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Forløbsbeskrivelser for indlæggelse i psykiatrien 

Tværregional beskrivelse af somatisk undersøgelse, misbrugs- og bivirkningsscreening 

  

Undersøgelse Indhold 

Somatisk 

undersøgelse 

 

Somatiske anamnese: 

 Tidligere og / eller nuværende kendt somatisk sygdom  

 Systematisk interview om aktuelle somatiske symptomer  

 Allergi og intolerans  

Objektiv somatisk undersøgelse:  

• Almentilstand  

• Ernæringstilstand – herunder højde, vægt og taljeomfang  

• Vitalværdier 

• Øjne 

• Cavum oris 

• Hals 

• St.c.  

• St.p. 

• Abdomen  

 Ekstremiteter 

 Hud 

 Neurologisk undersøgelse (omfang afhængig af anamnese) 
 Suppleres med relevante undersøgelser baseret på symptomer oplyst i 

anamnesen og objektive fund.  
 

Parakliniske undersøgelser 

 Alle patienter bør som minimum screenes for metabolisk syndrom. Behovet for 
øvrige parakliniske undersøgelser, inkl. Billeddiagnostik baseres på anamnese, 
objektiv undersøgelse, medicin, og om der foreligger relevante tidligere 
prøvesvar.  

 
Den somatiske undersøgelse udvides, såfremt der mistænkes eller erkendes somatisk 
sygdom / symptomer, f.eks. med somatiske tilsyn eller billeddiagnostisk udredning (CT-, 
MR-scanning mm.)  
 
 

Urinscreening 

ifm. somatisk 

undersøgelse 

Urinscreening  

 Urinundersøgelse med stix (glucose, ketoner, blod, pH, protein, nitrit, 
leucocytter, hCG ).  
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Undersøgelse Indhold 

Misbrugs-

screening 

Misbrugsscreening: 
I forbindelse med KRAM-screening, foretages en screening af, om patienten drikker over de af 
Sundhedsstyrelsen anbefalede genstandsgrænser. 
Desuden screenes patienten for misbrug af narkotika, herunder hash, amfetamin, opiater, kokain, 
ecstasy og benzodiazepiner - via anamnese (f.eks DUDIT) samt evt. urinscreening. 
 
Der screenes ved: 

 Indlæggelse 

 Under et indlæggelsesforløb, ved mistanke om misbrug. 

 Når der ordineres et lægemiddel, som kan have interaktion med et stof, som patienten 

misbruger.  

 Psykiatriske eller somatiske symptomer eller lidelser, som kan være forårsaget af misbrug  

 Uforklarlige, uspecifikke psykiske symptomer, så som humørsvingninger, irritabilitet, 

aggressivitet, affektlabilitet, lav impulskontrol, koncentrationsbesvær, 

hukommelsessvækkelse ukarakteristiske angstsymptomer. 

 Uforklarligt funktionstab (uddannelse, arbejdsmæssigt og socialt) 

 Kriminalitet, uforklarlige trafikuheld og tilskadekomst 

 
Misbrugsanamnese: 

 Tidligere og nuværende rusmiddelindtag, alkohol og/eller medicinmisbrug. 

 For hvert rusmiddel oplysning om: 

o Alder for førstegangsbrug 

o Indtagelseshyppighed og tidspunkt for sidste indtagelse 

o Dispenseringsform/måde og anslået forbrug pr uge (gram/ genstande). 

o Tilfælde af forgiftningstilstand/overdosis (uheld/suicidalt øjemed) 

o Perioder uden indtagelse af det pågældende stof 

o Abstinenssymptomer, herunder tidligere kramper eller delir 

 Tidligere behandling for misbrug 

o Hvilken form for behandling og resultatet heraf 

 Risikoadfærd 

o Risikoadfærd (deler kanyler, ubeskyttet sex/ prostitution eller kriminalitet) 

 Somatisk anamnese 

o Komplikationer til misbrug (abscesser, tromboser, dårlig ernæringstilstand m.m.) 

o Hepatitis/HIV status 

 

Ved abstinenssymptomer grundet alkohol- og/eller medicinmisbrug: 

Behandlingen følger retningslinje for abstinensbehandling.  Patientens abstinenssymptomer 

vurderes min. hver time indtil effekt (søvn eller ophør af fysiske abstinenssymptomer), f.eks. via 

The Withdrawal Syndrome Scale for Alcohol (WSA). 

Urinscreening

ifm. 

undersøgelse 

for misbrug: 

Urinscreening ifm. undersøgelse for misbrug: 

 Urinscreening for misbrug (kokain, amfetamin, metamfetamin, ecstasy, cannabis, 

metadon, opiater, benzodiazepiner) Eks.vis ved brug af Multi-Drug-screen  
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Undersøgelse Indhold 

Bivirknings-

screening 

Bivirkninger ved brug af antipsykotisk medicin: 
Følgende værdier og bivirkninger ved behandling med antipsykotika (for clozapin er der specielle 
krav til monitorering) skal monitoreres med følgende intervaller. Sundhedsstyrelsens vejledning 
om behandling med antipsykotiske lægemidler til voksne: 
 

 Før behandling 2 uger 4 uger 8 uger 12 uger Årligt 

Anamnese + + + + + + 

Vægt + + + + + + 

BMI + + + + + + 

Taljeomfang +     + 

Blodtryk +    + + 

HbA1c +    + + 

Plasma lipider + +   + + 

EKG + +   + + 

  
Derud over screenes for følgende bivirkninger: 

 Psykiske: Asteni/sedation, Depression, Akatisi, Indifferens 

 Neurologiske: Dystoni, Parkinsonisme, Hyperkinesi, Tremor, Akatisi 

 Autonome: Hypersalivation/ hyposalivation, Kvalme/opkastning, Obstipation, inkontinens/ 
Vandladningsbesvær, Ortostatisk svimmelhed 

 Andre: Vægtøgning, Amenore, Gynækomasti/galaktoré, Seksuelle bivirkninger 
 
 
Præparatspecifik monitorering: 
Bivirkningsmonitorering følger retningslinjerne fra RADS 
  
  
 


