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Spørgsmål 1. Psykosebegrebet 

 

Sygdomsklassifikation kan være vanskelig, og kompliceres yderligere ved, at man inden for visse 

sygdomsgrupper opererer med en underdeling i psykotiske(sindssygelige) tilstande og ikke-

psykotiske tilstande. Begrebet psykose, som betyder sindssygdom, er således ikke noget ætiologisk 

begreb, men betegner sygdommens kvalitative præg samt sværhedsgraden. 

Overordnet anvendes psykosebegrebet til at beskrive en tilstand, hvor patienten har mistet evnen til 

at vurdere(teste) virkelighedspræget af sine oplevelser, følelser, forestillinger og adfærd, hvorfor der 

er tale om en kvalitativ ændring af patientens udsagn og adfærd, der ofte er åbenbart for de 

pårørende, før end der er manifest diagnosticerbare psykotiske symptomer(s.53) 

ICD-10har bevaret udtrykket psykotisk som indicerende tilstedeværelsen af hallucinationer, 

vrangideer samt enkelte adfærdsændringer. Denne meget snævre afgrænsning udelukker en række 

symptomer og adfærdsændringer, der ellers almindeligvis antages som tegn på sindssygdom, fx de 

patienter der hverken tør eller ønsker at fortælle undersøgeren om deres sindssygelige oplevelser. 

 

Psykosebegrebet er de facto blevet fjernet fra de operationelle diagnosesystemer, men i det daglige 

kliniske arbejde er begrebet stadigvæk uundværligt på grund af dets beskrivende betydning, og de 

hertil knyttet etiske og juridiske konsekvenser. I de fleste samfund opfattes den sindssyge som 

værende offer for en sygelig tilstand, det vil sige ikke længere herre over egne handlinger(s.284). 

Denne psykotiske tilstand defineres som en tilstand præget af udtalt læderet opfattelse af 

virkeligheden, hvilket betyder, at patienten opfattelse strider imod den intersubjektive konsensus. 

Den refleksive korrigerende funktion, som også kaldes realitetstestningen, refererer til en 

metakognitiv evne til at vurdere virkelighedspræget af egne oplevelser, men den læderet hos den 

psykotiske patient, som ikke formår at distancere sig til det abnorme. De mest markante tegn på en 

psykotisk tilstand er vangforestillinger og hallucinationer samt oplevelser og forestillinger om 

ekstern kontrol eller påvirkninger af ens impuls, tanker, emotioner, kropslige funktioner og 

bevægelser.(s.285) 

Vægten på realitetstestningen i forbindelse med psykose har den konsekvens, at psykosebegrebet er 

mere knyttet til hvordan vi forholder os til omverden og vores egne oplevelser end til selve 

indholdet af vores oplevelser. Mange patienter med svært abnorme perceptuelle oplevelser vil 

derfor ikke blive betragtet som psykotiske, i tilfælde af, at de er i stand til at distancere sig til deres 

oplevelser.  
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Spørgsmål 2. sygdomme, der karakteriseres som psykoser 

 

Skizofreni defineres i ICD-10 som en sindslidelse kendetegnet ved fundamental og karakteristiske 

forstyrrelser af tænkning og perception, af inadækvat eller afflader effekt og bevidsthed(s.332). som 

de vigtigste patologiske fænomener nævnes visse af Schneiders førsterangsymptomer. Selvom 

mange grundsymptomer kan opfattes som psykose nære, dvs. at de tyder på, at patienten befinder 

sig tæt på en psykotisk tilstand, oplevelse de stadigvæk af patienten som mere eller mindre 

personlighedsfremmende, til tider kan patienten distancere sig fra disse oplevelser. Denne distance 

går tabt ved den skizofrene psykose, hvor de psykotiske symptomer i vidt omfang er ego-syntone, 

dvs. oplevelses som ikke personlighedsfremmende. Per definition har patienten ikke indsigt i, at 

hans tænkning og oplevelser er patologiske. Disse psykotiske fænomener betegnes som 

førsterangsymptomer(FRS), og har en særlig betydning ved skizofrenidiagnosen (s.309). 

vrangforestillinger er slående, og indholdet er privat – idiosynkratisk og dermed socio-dyston 

hvilket vil sige at den ikke deles af de fleste patienters medmennesker. Vrangforestillingen er ego-

synton, og den har sandhedsværdi for patienten og er derfor ikke korrigerbar, hvilket vil sige at 

patienten ikke kan overbevises om, at han tager fejl, uanset hvilken evidens han præsenteres for. 

Vrangforestillinger isolere patienten, og med få undtagelser er den paranoide patient ensom, der er 

dog forskel på den skizofrene og den ikke skizofrene psykotiske ensomhed. I det den skizofrene 

psykose er præget af autisme og jeg-forstyrrelser, er den psykotiske ensomhed en indefra- voksende 

og nødvendig baggrund eller ramme for den private verdens konstruktion, hvorimod den ikke 

skizofrene vangforestilling forsat rette mod den fælles verden, og patientens ensomhed er der for 

sekundær gennem tabet af netværk, som en konsekvens af den psykotiske adfærd(s.310). 

Vrangforestillinger er i sig selv et uspecifikt fænomen, der ses ved samtlige psykoser. I ICD-10 er 

begrebet ”bizar vangforestilling” et tilstrækkeligt kriterium for diagnosen skizofreni. 

 

En anden sygdom, der kan karakteriseres ved psykotiske symptomer er svær depression, der høre 

ind under det affektive spektrum. Ved en sådan lidelse kan de kognitive forvrængninger være så 

voldsomme, at temaer omkring nedtrykthed og lavt selvværd, tilstede komme en oplevelse af hele 

verdens triste fremtoning, og at man samtidig selv er ansvarlig for alle verdens ulykker. Denne slags 

generaliseringer kaldes for stemningskongruente psykotiske fænomener, idet disse tydeligt er 

knyttet til den depressive grundstemning. Hørehallucinationer vil ofte have form af stemmer, der 

tiltaler patienten i 2. person og fx befordrer vedkommende til at tage livet af sig selv. Disse 
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psykotiske symptomer er medvirkende til at karakterisere den svære depression med psykotiske 

symptomer som psykose. 

 

Spørgsmål 3. Symptomer, forløb og behandling 

Af hensyn til læsevenligheden vil jeg inddele dette spørgsmål i et 3a og et 3b. 

 

3a. skizofreni 

Det markante ved det skizofrene spektrum er en mangfoldighed af symptomer og varierende 

fremtrædelsesform og forløb. Man operere således med betegnelsen grundsymptomer som i vid 

udstrækning er det typisk forekommende og til dels unikke ved skizofreni, og som er fælles for alle 

tilstande inden for skizofrenispektret og som ligeledes har tilbøjelighed til at være vedvarende livet 

igennem(s.283) disse grundsymptomer kan være ekspressive eller subjektive. De ekspressive kan 

iagttages i patientens adfærd mens de subjektive er patientens indre oplevelser. 

Patienter med skizofreni oplever ofte en udefinerbar og diffus fornemmelse af ikke rigtig at være 

tilstede og levende- en følelse af at være ”usammenhængende”. De føler sig fundamentalt forandret 

med en oplevelse af distance til sig selv og til omverden(s. 298). Den solide baggrund for vores 

oplevelser, nemlig jeg-oplevelsen går på en måde i opløsning, og den grundlæggende jegoplevelse 

undergår en forandring. Det er vanskeligt for patienter at beskrive, hvad de oplever, fordi de i så 

fald skulle forsøge at beskrive en forstyrrelse i noget, hvis intakthed er selve forudsættelsen for 

oplevelsen og dens beskrivelse(s.299). 

 

Forløbet ved skizofreni er langsomt, og symptomerne kommer snigende og umærkeligt. 

Man kan inddele udviklingen i fire faser:  

1. Den præmorbide fase 

2. Prodromal fasen 

3. En psykotisk sygdoms fase 

4. Den postpsykotiske residuale fase 

 

For unge gælder det, at den præmorbide fase er præget af skizotypiske træk i form af lette formelle 

tankeforstyrrelser, defekt emotionel rapport og ejendommelig fremtoning fx både kropsholdning og 

stil. Debutalderen for skizofrenierne ligger ofte før 30 år, og således er det sandsynligt, at man vil 

opdage de indledende symptomer i en relativ ung alder. 
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Den prodromale fase betragtes ofte af pårørende med bekymring, fordi fasen markerer et skift i 

adfærden. Her bliver det gradvist tydeligere, at der tale om en egentlig lidelse og ikke blot 

almindelige ungdomsproblemer. Prodromet kan have en varighed på mellem tre og fire år, og leder 

således op til den psykotiske fase, eller har et abortivt forløb, hvor fasen klinger af spontant(s.340). 

Symptomerne i denne fase er ikke altid entydige men omfatter blandt andet angst, depressive 

tilstande og affektivitetsændringer. Der ses lige også andre negative symptomer så som isolation, 

selvforsømmelse, inaktivitet, passivitet og en adfærd der peger mod det aparte og besynderlige. 

I prodromets præpsykotiske fase aktiveres grundsymptomerne, der karakteriseres ved et autistisk 

præg samt jeg forstyrrelse. Her er symptombillet præget af en subjektiv oplevelse af jeg-

transaformation, en subjekt oplevelse af forstyrret perception og kognition, samt de ekspressive 

grundsymptomer. Her kan således opservers begyndende psykotiske symptomer, uro, agitation, 

angst, søvnløshed og isolation som ofte kan bidrage til differentialdiagnostiske overvejelser. I en 

eventuel psykotisk fase kan alle ovennævnte symptomer optræde ofte i forstærket grad, samt 

yderligere affektforstyrelser så som manglende afstemning mellem affekt og kommunikationens 

indhold, problemer med realitetstestning, vrangforestillinger, tvangsforestillinger og –handlinger, 

der kan være direkte eller indirekte årsager til impulsiv adfærd. 

 

Ved akutte syndromer har den biologiske behandling førsteprioritet, men eller opnås den optimale 

effekt ved en kombination af medikamentel behandling, psykoterapeutisk behandling og 

socialpsykiatrisk behandling. 

Et væsentligt aspekt ved den subjektive lidelse ved skizofreni –tilstande er det overload af stimuli, 

der følger af, at filterfunktionen i hjernen er forringet, således at thalamus ikke er i stand til at 

sortere sanseindtryk, før de sendes vidrer i bearbejdningen i kortex. Heraf følger problemer med at 

vurdere virkelighedspræget af fx oplevelser, følelser og forestillinger. Antipsykotika har egenskab 

af at kunne blokere hjernens dopaminreceptorer, således at striato-thalamiske filter aflukkes og 

indtrykkene sorteres(s.353). Antipsykotika modvirker først og fremmest formelle tankeforstyrrelser. 

Stoffet er ligeså angst og agrresions dæmpende. Den maksimale effekt indtræffer forsinket, og en 

række bivirkninger medfølger. Derfor er det vigtigt, at en fuld udredning forekommer, før der skal 

træffes beslutning om behandling. Biologiske interventioner kan også ses som en sekundær 

forebyggelse, idet formålet må være at hindre, at sygdommen udvikler sig til en invaliderende 

stadie(s.37). 
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Ved psykoterapeutisk behandling er det af stor vigtighed at have den rigtige terapeutiske holdning, 

der bygger på gensidig tillid, åbenhed og respekt. Den terapeutiske holdning skal blandt andet være 

med at sikre, den gode behandlings alliance.  Når man arbejder med psykoterapi i tilfælde af 

skizofreni, bør man indtage en støttende, direktiv holdning frem for en afdækkende(s.369). fordelen 

ved at tilbyde psykoterapi er, at man sammen med patienten kan behandle en række af de aspekter 

som følger med selve sygdommen. Psykoterapien kan med fordel kombineres med miljøterapi, der 

sigter på at forbedre miljøet omkring patienten. 

 

3b. depression. 

Det depressive syndrom karakteriserer ved en eller flere afgrænsede episoder, der gradmæssigt kan 

variere. Symptomerne er hovedsagligt tilknyttet til patientens forsænkede, affektive tilstand, hvorfor 

både nedtrykthed, manglende lyst og interesse samt reduceret energiniveau udgør lidelsens 

kernesymptomer. Ledsagende symptomer består af nedsat selvtillid, selvbebrejdelser, 

selvmordstanker, søvnforstyrrelser, ændringer i appetit samt tanke- og koncentrationsbesvær. For 

nogen kommer disse symptomer gradvist snigende, hvor de for andre sætter voldsomt ind og giver 

en pludseligt forandret tilstand. Men når depressionen først har sat sig, præges patienten af en 

konstant tilstand, der dog kan have døgnsvingninger. For patienternes nærmeste kan især det 

forsænkede stemningsleje forekomme som en mærkbar ændring. Grundet den nedsatte 

grundstemning vil hele patientens selvbillede og relation til omverden komme til udtryk ved en 

afvisende og benægtende holdning. Angst forekommer ofte ved de milde depressioner som et 

sekundært fænomen, ofte knyttet ti negative tanker omkring nutid og fremtid og af diffus karakter. 

Den unipolare affektive lidelse forløber ofte præget af tilbagevendende depressive episoder, men 

har man kun haft en depressiv episode, er sandsynligheden for tilbage fald relativ lav. Får man 

derimod endnu en depressiv episode, stiger sandsynligheden for den kroniske depression(dystymi), 

hvorfor en tidlig behandlingsindsats er yderst væsentlig. 

 

Før man påbegynder behandlingen af en affektiv episode, må man ved omhyggelig optagelser af 

anmnesen og evt. med hjælp fra pårørende gøre sig det klar, hvor patienten befinder sig i det 

affektive spektrum, samt hvor alvorligt tilstanden er. I tilfælde af sværere depressioner, er 

indlæggelse på psykiatrisk afdeling ofte nødvendigt og behandling med psykofarmaka eller 

elektrostimulation oftest det eneste der virker. De relevante behandlings principper omfatter 

behandling med:  



399 Psykiatri E2-010 

 

9. januar 2009 Side 7 af 9 

 

1. Antidepressiva 

2. Antipsykotika 

3. stemningsstabiliserende farmaka så som litium 

4. Elekrokonvulsiv terapi 

5. Lysbehandling 

6. Psykoterapi 

 

Til behandling af moderat eller svær depression er medicinsk behandling mest affektiv, men usanset 

hvilken antidepressiv man anvender, forekommer den ønskede effekt først efter 2 til 8 uger. Er der 

tale om alvorlig depression hos indlagt patienter, vil man ofte under hensyn til evt. suicidalfare 

vælge at behandle med et af de velafprøvede cykliske antidepressive(TCS), da de har vist sig mest 

effektive (s. 435). Man skal dog være opmærksom på at alle TCA er kadiotoksiske, og indtagelse af 

overdosis kan medføre dødsfald.  

 

 

Spørgsmål 4. Strafferetspsykiatriske konsekvenser af psykosebegrebet 

 

I psykiatrien er der mange paragraffer, som først og fremmest skal sikre de psykiske afvigende og 

lovovertræders retstilling og hindre misbrug og tvang (s.595). Straffelovens paragraf 16 omhandler 

således sindssyge og mental retarderede lovovertrædere samt patologisk rus tilstande. I paragraffen 

står der så ledes at: personer, der på gerningstidspunktet, på grund af sindssygdom eller tilstande, 

der må henstilles hermed, straffes ikke. Begrebet sindssygdom har dog betydelige retslige 

implikationer. Fra juridisk side stilles der krav om klar definition og beskrivelse af begrebet, så 

ledes at anvendelsen kan vurderes af andre vend psykiateren. Dette er dog svært, og der bliver 

snarere tale om en karakteristik, idet det må erkendes at fænomenet ikke har klare grænser. Således 

siger Helweg i 1949 ”sindssygdom er et rent empirisk samlebegreb og lader sig som sådan ikke 

definitionsmæssigt afgrænse” (s.600). I forhold til termologien er sindssygdom det samme som 

psykose og sindssyg er lig psykotisk. Der ligges i dag vægt på realitets tabet, som netop 

forekommer  ved sindssygdom/ psykosediagnosen. 

En sindssygdomsdiagnose kan således ikke baseres på en enkeltstående handling, uanset hvor bizar 

denne måtte være. Kun enkelte typiske træk skal opridses, hvad angår sindssygdomme. Der er folk 
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med demens, boderline og skizotypi som også kan henstilles til paragraf 16, da det er tilstande der 

ligestilles hermed (s.601). 

En måde at undersøge dette er ved at foretage en mentalundersøgelse hvis hoved opgave er at 

oplyse om sigtedes psykiske tilstand på undersøgelsestidspunktet og på gerningstidspunktet og 

under hensyn hertil at fremsætte en udtalelse om sanktionsvalget (s.611). Et klassisk problem i 

psykiatrilovgivningen er på den ene side kontrollen og den juridiske beskyttelse, retssikkerheden - 

på den anden side behandlingen og helbredelsen. Internationale deklarationer og konventioner 

fastslår, at alle har ret til frihed, men siger samtidig, at samfundet og lovgivningen over for visse 

psykiske syge må gøre undtagelser fra det princip, at alle voksne frit kan tage stilling til behandling. 

Det er psykiatriens forpligtende privilegium at kunne anvende frihedsberøvelse i behandlingen. 

Tvang må dog kun anvendes, når alle andre muligheder er utømt, og i så fald begrænset til det 

absolut nødvendige tvang som sidste udvej og forvaltet efter mindste middels princip 

 

Spørgsmål 5. typiske virkninger og bivirkninger ved anden generations antipsykotika 

 

De typiske og atypiske antipsykotika adskiller sig ikke væsentligt fra hinanden, med hensyn til den 

antipsykotisk effekt, dog er der markant forskelle, når det gælder bivirkninger. Antipsykotiske 

præparater modvirker først og fremmest de psykotiske symptomer, som kommer til udtryk i form af 

vrangforestillinger, hallucinationer og formelle tankeforstyrrelser. Ud over den specifikke effekt 

virker disse præparater dæmpende på angst og aggression (s. 81).   

I gruppen af atypiske præparater kan nævnes risperidon, olanzapin og clozapin. Der er ingen sikker 

forskel hvad angår den psykotisk effekten, dog adskiller clozapin på flere punkter, det har ingen 

ekstrapyramidale bivirkninger, men har til gengæld kraftige både autonome og sedative 

bivirkninger samt en markant risiko for vægtøgning. Clozapin har dokumenteret bedre effekt ved 

behandling af behandlingsresistente skizofrene patienter end de andre antipsykotika (s.82). 

 

For al behandling gælder der lavest mulig dosis, dette er ikke kun vigtigt for at undgå akutte 

bivirkninger, men også fordi man må formode, at behandlingen med højere dosis giver anledning til 

langvarig øgning i antallet af dopaminreceptorer, som kan være baggrunden for behovet for højere 

dossier hos kroniske patienter(s.357). Prisen for ”beskyttelse ” af bevidstheden mod stimulations-

”overload” er, at der generelt registreres færre stimuli det vil sige at intensiteten af indtrykket 

svækkes. Dette kan forklare kognitive og psykiske bivirkninger i form af emotionel afblegning og 
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manglende initiativ. Ud over de nævnte bivirkninger, skal hertil tilføjes, at stort set alle 

antipsykotika kan give anledning til seksuelle dysfunktioner. Bivirkningerne er også afgørende for 

patientens compliance og indstilling til behandlingen. Bivirkningerne kan i vidt omfang undgås ved 

at tage hensyn til den enkelte patients følsomhed i valget af medicin, og ved at monitorere såvel 

behandlingseffekt som bivirkninger nøje (s. 357). 
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