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Nevropsykiatrisk utredning

1. Sykehistorie

- arv, graviditet, fødsel, somatikk, rus, medikamenter 

- symptomer /emosjonelle

- adferd / funksjon

- personlighet

- kognisjon

2.        Semistrukturert intervju

3. Kliniske observasjoner

4. Tentativ diagnose (syndrombeskrivelse eller type sykdom / skade)  

5.        Ikke-biologiske undersøkelser(spørreskjemaer, graderingsskalaer, nevropsykologisk us. 

Hypotesebasert!

6. Nevrobiologiske undersøkelser 

Hypotesebasert!

7.       Diagnose



Hva undersøker man i psykisk helsevern i dag?

1. Familiebelastning (arv) liten grad

2. Sykehistorie (NB: Livsløp, ikke kun «her og nå»)

- Graviditet / fødsel (sjelden)

- Psykiske symptomer 

- Adferd / funksjon (inkl. skole / arbed)

- Sykdom / som sympt / yrkeseksponering /rusmidler (utilstrekkelig)

- Tilknytning / personlighet/ personlighetsendringer (kun delvis)

- Kognitive funksjoner (sjelden; unntak MMS? Klokketest?)

- Beh (inkl. «som» legemidler»; psykofarm) («somatisk» utilstrekkelig)

3. Semistrukturert intervju (brukes ikke alle steder)

4. Kliniske observasjoner (meget svakt; ikke systematisk)

5. Tentativ diagnose (syndrombeskrivelse / sykdom / skade)  (sjelden)

6. Ikke-biologiske undersøkelser(spørreskjemaer, graderingsskalaer, 
nevropsykologisk us. Hypotesebasert! (få, sjelden hypotesebasert)

7. Nevrobiologiske undersøkelser Hypotesebasert! (tilfeldig; sjelden hypoteseb).

8. Diagnose (som regel alltid, men ofte (?) feil?)



Biologiske sykdommer
Traumatiske skader

Kunnskapsbasert fenomenologisk og 
somatisk sykehistorie inklusive 
familieanamnese og informasjon fra 
pårørende er absolutt viktigste 
informasjonskilde



Formelle etiologiske diagnoser ved 

nevropsykiatrisk etiologi

• F04.   Organisk amnestisk syndrom

• F05.x Delirium (organisk forvirringstilstand)

• F06.0 Organisk hallusinose

• F06.1 Organisk katatoni

• F06.2 Organisk vrangforestillingslidelse, schizofrenilignende

• F06.3 Organisk affektiv lidelse (mani, bip, depr,blandet)

• F06.4 Organisk angstlidelse

• F06.5 Organisk dissosiativ lidelse

• F06.6 Organisk emosjonell labilitet (asteni)

• F06.7 Mild organisk kognitiv lidelse

• F06.8 Andre spesifiserte organisk psykiske lidelser

• F07.0 Organisk personlighetsforstyrrelse

• F07.1 Postencefalittisk syndrom

• F07.2 Posttraumatisk hjernesyndrom

• F07.8 Andre (inkl organisk affektiv lidelse i h. hjernehalvdel: redusert

evne til å uttrykke eller forstå følelser; kan forveksles med depresjon)



Klinisk Intervju:
Viktigst for diagnostikk!

Intervju (klinisk)
- Sykdommer i familien (også legemlige - arv!)
- Graviditet - fødsel
- Egne sykdommer og skader
- Psykologiske traumer
- Relasjoner (tilknytning)
- Yrke (eksponering for skadelige stoffer)
- Medikasjon
- Annen behandling (inklusive psykoterapi)

NB: livsløpperspektiv - tidsakse
Evne til å følge opp symptomer som kan gi hint om underliggende 
biologisk sykdom/ skade krever mye biomedisinsk – og psykiatrisk -
kunnskap!



Arv

• Også legemlige (somatiske) sykdommer 

som forekommer i familien er av vesentlig 

interesse ved utredning av psykiske 

problemer.

• Mange pasienter ved lite om psykiske lidelser 

i familien (skjult), men ofte mer om 

opphopning av bestemte somatiske 

symptomer eller plager 



Eksempler på arv og risiko for 

psykiske lidelser hos pasienten

• Vokale og muskulære tics i familien? Risiko for 

ren OCD hos pasienten ca 10%

• Demens i familien? Øket risiko for depresjon i eldre 

alder

• Epilepsi i familien? Øket risiko for polymorf 

symptomatologi

• Psykisk utviklingshemming i familien? Øket risiko 

for funksjonssvikt / sosial angst / konversjon

• Tidlig død? Familiær hyperkolesterolemi og 

redusert toleranse for visse antipsykotika



Noen kjente (sjeldne) arvelige sykdommer 
som kan debutere som schizofreni

• Kartageners syndrom

• Klinefelters syndrom

• Lawrence-Moon-Bardet-Biedl 
syndrom

• Leukodystrofi sykdommer

• Medfødt binyrehyperplasi

• Niemann-Picks sykdom, sent 
debuterende form

• Porfyri

• 18q eller r (18) konstitusjon

• Turners syndrom

• Wilsons sykdom

• XXX-syndrom

• XYY-syndrom

• Albinisme

• Aspergersyndrom

• Ataxi, dominant form

• DiGeorges syndrom

• Erythropoietisk protoporfyri

• Fabrys sykdom (sfingolipidose)

• Familiær basalganglieforkalkning

• Fenylketonuri

• Glukose-6-fosfat-dehyrogenasemangel

• Gauchers sykdom

• Hemokromatose

• Homocysteinuri

• Huntingtons chorea

• Hyperaspargenimi

• Ichtyosis vulgaris, dominant form



Langtidsfølger hos barn hvis mødre led under 

alvorlig sult i første og andre trimester

Øket forekomst av 

• BMI, diabetes type 2 etc [Veenendaal MV, et al. Diabetes 2012; BJOG. 

2013]

• Somatiske sykdommer (eks. astma, KOLS) [ van Abeelen AF, et al. PLoS 

One. 2013 Dec 23;8(12):e82636) 

• Schizofreni [Hoek et al, Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 1998 ; Hulshoff Pol et 

al. Am J Psychiatry. 2000; St Clair et al. JAMA. 2005] 

• Antisosial personlighetsforstyrrelse [Roseboom et al. Twin

Research 2001]; Personlighet: ♂ lavere conscientiousness skårer; ♀ høyere

agreeableness scores);de Rooij SR et al, Early Hum Dev. 2012 ]

• Hyppigere enn normalt død av “naturlige” (hazard ratio = 

1.24, 95% CI 1.03, 1.49) og ytre årsaker (HZ 1.46, 95% CI 1.09, 1.97). 

[Ekamper P, et al. Am J Epidemiol. 2015 Feb 15;181(4):271-9].



Virusinfeksjoner etc under graviditet

• Animal models and epidemiologic studies suggest 

that prenatal maternal infection, and sexually 

transmitted infection (STI) in particular, is associated 

with an increased risk of schizophrenia in the 

offspring (Brown et al. Biol Psychiatry 2001; 49: 473-86; Cheslack-Postava K, et al 

Schizophr Res. 2015;166:255-60) 

• Presence of a higher immune activity during 

pregnancy in mothers whose offspring later develop 

a psychotic disorder as compared to controls (Canuti M, et 

al. Schizophr Res. 2015;166:248-54)



Fødsel 

• Fødselsskader
Hypoxi ved fødsel og andre fødselskomplikasjoner er forbundet

med øket forekomst av psykiske lidelser i voksen alder 
[Clarke et al, Schizoph Bull 2006;  Smith et al, Psychol Med. 2015]. 

• Hyperbilirubinemi
Ukonjungert bilirubin øker konsentrasjonen av ekstracellulært 

glutamat med konsekvenser for overstimulering, bl.a. av 

glutamat og N-methyl-D-aspartat (NMDA) reseptorer. 

Neonatal hyperbilirubinemi uten behov for lysbehandling:  

Gilbert's
[Dalman C, et al. Acta Psychiatr Scand 1999; 100: 469–471]



Figure 1. Number of chronic disorders by age-group

Karen Barnett,  Stewart W Mercer,  Michael Norbury,  Graham Watt,  Sally Wyke,  Bruce Guthrie

Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study

null, Volume 380, Issue 9836, 2012, 37–43

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60240-2



Figure 3. Physical and mental health comorbidity and the 

association with socioeconomic status: 1=most affluent and 

10=most deprived.

Barnett K, et al. Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, 

research, and medical education: a cross-sectional study. Lancet; Volume 380, 

Issue 9836, 2012, 37–43



Figur 16.3 (Fra Malt, Andreassen, Melle, Årsland: Lærebok i psykiatri . Oslo: Gyldendal 

akademiske 2014)

Antall tapte arbeidsdager pr. måned pr. 100 personer i arbeid pga

somatisk sykdom; psykisk lidelse eller kombinasjon
Data fra Kessler RC, Frank RG. Psychol Med 1997;27:861-73.
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From: Association of Mental Disorders With Subsequent Chronic Physical Conditions: World Mental Health 

Surveys From 17 Countries

JAMA Psychiatry. Published online  December 23, 2015.1-9 doi:10.1001/jamapsychiatry.2015.2688



Psykiatri, senere øket risiko for somatikk
(utdrag)

• Bipolar lidelse:    kronisk lungesykdom  2.3

• Panikklidelse:      hjerte-karsykdom 2.1

• Bulimi: diabetes                              3.6 

• OCD:                     «ulcus» plager 2.0

• Stoffmisbruk: hypertensjon 2.1 



Think! 

Do not solely

rely on the 

conclusion

provided by 

somatic

colleagues  



Eksempel somatisk sykdom

• En 40 år gammel kvinne er henvist for agorafobi

• Hun har gradvis utviklet sin angst fordi hun ofte 
opplever svimmelhet steder hvor det er mange 
mennesker.

• Hun blir redd for å besvime og trekker seg unna.

• Har innskrenket livsutfoldelse

• På spørsmål om hva hun tenker i slike agorafobe 
situasjoner nevner hun at høye lyder synes å utløse 
svimmelheten.



Oppfølgingsspørsmål

• Overømfintlig for lyd? 

• Hørselsymptomer? f.eks. nedsatt? Øresus? Smerter?

➢Henvisning ØNH-lege?



Tullio fenomen

• Høy lyd utløser svimmelhet, pulserende 
øresus, ofte gjenklang av egen stemme og 
vertikal-horisontal nystagmus (pga irritasjon 
av afferente nerver) 

• Skyldes misdannelse i form av åpenstående 
øretube (superior semicircular canal 
dehiscence (SSCD) syndrome: fravær av ben 
over superior semicircular canal, se figur:… 



Figure Left superior semicircular canal dehiscenceTemporal bone CT reformatted in the Poschl
plane shows dehiscent bone over the left superior semicircular canal 

Pasienten hadde Tulliofenomen

Gregory J. Basura et al. Neurology 2014;82:1010

Oversikt; Kaski et al. The Tullio phenomenon: a 
neurologically neglected presentation. J Neurol. 2012 
Jan;259(1):4-21.



Eksempler på legemlige sykdommer som kan manifestere seg 

i form av tilsynelatende psykiske lidelser

➢Panikklidelse*

➢Generalisert 

angstlidelse*

➢Depresjoner 
(husk også bipolare lidelser)

➢Somatoforme

lidelser

Pheokromocytom

Temporallapps epilepsi

Cancer (via nevroaktive peptider)

Parathyreoidea svulster

Autoimmune 

sykdommer

*Se også tabell 11.6, Malt et al Lærebok i psykiatri 2018 (sykdommer som kan utløse 
angst via patofysiologiske mekanismer) og tabell 11.7 (legemidler som kan gi angst som 
bivirkning). 



Nevropsykiatrisk utredning

1. Familiebelastning (arv)

2. Sykehistorie (NB: Livsløp, ikke kun «her og nå»)

- Graviditet / fødsel 

- Psykiske symptomer 

- Adferd / funksjon (inkl. skole /arbeid)

- Sykdom / som sympt / yrkeseksponering /rusmidler 

- Tilknytning / personlighet/ personlighetsendringer

- Kognitive funksjoner

- Behandling (inkl. «somatiske 
legemidler»; psykofarmaka)
3. Semistrukturert intervju

4. Kliniske observasjoner

5. Tentativ diagnose (syndrombeskrivelse / sykdom / skade)  

6. Ikke-biologiske undersøkelser(spørreskjemaer, graderingsskalaer, 
nevropsykologisk us. Hypotesebasert!

7. Nevrobiologiske undersøkelser Hypotesebasert!

8. Diagnose



22 år gammel kvinne (1)

• Økende svakhet

• Orker mindre

• Deprimert 

• Søvnforstyrrelser

• Klinisk nevrologisk undersøkelse normal ut over svak kraft

• Henvist DPS da fastlege ikke fant noen forklaring 

Henvisningsdiagnose: Dissosiativ lidelse (konversjonslidelse)? 



Sykehistorie

• Psykolog DPS: 

depressiv episode; MADRS 15; behandling 
CBT.  

• Ingen opplysninger om somatisk sykdom i 
journal ut over at «hun har for høyt kolesterol 
og bruker medisin for det». 

• Ingen kvalitativ informasjon i journal om den 
depressive fenomenologi 



22 år gammel kvinne: brukte Zocor®

➢ Simvastatin og andre hydroksymetylglutaryl-koenzym A-
reduktasehemmere (HMG-CoA-reduktasehemmere) kan i 
enkelte tilfeller forårsake myopati i form av muskelsmerter, 
ømhet eller muskelsvakhet og med S-CK-verdier over 10 
ganger øvre normalgrense (ULN). 

➢ De kan også gi psykiske symptomer (behandling gir bl.a. 
kolesterolinduserte serotonerge endringer som er mest uttalt 
de første 2 månedene etter oppstart)

https://relis.no/Aktuelt/Arkiv/2011/HMG_CoA_reduktasehemmere_statiner_og_depr
esjon_og_mareritt/



Simvastatin: bivirkninger

≥1/10 000 til <1/1000, bl.a. 

• Muskel-skjelettsystemet: Myopati

• Asteni

< 1/10 000, bla. 

Psykiske: Insomnia, depresjon. 

Sjeldne tilfeller av kognitiv svekkelse (f.eks. hukommelsestap, 
glemsomhet, hukommelsessvikt, forvirring) er rapportert. 

Tilleggsbivirkninger rapportert for enkelte statiner:  mareritt



Hvis somatisk sykdom:
Sjekk alltid i databaser / PubMed 
eller Lærebøker (større!) om det 

er rapportert assosiasjon med 
psykiske lidelser



Neuropsychiatric outcome of ekstrakoroporal
membranoksygenering (ECMO) Risnes I, et al. Psychosomatics 2013

Ikke ECMO: 80% død ?

ECMO: 50% død ?

-primært hjerneskader pga

-behandlingen (blødninger)



Aggresjon hos pasienter med og uten psykiatriske komplikasjoner til 
ECMO 

(Buss Perry Aggression Questionnaire – BPAQ). 
Risnes et al, Psychosomatics 2013
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Psykiatriske konsekvenser av ekstrakoroporal 

membranoksygenering (ECMO) Risnes I, et al. 2013

Primær diagnose før ECMO

Bipolare 18%

Andre depresjoner 21%

Angstlidelser 11%

Somatoform 4%

Ny psykiatri post ECMO

Org Brain Dysfunction 18%

OCD 14%

PTSD 11%

+panikklidelse, sosial fobi, hypkondri, 
depresjon, generalisert 
angstlidelse



Long-term cannabis use

• Severe cyclic nausea and 

vomiting 

• Resolution with cannabis 

cessation

• Relief of symptoms with hot 

showers or baths

• Abdominal pain, epigastric 

or periumbilical

Modified criteria for the diagnosis of 

"cannabinoid hyperemesis syndrome"

Simonetto DA, et al. Cannabinoid hyperemesis: A case series of 98 patients. Mayo Clinic Proceedings 

2012;  87 (2): 114–9.



GASSER RUSMIDLER 
LØSEMIDLER

E K S E M P E L :  B E T Y D N I N G E N  A V  E K S P O N E R I N G  I  Y R K E

Yrkesanamnese må ikke glemmes! 



The American Psychiatric Publishing Textbook of Neuropsychiatry and Behavioral Neurosciences, Fifth Edition
Edited by Yudofsky SC, Hales RE. © 2008 American Psychiatric Publishing, Inc. All rights reserved. www.appi.org

TABLE 22–2. NEUROPSYCHIATRIC SEQUELAE ASSOCIATED WITH METAL EXPOSURE

Exposure to various metals can result in neuropsychiatric manifestations, as 
shown in Table 22–2. For more information on specific metals, see Tables 
22–6 though 22–10 and Figure 22–1.

(continued)



The American Psychiatric Publishing Textbook of Neuropsychiatry and Behavioral Neurosciences, Fifth Edition
Edited by Yudofsky SC, Hales RE. © 2008 American Psychiatric Publishing, Inc. All rights reserved. www.appi.org

TABLE 22–2. (CONTINUED)



• PERSONLIGHET

- Endring? 

- Egenopplevelse ofte upålitelig

- Spørreskjemaer for personlighet ofte av liten 
verdi

- Komparenter (!)



•

http://www.neurochirurgie-berlin.com/patienten/Meningeom1.jpg

http://www.gesch.med.uni-erlangen.de/gm/projekte/_bild/mening.jpe

Meningeomer som påvirker frontale områder gir ofte personlighets

endringer og depressive symptomer

Personlighetsendringer: pårørende!

http://www.neurochirurgie-berlin.com/patienten/Meningeom1.jpg


Diets that promote inflammation
high in refined starches, sugar, saturated and transfats, 
low in omega-3 (n-3) fatty acids, natural antioxidants, and 
fiber from fruits, vegetables, and whole grains. NF = nuclear factor

Kiecolt-Glaser JK. Psychosom Med 2010; 72:365-369

Kostholds betydning for psykisk helse

http://www.psychosomaticmedicine.org/content/vol72/issue4/images/large/6FF1.jpeg


Enkel kognitiv kartlegging

• Klinisk inntrykk i intervjuet

• Abstrakt tenkning

-ordtak

-likheter

• Orientering

• Visuospatiell funksjon

-kopiere terning

-kopiere klokke



Utvidet kognitiv undersøkelse

➢ Mini Mental Status  (MMS)

➢ Montreal Cognitive Assessment (MoCA)

➢Behavior Rating Inventory of Executive
Function- Adult version (BRIEF-A)

Kartleggingsskjema for eksekutive funksjoner



MoCA

• Visoukonstruktiv / eksekutiv (trail B, terning, klokke)

• Benevning

• Hukommelse (5 ord)

• Oppmerksomhet (gjenta tallrekke, gjenta tallrekke baklengs; 

banke på A; 100-7)

• Språk (gjenta setning, ordflyt)

• Abstraksjon (transportmiddel, måleinstrument)

• Utsatt gjenkalling

• Orientering



Nevropsykologisk us

• Generelt evnenivå

• Oppmerksomhet

• Psykomotorisk/mentalt 
tempo

• Eksekutive funksjoner

• Innlæring og hukommelse

• Sproglig kognisjon

• Visuell kognisjon

WAIS-III

Continous performance

Trail making

Wisconsin card, Stroop

California verbal learning 

Ray Complex figure test

Likheter, naming tests

Figurkopieringsoppgaver

Testeksempler

Forenklet tabell basert på kapittel 8 i Lærebok i psykiatri (Malt et al, 2018). 



• Nevropsykologi: 

Strukturert situasjon; svak på temporale 
(utenom språk og / hukommelse) og 
frontale funksjoner (personlighet, 
eksekutive funksjoner som forutsetter 
primær evne til å strukturere).

Feilkilder:

NB: krever vilje til å samarbeide 

(aggravering! - erstatningssaker)

Påvirkning av legemidler 



Kliniske observasjoner



Systemic

lupus 

erythematosus (SLE): 

Psykiatriske manifestasjoner i ulike materialer

• Akutt forvirring 4 - 7%

• Psykoser 3 - 5%

• Angstlidelser 1 - 24%

• Kognitive forstyrrelser 3 - 80%

• Depresjoner 14 - 44%

• Autonome dysfunksjoner                ?

(”psykosomatikk”)



Observation

• Eye contact; 

• Gaze,  eye movements («nystagmus»)



Benson et al, Biol Psychiatry. 2012



Comprehensive Psychophatological Rating Scale-

Observation

CPRS-Observasjonsdelen



Noen viktige observasjoner under et intervju 

• Affektlabilitet

• Inadekvate følelser

• Vegetative forstyrrelser (f.eks. hyperventilasjon eller 

hyppig sukking, rødming, svetting, kalde hender, 

utvidede pupiller eller tørr munn, 

besvimelsestendens)

• Søvnighet

• Perpleksitet (rådvill)

• Perseverasjon

• Sperring (schizofreni? Petit mal? Annen organisk?)

• Desorientering

• Dysartri eller afasi

• Hallusinatorisk adferd

• Tremor, choreatiske bevegelser, dystonier, tics…



TICS

• Tics er ufrivillige, raske, gjentatte, urytmiske muskelbevegelser eller plutselige og 
formålsløse vokale lyder. 

• Synlige tics: blunking, stirring, rulling med øynene; frem og tilbake bevegelser av 
øynene; heving av øyebryn; kast med hodet eller skuldertrekk; skjæring av 
grimaser eller muskelbevegelser rundt munnen.  

• Vokale tics: Kremting, harking, hosting, snøfting, smatting eller hvesing (ikke 
nødvendigvis uttalte).  Evnt. gjentar samme ordet selv om personen nettopp sagt 
samme ordet (pallilali); eventuelt kan personen gjenta ord andre har sagt 
(ekkolali). 

• Tics kan undertrykkes, men kommer ofte frem når personen er sliten eller under 
stress. Noen kan lære seg å kamuflere tics ved at disse gjøres om til stereotype 
bevegelser som for utenforstående kan virke pussige, men for øvrig upåfallende 
(smiling ”på feil sted”)

• Noen har først og fremst tics i barne-tidlige ungdomsår



Spørreskjemaer 
Graderingsskalaer



Mean index SCL-90 scores of the 37 post-enchaphalitis pts. 

Elevated levels of distress were found in all 10 of the indices 

measured by the SCL checklist. Only paranoid ideation remained 

within normal limits.

Pewter et al., Neuropsychol Rehab 2007 Aug-Oct;17(4-5):478-505



Eksempler på intervjubaserte metoder:

• Neuropsychiatric inventory (NPI) mer på demensrelatert problematikk

• UKU Bivirkningsskala for legemidler (UKU-SERS)

• Adult Asperger Assessment (AAA)

Primære sykdommer eller skader som direkte eller indirekte rammer 
sentralnervesystemet kan gi utslag på alle typer skalaer



HUSK

• Alle typer psykiske symptomer kan være 
tilstede, isolert eller i kombinasjon, ved 
lidelser som primært er nevropsykiatrisk 
betinget!



Tenk nevropsykiatri, spesielt

• Erfaring tilsier at  «noe er atypisk» ved 
sykehistorien

• Spesiell adferd, uvanlige observasjoner i 
samtalen 

• Responderer ikke «normalt» på 
behandling

• Pårørende sier at det er endring!



Det aller viktigste mtp 
differensialdiagnoser

•SYKEHISTORIE

•SYKEHISTORIE

•SYKEHISTORIE


