske, når vi bevidst ønsker det. Implicithukom-

melse er hukommelse uden reflekterende bevidsthed som fx at cykle, spille musik og tale sit 

modersmål. Eksplicit hukommelse inddeles i autobiografisk (eller episodisk) og semantisk hukom-

melse. 

 Autobiografisk hukommelse er erindring om konkrete begivenheder, som er personlige og 

forankrede i tid og rum – som en dagbogsoptagelse, fx dato og sted for bryllup, børns fødsel 

m.v.). Semantisk hukommelse er erindring om tidligere tilegnet faktuel viden, som man deler 

med andre mennesker med en lignende uddannelsesmæssig og kulturel baggrund. 

 Arbejdshukommelse er en midlertidig lagringsmekanisme – en form for et korttidshukom-

melsessystem – hvor der mobiliseres de relevante erindringer, erfaringer og indøvede fær-

digheder, som skal bruges i en konkret situation. I arbejdshukommelsen udspilles sansning, 

perception, indlæring, korttidshukommelse og konkret anvendelse af viden. Indholdet i ar-

bejdshukommelsen er bestemt af det, som man i øjeblikket har rettet sin opmærksomhed 

mod. Hvis man skifter fokus, dvs. sanser eller tænker på noget nyt, ændres indholdet i ar-

bejdshukommelsen. Arbejdshukommelse er nødvendig for at udføre målrettede opgaver og 

for indlæring.

Eksekutive funktioner 
Overordnede kognitive processer, der vedrører planlægning og evne til at kontrollere, styre 

og selvmonitorere den adfærd, som er nødvendig for at nå et planlagt mål, kaldes eksekutive 

funktioner. Svækkelse af eksekutive funktioner viser sig ved planløshed og manglende evne til at 

udføre de sædvanlige, påkrævede opgaver. I sværere tilfælde mister patienten evnen til at 

organisere egen tilværelse på det mest elementære plan. Svækkelse af eksekutive funktioner 

forekommer ved bl.a. frontotemporal demens, skizofreni og traumatiske læsioner af præ-

frontallapper. 

Kognitive forstyrrelser 
Kognition omfatter opmærksomhed, perception, orientering, tænkning, erkendelse, hu-

kommelse, sprog samt planlægning, styring og kontrol af handlinger og adfærd. Kognitive 

forstyrrelser anvendes som samlebetegnelse for en række forskellige kognitive abnormiteter, 
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som fx koncentrationsbesvær, hukommelsessvækkelse, desorientering og svækkelse af ek-

sekutive funktioner. 
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