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Vejledning til patientprotokoller 

Denne vejledning er udarbejdet for at sikre høj kvalitet i de indtastede 

patientjournaler. Det er derfor vigtigt, at du følger den. Har du spørgsmål til 

vejledningen, kan du skrive til Rigsarkivet på crowd@sa.dk. 

Grundregler for indtastningen 

Kilden indtastes på samme måde som der står skrevet i den originale tekst, med 

samme stavemåde. Du skal altså ikke ændre stavemåden til nutidig retskrivning, eller 

rette fejlstavninger. Dette gælder også selvom du ved, der er fejl, eller teksten står i 

det forkerte felt. Du ka  ko e tere fejl i feltet ”Indtasters e ærk i ger”. 

Ligeledes skal du heller ikke skrive forkortelser ud. Enkelte undtagelser fremgår i 

vejledningen til de enkelte felter. 

Anvendes ord eller forkortelser so  ”ligeså”, ”i id.”, ”do”, –II– , fordi svaret er 

identisk med det forudgående, gentages hele ordlyden fra det ovenstående felt. 

Hvis du holder pause midt i indtastningen af en side, kan du gemme som kladde og 

se ere ve de til age til i dtast i ge  u der ”Mi  profil”. Kladde  ligger til dig på di  

profil i 24 timer, hvorefter den låses op, så andre – eller du selv - kan taste den 

færdig. Indtastninger gemmes ikke automatisk undervejs. 

Alle felter er obligatoriske og skal udfyldes. Kan du ikke udfylde et obligatorisk felt, 

fordi der ikke står oget i origi ale , sætter du i stedet et hak i okse  ”To t felt” til 

højre for indtastningsfeltet.

mailto:crowd@sa.dk
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Er kilden ulæselig? 

• Er der noget, du ikke kan læse, så skriv i stedet ?? (to - og kun to - spørgsmålstegn): 

• Hvis du er i tvivl om fx et efternavn som fx Thorkildsen, da skriver du: 

Thorkildsen?? 

• Hvis du kun kan tyde begyndelsen af efternavnet, da skriv det du kan tyde - fx: 

Th?? 

• Hvis du kun kan tyde slutningen af ordet, da skriv fx: ?? sen 

• Hvis du kan tyde begyndelsen samt slutningen, men ikke det i midten, da skriver 

du fx: Th??sen 

• Hvis du kan tyde det midterste del af ordet, men ikke begyndelsen og slutningen, 

da skriver du fx: ??kild?? 

• Hvis du slet ikke kan tyde ordet, da skriv: ?? 

Oplever du, at skriften er svær at tyde, kan du med fordel tage 
Rigsarkivets online håndskriftkursus. 

Du finder kurset her: https://www.sa.dk/da/hjaelp-og-vejledning/gotisk-
haandskriftintroduktion/

https://www.sa.dk/da/hjaelp-og-vejledning/gotiskhaandskriftintroduktion/
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Vejledning til de enkelte felter i patientprotokollerne 

Indhold Kommentarer 

Løbenummer Skriv nummer i løbenummerfeltet. 

Navn (for og efternavn) Navnet på den indlagte. Skriv hvad der 
står, præcis som det står i protokollen. 

Køn Skriv ”M” for æ d/dre ge og ”K” for 
kvinder/piger. Køn udledes af 
personnavnet. 

Stand og stilling Skriv hvad der står, som der står, også 
selvom der er åbenlyse stavefejl. Du 
skal ikke oversætte erhverv til nutidige 
betegnelser. 

Hjemsted Skriv hvad der står som der står, også 
selvom der er åbenlyse stavefejl. Du 
skal ikke oversætte stednavne til 
nutidige betegnelser. 
Sæt komma mellem stednavne, fx 
Sogn, Herred, Amt. 

Alder ved indlæggelsen Skriv hvad der står i rubrikken, også 
selvom der er uoverensstemmelse 
imellem alder og fødselsdato. 

Fødselsdato Skrives som dd-mm-åååå. Brug altid 
otte cifre og to bindestreger. 
Hvis dato og måned mangler, skrives 
00-00-1844. Årstal skrevet med kun to 
cifre, fx 97, omskrives til fire cifre, fx 
1897.
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Trosbekendelse Oftest vil der stå ”Eva gelisk Luthersk” 
eller ”Ev. Luth.”, ”evang. Luth.” et .  I 

disse tilfælde skrives ”EL”. A dre 
trosretninger skrives fuldt ud som de 
står. 

Ægtestandsforhold Skrives som det står, fx: gift, ugift, enke 
(mand/kone), separeret, fraskilt, 
ukendt, uoplyst etc. 

Naar ankommen Skrives som dd-mm-åååå. Brug altid 
otte cifre og to bindestreger. Året 
findes i skemaets øverste venstre 
hjørne. Vær opmærksom på, at der 
kan være flere år på samme skema. 
Skiftet er oftest markeret med en fed 
streg henover skemaet. 

Hvorfra Skriv hvad der står, som der står, også 
selvom der er åbenlyse stavefejl. Du 
skal ikke oversætte stednavne til 
nutidige betegnelser. 

Diagnose ved 
indlæggelsen 

Her indtastes diagnosen. Stavemåde 
og forkortelser bevares. 
Bemærk: I kilden er Diagnose og 
Varighed samlet i én rubrik. I 
afskrivningen skal de opsplittes i to 
felter.
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Varighed ved 
indlæggelsen 

I kilden er Diagnose og Varighed samlet i 
ét felt. I afskrivningen opsplittes de i to 
felter. 

Dage, måneder eller år indskrives som 
hele tal. Halve år skrives som måneder, fx 
”½ år” skrives so  ”6 å eder”. 
Skriv: 
”Varighed -3 år" 
”Varighed -6 å eder” 

Journalnummer Skrives med bindestreg (-) i stedet for 
skråstreg (/). 

Forplejnings og 
betalingskasse 

I, II eller III indtastes som 1, 2 eller 3. 
For uleri ger so  ”III halvt etalt” ka  
foreko e. Skriv da ”  /  etalt”. 

Anfaldets nr. Skrives som 1, 2, 3. 

Anmærkninger Skriv hvad der står i anmærkningsfeltet i 
kilden. Undlad at indsætte linjeskift. 

Familiedisposition Skriv hvad der står, som det står. 

Afgået nr. Skriv hvad der står, som det står. 

Afgået hvornaar Skrives som dd-mm-åååå. Brug altid otte 
cifre og to bindestreger. Hvis dato og 
måned mangler, skrives 00-00-1844. Årstal 
skrevet med kun to cifre, fx 97, omskrives 
til fire cifre, fx 1897.
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I hvad tilstand Skriv hvad der står som der står. Hvis 
personen er død under sin indlæggelse, 
er dette oftest markeret med et kors (+). 
Da skrives ”Død”. 

Hvorhen Skriv hvad der står, som det står. 

Ældre nr. Her indtastes nummeret, hvis patienten 
tidligere har været indlagt. 
Skriv hvad der står, som det står. 

Genindlagt under nr. Hér indtastes nummeret, hvis patienten 
er blevet genindlagt. 
Skriv hvad der står, som det står. 

Indtasters 
bemærkninger 

Her kan du tilføje oplysninger, der ikke 
har et dedikeret felt i 
indtastningsskabelonen. Dette felt kan 
også bruges, hvis du har specialviden om 
den pågældende person.
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Om Patientjournaler fra Risskov 

Psykiatriens historie har hidtil primært været skrevet og fortalt af lægerne og psykiaterne, 

men i de senere år har der været en fornyet interesse i, også at inddrage patienternes 

oplevelser af dét at være indlagt på de psykiatriske institutioner, i historieskrivningen. 

Et nyt forskningsprojekt ved Århus Universitet vil forsøge at afdække forholdene i dansk 

psykiatri mellem 1895 og 1915 ved at tage udgangspunkt i patienternes egne fortællinger, 

blandt andet belyst gennem flere end 200 private breve, skrevet af patienter på det 

psykiatriske hospital i Risskov, og gennem patientjournalerne, der opbevares i Rigsarkivets 

samlinger. 

Forskningsprojektet vil undersøge, om patienternes sociale og økonomiske forhold havde 

en betydning for den diagnose de fik, hvad klassetilhørsforhold betød for den meget høje 

dødelighed, der var blandt institutionens patienter, og hvordan patienternes perspektiver 

påvirkede etableringen af de moderne psykiatriske institutioner i Danmark. 

Denne indtastningsvejledning er udviklet i samarbejde med forskningsprojektet, 

slægtsforskere og Rigsarkivet.
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