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Abstract 

 

 
Syfte: 
Att undersöka ifall symptomfrihet uppnås oftare i särskilda patientgrupper som behandlas med 

ECT för depression.  

Metod: 

1167 patienter registrerade i Kvalitetsregister ECT, analyserades med logistisk 

regression. De delades upp med avseende på kön, ålder, grad av depression, form av 

depression samt förekomst av personlighetsstörningar, ångest- och beroendesyndrom. 

Även betydelsen av storleken på sjukhusen undersöktes. Ett MADRS-S – värde på 10 

eller mindre valdes som gräns för symptomfrihet.  

Resultat: 

45 % av kohorten uppnådde symptomfrihet.  Hög ålder och psykotiska inslag innebar 

signifikant högre odds för symptomfrihet. Patienter med bipolär depression och 

recidiverande depression hade signifikant lägre odds för symptomfrihet jämfört med 

patienter med en enstaka depressiv episod.  Även patienter med ångest- och 

beroendesyndrom i tillägg till sin depression hade signifikant lägre odds för 

symptomfrihet jämfört med patienter utan sådan samsjuklighet. 

Diskussion: 

Tidigare studier har visat att 80 % av patienterna med depression förbättras av ECT. 
Den här studien visar att mer än hälften av patienterna har kvarvarande symptom efter 
ECT. Patienter med psykotisk depression uppnår symptomfrihet oftare än patienter med 
icke-psykotisk depression. Studien stöder tidigare forskning som visar att äldre 
patienter svarar bättre på behandlingen. Kvalitetsregistrets data är användbar och bör 
användas för mer forskning i framtiden.  
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1 Inledning 

 

Sjukvården strävar ständigt efter förbättring och därför bedrivs det kontinuerligt 
forskning för att hitta nya rön och samband. Det har gjorts många studier om depression 
och behandlingar av denna sjukdom. Vissa av dessa har undersökt effekten i olika 
patientgrupper och ifall vissa behandlingar ger förminskad risk för återinsjuknande, 
men relativt få studier har undersökt ifall det finns specifika grupper som uppnår 
symptomfrihet oftare efter ECT, dvs. att patienten tillfrisknar helt, i ett större 
populationsbaserat patientmaterial. 

Depression är en av de sjukdomar som orsakar mest ohälsa och arbetsoförmåga i 
världen [1]. Det är av intresse att hitta faktorer som kan bidra till att fler patienter når 
symptomfrihet och kan komma ut i samhället igen, kunna sköta sitt jobb och ha en 
fungerande social tillvaro.  

 

 1.1 ECT (Electroconvulsive therapy) 

 

ECT har använts som behandlingsmetod i över 80 år. Man har insett att ett framkallat 
epileptiskt anfall kan motverka psykiska sjukdomar, då främst vid allvarliga 
depressioner, psykoser och bipolär sjukdom. Metoden att inducera epileptiska anfall 
gjordes först med hjälp av läkemedel. På 30-talet användes kamfer, och även andra 
preparat har använts. En komplikation som kvarstod i denna behandling var svårigheten 
att säkerställa en bra dosering, samt att det var en obehaglig process för patienten under 
tiden från intag av läkemedel till anfall [2]. 

Efter att ha gjort prövningar på djur gjordes den första elbehandlingen på en människa 
1938, en psykotisk patient som efter 11 behandlingar blev frisk. 1951 introducerade den 
svenske psykiatrikern Holmberg tillsammans med Thesleff användandet av läkemedel 
för att söva och ge patienten muskelavslappnande effekt under behandlingen. Det ledde 
till en mycket behagligare upplevelse utan att behandlingseffekten påverkades. 

Idag går en behandling till så att patienten tas emot på kliniken och undersöks av en 
läkare vilken tar prover för att se till att vederbörande inte har några andra symptom 
som gör behandling olämplig. Vissa mediciner har visats försämra effekt av ECT och i de 
fall han eller hon har varit ordinerad sådana har intag av dessa avbrutits några dagar 
innan behandling. Därefter blir patienten sövd och får muskelavslappnande läkemedel. 
Slutligen fäster läkaren eller sjuksköterskan elektroder på specifika positioner (det finns 
idag tre olika typer av elektrodpositionering: unilateral, bitemporal och bifrontal). 
Bitemporal ger starkast effekt men även högre risk för biverkningar. Alla vitala 
parametrar hos patienten kan läsas av på en monitor som är kopplad till maskinen som 
används för behandlingen. När strömmen induceras visar monitorn information av 
intresse; puls, EKG, blodtryck m fl. vilken sparas i journalsystemet. Patienten får ett 
epileptiskt anfall som varar några sekunder och tack vare de muskelavslappnande 
preparaten får patienten endast svaga konvulsiviska ryckningar. När anfallet avtagit förs 
den behandlade ut till ett uppvakningsrum i väntan på att narkosen skall avta och 
uppvaknande sker inom 15-60 minuter. Det är vanligt med kortvariga biverkningar 
såsom yrsel, minnesförlust och huvudvärk men de är oftast snabbt övergående. Ett fåtal 
timmar efter behandling är patienten fullt vaken och kan lämna kliniken (i de fall de inte 



är intagna för slutenvård, då de förs tillbaka till sin avdelning). ECT ordineras i serier, 
dvs. ett antal behandlingar, oftast mellan 4 och 12, utspridda över några veckor. 

Forskningen har visat att ECT ökar reproduceringen av celler i hippocampus, en del av 
hjärnan som påverkar korttidsminnet och förmågan att skapa nya minnen, och att 
behandlingen påverkar blodgenomströmningen i olika områden av hjärnan. Det har 
även påvisats att hormonnivåer som rubbas av depressioner stabiliseras efter ECT 
[3][4]. 

ECT används i liten utsträckning som behandling av affektiva sjukdomar, jämfört med 
läkemedelsbehandling. Det är en behandlingsform som blivit uppmärksammad negativt 
i media, men har genomgått omfattande kliniska studier och det har bevisats att den ger 
bättre resultat än antidepressiv medicin på särskilda patientgrupper. Dock skiljer sig 
utförandet och besluten om att tillämpa behandlingen från sjukhus till sjukhus. Ibland 
används ECT först efter att läkemedelsbehandling prövats under längre tid och inte gett 
önskad effekt. Detta kan vara riskfyllt då det har visats att ju längre man går med 
depressiv sjukdom, desto högre blir risken för resistens mot behandling [5]. 

 

ECT har bevisats vara en effektiv behandling och en stor andel av de som behandlas 
uppnår förbättring. Man har sett att det finns faktorer som påverkar mottaglighet för 
ECT och kan man hitta faktorer som bidrar till att patienter tillfrisknar helt av 
behandling, kan man ge bättre vård i framtiden och hjälpa fler att bli symptomfria. 

 

 1.2 Kvalitetsregister 

 

Ett kvalitetsregister är en databas med personuppgifter och insamlad data över 
patienters besök eller behandlingar inom specifika områden av vården. 

 

1 § Med kvalitetsregister avses en automatiserad och strukturerad samling av personuppgifter 
som inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
vårdens kvalitet. Kvalitetsregistren ska möjliggöra jämförelse inom hälso- och sjukvården på 
nationell eller regional nivå. Bestämmelserna i detta kapitel gäller för nationella och regionala 
kvalitetsregister i vilka personuppgifter samlas in från flera vårdgivare [6]. 

 

Data registreras i regel ner på sjukhus eller kliniknivå och omfattningen av insamlad 
data varierar från register till register. 2012 fanns det 73 olika nationella 
kvalitetsregister.  

2008 skapades ett regionalt ECT-register för Uppsala-Örebro-regionen och 2011 
övergick det till att bli ett nationellt kvalitetsregister. 2012 registrerade alla sjukhus i 
Sverige som behandlar patienter med ECT i registret och täckningsgraden, andelen 
behandlingsserier som registrerats i ECT-registret, var ca 76 %. Registret består av 
patienter som behandlats med ECT, varje avslutad serie blir en registrering. 

I ECT-registret rapporterar Sveriges alla kliniker som utför ECT-behandling in 
information om genomförda behandlingsserier. En blankett fylls i med information om 
patienten och dess behandling. Det frågas om vilket sjukhus patienten vårdats på, om 
den vårdats inom öppen- eller slutenvård och datum för behandlingen, om 

https://lagen.nu/2008:355#K7P1S1


vederbörande haft personlighetsstörningar, beroende- eller ångestsyndrom. Det frågas 
även efter information om patientens psykiska hälsa före behandlingen genom att fylla i 
3 skattningsskalor: CGIS, EQ5D och MADRS (även MADRS-S, se följande sektion). CGIS är 
en 7-gradig skala där läkaren bedömer graden av depression. EQ5D och MADRS är 
frågeformulär med ordinala frågesvar som sedan ger ett värde på patientens psykiska 
hälsa. Dessa ska fyllas i före behandling och inom en vecka efter slutförd ECT-serie för 
att man ska kunna jämföra hur patienten mår före och efter behandling. Slutligen sparas 
tekniska data om behandlingen: narkosmedel, placering av elektroder samt detaljer om 
den inducerade strömmen. (den fullständiga blanketten hittas under bilaga 1). I denna 
studie har MADRS-S – skattningen använts för att uppskatta symptomfrihet. 

 

  1.2.1 Etik 

 

Patienterna som ingick i studien var informerade om att de ingick i ett kvalitetsregister 
och att uppgifterna i registret används för att utveckla vården och för forskning. Men 
patienterna har inte tillfrågats om deltagande i denna specifika studie.  Att sammanställa 
personuppgifter innebär en risk för integritetsintrång. Risken skall ställas i relation till 
nyttan med forskningen. Patienterna som ingår i undersökningen lider av en svår eller 
svårbehandlad form av depression, med hög risk för att symptomen skall återkomma. 
De har nytta av att kunskaperna om behandlingseffekterna ökar för att de vid framtida 
skov av sjukdomen skall kunna få optimal vård. Bedömningen är att riskerna för 
patienterna är små jämfört med vinsterna för patienterna och andra framtida patienter. 
Denna rapport ingår i forskningsprojektet ”Prognosen efter ECT” som har godkänts av 
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. 

 

 1.3 MADRS-S 

 

MADRS står för Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale. Det är ett frågeformulär 
skapat för att uppskatta nivån av depression hos patienter med affektiv sjukdom. Den 
består av tio frågor med ordinala svarsalternativ. Lägger man ihop den slutgiltiga 
poängen får man ett värde mellan 0 och 60, där ett högre värde indikerar allvarligare 
depression. Skalan skapades för att vara ett instrument vars styrka var att upptäcka 
förändringar i patientens välmående under och efter behandling [7]. 

MADRS-S är en variant av denna skala, där patienten själv får fylla i frågeformuläret och 
värdera sina symptom under de senaste 3 dagarna. Den innehåller 9 frågor och 
värdeskattningen går mellan 0 och 54. Frågeformuläret återfinns i bilaga 2 [8]. 

  



 1.4 Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka ifall symptomfrihet uppnås oftare i särskilda 
patientgrupper som behandlas med ECT för depression. 

 

2 Metod 

 

För att studera symptomfrihet valdes MADRS-S för att skatta patientens symptom efter 
behandling. Skalan delades upp i två kategorier, symptomfri eller ännu sjuk. Patienter 
med ett MADRS-S – värde efter behandling mellan 0 och 10 räknades som symptomfria, 
patienter med ett värde mellan 11 och 54 som ej symptomfria.  

 

 2.1 Databehandling 

 

Den första uppgiften låg i att sammanställa data till ett format som var hanterbart. I 
Sverige registreras ECT på olika sätt på olika sjukhus. Det finns i nuläget 4 sätt att 
registrera data. Det finns två blanketter i pappersform, en fullversion och en kortare 
version med färre frågor. Då det finns många register inom sjukvården tar det mycket 
tid i anspråk att fylla i dessa efter patientbesök. Därför finns det en kortare version för 
de kliniker som anser att de behöver minimera tiden avsatt för registrering. Det tredje 
sättet att registrera är via en databas som heter reQua, allt sker då via internet och görs 
av sjuksköterskor eller läkare under och efter behandlingsserien. Slutligen har 
Stockholm ett eget digitalt system. Data och de statistiska beräkningarna för denna 
studie har sammanförts och behandlats i SPSS. 

 

  2.1.1 Inklusionskriterier 

 

I denna studie inkluderas svenska patienter från hela landet som behandlats för 
depression och som erhållit ECT mellan 2008 och 2012. 

Kvalitetsregistret använder sig av ICD-koder (International Statistical Classification of 
Diseases and Related Health Problems) som är världshälso-organisationen WHOs 
klassificeringssystem för sjukdomar. Den senaste utgåvan heter ICD-10 och gavs ut 1992 
på engelska och i en svensk version 1997.  

Det finns 19 etablerade ICD-indikationer (återfinns i bilaga 1, fråga 5) i kvalitetsregister 
ECT. De patienter som var av intresse och som behandlas i denna analys var de med 
följande indikation: ’depressiv episod’, en förstagångsdepression; ’recidiverande 
depression’, återkommande depressiva perioder men utan maniska perioder mellan 
sjukdomsfallen; ’bipolär sjukdom’; perioder av depression varvat med perioder av mani 
eller hypomani. De är även uppdelade i nivåer och presenteras mer ingående i 2.1.3. 
1167 patienter uppfyllde kriterierna och analyseras i denna studie.  

  



  2.1.2 Saknade värden 

 

Ett problem med olika blanketter är att vissa sjukhus ej har möjlighet att svara på alla 
frågor, eller att allt inte registreras i blanketterna. Det leder till att det förekommer 
saknade värden på vissa variabler. Hur dessa data skulle behandlas i studien var viktigt 
att ta hänsyn till för att undvika bias i de data som analyserades. Test gjordes både 
mellan subgrupperna och den totala kohorten och det gjordes även test mellan de som 
hade ett värde och de som saknade värde, för att jämföra om det kunde vara en skev 
fördelning däremellan. 

 

  2.1.3 Datamaterial 

 

I registret registreras data som påvisats eller förmodas ha betydelse för behandling i 
tidigare studier. Att ålder påverkar respons av ECT är känt så det var av intresse att 
undersöka även här [9]. Av de inkluderade patienterna var den yngsta 18 år och den 
äldsta var 90 år. 

 

Figur 1. Åldersfördelning. 

 

 
 

I registret frågas om patienten tidigare haft ångestattacker, beroendesyndrom eller 
personlighetsstörningar. Tidigare studier visar även här att det tycks finna samband 
mellan respons och dessa [10]. 



En viktig fråga i registret är indikation till ECT, dvs. anledningen till varför ECT bedöms 
vara en lämplig behandling. När det gäller depressioner delas de upp i ICD-registret i 
kategorier och i underkategorier som beskriver vilken form av depression patienten 
lider av. De som undersöktes här var depressiv episod, recidiverande depression och 
bipolär sjukdom. De depressiva episoderna delas även upp i ICD på tre styrkegrader: 
Mild/medelsvår; svår utan psykos; svår med psykos. Se tabell 1 för fördelningarna. 

Slutligen valdes att undersöka om storleken på kliniker spelade in, då sjukhusets storlek 
har diskuterats vara associerat med utfallet vid viss annan behandling. Sjukhusen 
delades in i 3 grupper beroende på hur många patienter kliniken hade behandlat. 
Grupperingen valdes till litet sjukhus (0-20 patienter), medelstort sjukhus (21-40 
patienter) och stort sjukhus (mer än 40 patienter).  

 

Tabell 1. Kovariater för beroende variabel symptomfri / ännu sjuk. 

 
     
    Antal (procent)  
       

 

Kön kvinna 704 (60)  

 
man 463 (40)  

   
 

Sjukhusstorlek > 40 patienter 709 (61)  

 
21-40 patienter 276 (24)  

 
1-20 patienter 182 (16)  

   
 

Depressionens mild/medelsvår 338 (29)  

svårighetsgrad svår utan psykos 601 (52)  

 
svår med psykos 228 (19)  

   
 

Form av diagnos enstaka 426 (37)  

 
recidiverande 513 (44)  

 
bipolär 228 (19)  

   
 

Ångestsyndrom Ja 231 (20)  

 
nej 451 (39)  

 
uppgift saknas 485 (42)  

   
 

Beroendesyndrom ja 91 (8)  

 
nej 637 (55)  

 
uppgift saknas 439 (38)  

   
 

Personlighetsstörning ja 86 (7)  

 
nej 545 (47)  

 
uppgift saknas 536 (46)  

    

Totalt  1167  
 

 



2.2 Logistisk regression 

 

När man vill undersöka en variabel, Y, och dess relation med ett en variabel X, är 
regression en välkänd metod. Y är beroende variabel och man studerar ifall den 
påverkas beroende på utfallen av X. 

I detta fall är Y en binär variabel, dvs. den har två utfall, ”symptomfri” eller ”ännu sjuk” 
och vid ett sådant fall används logistisk regression. 

Ser man endast på variabeln Y kan man snabbt räkna ut sannolikheten för att händelsen 
av intresse skall inträffa, P(Y=1). Låt oss kalla denna för p. Genom att dela antal positiva 
utfall med antalet mätningar får vi fram sannolikheten. Följaktligen är då sannolikheten 
för att händelsen inte inträffar P(Y=0) = 1 - p. 

Vi vill beräkna sannolikheten att Y=1 beroende på vilka värden X antar. Vi vill 
undersöka hur sannolikheten Y=1 kommer att förändras när X ökar eller minskar. 
Istället för att undersöka sannolikheten P(Y=1), studerar vi oddset för att Y = 1. Detta 
skrivs odds(Y=1), och är sannolikheten P(Y=1) i förhållande till sannolikheten P(Y≠1), 
dvs.  

 

    odds(Y=1) = 
 (   )

   (   )
 (1) 

 
Den intressanta skillnaden mellan odds(Y=1) och P(Y=1) är att oddset inte har en övre 
gräns på 1, men för båda är 0 den undre gränsen. Då oddskvoten snabbt stiger mot 
oändligheten i de fall p -> 1 logaritmerar vi den. Vi får då en funktion  

 

f(x), där -∞ < x < ∞. 

 
Denna funktion kallas för logit-funktionen av Y. Denna kan vi linjärapproximera och får 

ett förhållande mellan Y och X. 

 

f(x) = log(odds( 
 

   
))  = (α + βX) 

 
 

Genom att exponentiera båda sidor får vi fram en funktion för oddskvoten 

 

    odds 
 

   
 = odds (Y=1) = e(      ) (2) 

 

och genom (1) kan vi härleda en funktion för P(Y=1) uttryckt i odds: 

 

odds(Y=1) =  
 (   ) 

   (   )
 



Förlänger man med kvadraten av P(Y=1) kan man bryta ut P(Y=1) 

 

odds(Y=1) =  
 (   )   ( (   ))

 
  ( (   )) 

    (   )
  

odds(Y=1) =   
 (   )(   (   ))

    (   )
   

( (   )) 

    (   )
 

odds(Y=1) = P(Y=1) + 
( (   )) 

    (   )
 

odds(Y=1) = P(Y=1) (1 + 
 (   )

    (   )
 ) 

P(Y=1) = 
    (   ) 

    
 (   )

    (   )

 

P(Y=1) = 
    (   ) 

        (   )
 

 
Genom (2) får vi slutligen 

 

P(Y=1) = 
 (      )

    (      )
 

 

vilket kallas den logistiska funktionen, och går mellan 0 och 1. Detta är 
fördelningsfunktionen för Y. 

 

 

 
När man analyserar flera kovariater ersätter man βx med vektorn  

(β x   β x   …   β x ). 

 



 2.3 Goodness of fit 

 

När man använder en regressionsmodell gäller det att hitta en modell som ligger så nära 
de data man har, för om modellen är långt ifrån de data man analyserar kommer 
resultaten vara missvisande. Ju närmare man kommer med sin approximation desto 
starkare modell. Det finns flertalet sätt att undersöka vad som är en bra modell, och man 
får anpassa dessa test efter metod ofta. Vid logistisk regression används ROC-
kurveanalys flitigt och Hosmer-Lemeshows goodness-of-fit test. Dessa två har använts i 
denna uppsats och presenteras i följande kapitel. 

 

  2.3.1 ROC-kurva 

 

Analys av ROC-kurva ett vanligt förkommande sätt inom medicinska studier för att testa 
modellens styrka. Det är en metod som användes först i andra världskriget för att 
identifiera fientliga flygplan med radar. Problemet man påträffade var att man ibland 
misstog fåglar för flygplan och behövde hitta en metod för att kunna identifiera felaktiga 
varningar, utan att riskera att riktiga flygplan förbisågs. 

Man projicerar utfallen enligt den modell man skapat, och delar in resultaten 
tillsammans med de observerade värdena i en 2x2-matris. Antingen är det utfallet 1, och 
om modellen predicerar detta får man antingen rätt, dvs. Sann 1, eller ett falskt 
predicerat värde, Falsk 1. På samma vis om man tar ett observerat 0 och genom 
modellen skattar det värdet får man antingen Sann 0 eller Falsk 0. 

Exempel 1: Man låter ett bestämt antal väskor, i vilka man har placerat ett bestämt antal 
otillåtna föremål, åka igenom en flygplanskontroll. Vi vet hur många väskor som innehar 
ett otillåtet föremål, och vi vill se hur många väskor som tas åt sidan för kontroll och hur 
många som går igenom maskinen utan extrakontroll. Några väskor som är fria från 
otillåtna föremål kommer även de riskeras att tas åt sidan. Man kan dela upp de olika 
utfallen i en 2x2-matris: 

 
 



Det mest effektiva är om man hittar en inställning på maskinen där alla väskor hamnar 
rätt. För att undersöka detta tar man reda på vad som kallas för sensitivitet och 
specificitet. 

Sensitivitet = Otillåtna väskor som upptäcks / Otillåtna väskor totalt = S1 / (S1+F0) 

Specificitet = Tillåtna väskor som passerar / Tillåtna väskor totalt = S0 / (S0+F1) 

Sensitiviteten är alltså andelen av de otillåtna väskorna som maskinen lyckas identifiera. 
Ett högt värde skulle resultera i att så gott som alla upptäcks. Specificiteten är 
motsatsen, antalet tillåtna väskor som passerar utan extrakontroll. Detta är av intresse 
för att om detta värde blir lågt betyder det att tid och personal måste avsättas för att 
undersöka väskor i onödan. Vad man vill undersöka är maskinens effektivitet, både på 
att identifiera otillåtna väskor men även på att släppa igenom tillåtna väskor. På just en 
flygplats strävar man antagligen efter att optimera sensitiviteten, men i andra fall kan en 
balansgång där man höjer specificiteten en aning vara mer kostnadseffektivt. 

Exempel 2: Säg att man har en grupp på 150 patienter som behandlats för en viss typ av 
cancer. Efter 6 månader undersöker man dessa med röntgen och finner att 115 är friska 
och 35 har återfallit. Man vill undersöka om man kan använda mätning av en specifik 
substans i ett blodprov för att förutsäga återfall, och delar in patienterna i 4 nivåer av 
mängd i blodet. Resultatet blev: 

 

 Friska (F1) Återfall (S1) 

>0,3 mg 5 16 

0,21-0,3 mg 17 8 

0,11-0,2 mg 46 9 

<0,1 mg 47 2 

Totalt 115 35 

 

Om man tar patienter med >0,3 mg som en indikation på återfall (alla med >0,3 mg 
räknas som återfall och övriga som friska) får man 16 korrekt predicerade återfall, och 
sensitiviteten blir då 16/35 = 0,46. Man vill nu kolla på 1-specificiteten, d.v.s. andelen 
friska som kommer prediceras som sjuka. 1-specificiteten blir då 5/115 = 0,04. 
(Specificiteten fås ut genom F0/(S0+F1) = (115-5) / ((115-5)+5) = 0,96). 

Väljer vi istället värdet >0,2, får man att 16+8 patienter korrekt predicerade för återfall 
vilket ger sensitiviteten 24/35 = 0,67, samt 1-specificiteten (5+17)/115 = 0,19. Detta 
upprepas kumulativt vid de två återstående åldersintervallen och man erhåller följande 
tabell. 

 

 Friska (F1) Återfall (S1) Sensitivitet 1-Specificitet    

>0,3 mg 5 16 0,45 0,04   

0,21-0,3 mg 17 8 0,69 0,19   

0,11-0,2 mg 46 9 0,94 0,59   

<0,1 mg 47 2 1,0 1,0   

Totalt 115 35     

 



Gör man nu en graf med sensitiviteten på Y-axeln och 1-specificiteten, (andelen sjuka 
som prediceras som friska) på den andra får man en bild av modellens effektivitet.  

Arean under ROC-kurvan visar hur bra modellen är. Diagonalen skulle således ge 50 % 
sannolikhet att rangordna variabeln av intresse rätt, dvs. helt slumpmässigt. Ju större 
area, desto bättre modell [11]. Detta goodness of fit test är snarlikt Wilcoxons 
rangsummetest [12]. 

 
Arean under kurvan är sannolikheten att skattningar hamnar i rätt ordning med hjälp av 
den modell vi byggt. En perfekt modell skulle ha arean 1, och en helt slumpmässig 
modell en area på 0,5. Skulle kurvan hamna under diagonalen skulle alltså modellen 
vara sämre än slantsingling i sitt urval. Inom medicinsk forskning når man sällan ett så 
högt värde att man kan använda modellen för att förutse framtida resultat, ju högre 
specificitet man väljer, desto högre blir 1-specificiteten (därmed lägre specificitet), d.v.s. 
vill man upptäcka alla sjuka kommer man även få större andel friska felspecificerade. 
Man får dock en bra bild över modellens styrka. Hamnar man väldigt nära diagonalen är 
det svårt att styrka de samband man presenterar. Detta exempel visar att man inte kan 
gå enbart på blodvärdet för att avgöra om patienten är frisk, men det finns ett samband 
att ett högre värde visar på större risk för återfall. 

 

 

  



  2.3.2 Hosmer-Lemeshow goodness of fit test   

 

Ett annat sätt att undersöka sin modell som används ofta inom epidemiologisk forskning 
är Hosmer-Lemeshows test. Det utförs genom att man grupperar de skattade 
sannolikheterna, (   (  ),    (  ),…,  

  (  )) och rangordnar de från de minsta 
sannolikheterna för positivt utfall till de största, uppdelat på G antal grupper. Så första 
gruppen kommer innehålla de n/G minsta värdena av  (  ) och sista gruppen de n/G 
största. Man jämför sedan dessa skattade värden och de observerade värdena 
(  ,   ,…,   ) rangordnade även dessa, med ett chi2-test, för att se om det är stora 
avvikelser mellan grupperna. 

 

Låt     vara de observerade värdena i vårt datamaterial, i grupp g, 

i = {1,0} och g = {1...G}. 
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Dessa jämförs med    , som är de skattade värdena baserat på vår modell. 
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Så länge antalet grupper G > p +1, där p är antalet kovariater, har Hosmer och 
Lemeshow visat att test-statistikan   

  har en chi2 – fördelning med g-2 graders frihet.  



  
  fås ut genom ett chi2-test och nollhypotesen är att de observerade och de skattade 

värdena har samma fördelning. 
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Ett signifikant värde i detta test gör att man på vald signifikansnivå kan förkasta 
hypotesen om att modellen stämmer väl. I denna studie användes G = 10 vilket är större 
än antalet kovariater +1 [13][14]. 

 

3 Analys 

 

 3.1 Modellkonstruktion 

 

Den logistiska modellen byggdes med backward removal - metoden att bygga en fullstor 
modell med alla kovariater av intresse, för att ta bort den kovariat med högst p-värde, 
tills det endast var signifikanta variabler kvar. Därefter återinfördes de variabler man 
tagit bort, i den ordning man initialt eliminerat dessa. Detta för att det finns en möjlighet 
att kovariat A som elimineras först har en samverkan med kovariat B, så när man tagit 
bort även B och återinför A kan den mycket väl visa signifikans. 

Därefter tillämpades forward removal, där man börjar med kovariaterna en och en, och 
tillför de som visar starkast signifikans efter hand för att upptäcka eventuella beroenden 
även här som annars kan leda till att kovariater elimineras när de borde varit med, så att 
man hittar en modell med så många kovariater som möjligt. 

1167 patienter analyserades, med variablerna kön, ålder, svårighetsgrad, form av 
depression och sjukhusstorlek, se tabell 1 för detaljer om kovariaterna. 

Då även ångestsyndrom, beroendesyndrom och personlighetsstörningar hade många 
saknade data valdes de bort i det första modellbygget för att inte eliminera stor 
datamängd. Det gjordes separata modeller för dessa tre på ovan beskrivna vis.  

För att undersöka de 3 subgrupperna gjordes Mann-Whitneytest mellan dessa 
delmängder och huvudgruppen separat för att jämföra åldersfördelningarna mot 
huvudgruppen. Inga signifikanser påträffades varvid delmängderna förutsattes ha 
samma åldersfördelning som huvudgruppen. En jämförelse mellan de som saknade 
värde och de som hade värde gjordes för att se om det förelåg någon stor skillnad på 
symptomfrihet här. 

 

  



Variabeln Ålder delades upp i grupper och testades mot variabeln symptomfrihet. 

 

Ålder Antal 

11-20 8 

21-30 142 

31-40 189 

41-50 278 

51-60 264 

61-70 293 

71-80 195 

81-90 122 

 

Då det var få mätvärden i lägsta gruppen användes 81-90 som referensvariabel vid den 
logistiska regressionen. 

 

      95 % konf. int. för β 

  p-värde Exp(β) Undre Övre 

Ålderskategori         

81-90 <0,001       

71-80 0,218 1,342 0,84 2,145 

61-70 0,196 0,754 0,491 1,157 

51-60 <0,001 0,443 0,286 0,687 

41-50 <0,001 0,401 0,259 0,62 

31-40 <0,001 0,336 0,209 0,538 

21-30 <0,001 0,254 0,152 0,426 

11-20 0,227 0,403 0,092 1,763 

          

Konstant 0,031 1,49     

 

Man ser att konstanten är fallande (för alla grupper utom 11-20, vilken bara hade 8 
mätvärden) vilket tyder på en linjär trend. För att undersöka att det inte var en 
kvadratisk trend gjordes en logistisk regression med kovariaterna Ålder och Ålder i 
kvadrat. 

 

 p-värde Exp(β) 

Ålder 0,469 1,014 

Ålde   0,452 1 

Konstant 0,005 0,242 

 

Här påträffades ingen signifikans, och en kontinuerlig approximation på åldersvariabeln 
användes. 

 

  



 3.2 Modell 1 

 

Modell 1 byggdes på 1167 registrerade serier (Se tabell 1, 2.1.3). Variabeln Kön hade ett 
högt p-värde och togs bort ur modellen. Steg två visade signifikans på ’svår med psykos’, 
på diagnoserna och på ålder men ej på sjukhusstorleken varpå denna eliminerades. 

 

Modell 1a 

  p-värde Exp(β) 95 % konf. int. för β 

      Undre Övre 

Svårighetsgrad     

Mild/medelsvår <0,001    

Svår utan psykos 0,401 0,887 0,67 1,174 

Svår med psykos <0,001 2,149 1,5 3,078 

      

Diagnos     

Enstaka 0,007    

Recidiverande 0,006 0,68 0,516 0,895 

Bipolär 0,011 0,643 0,456 0,905 

      

Sjukhusstorlek     
Stort sjukhus 0,325    

Medelstort sjukhus 0,55 1,094 0,814 1,47 

Litet sjukhus 0,139 1,297 0,919 1,829 

      

Ålder <0,001 1,028 1,021 1,036 

      

Konstant 0 3,774   

 

Nästa steg av analysen gav en signifikant modell. 

 

Modell 1b 

  p-värde Exp(β) 95 % konf. int. för β 

      Undre Övre 

Svårighetsgrad     

Mild/medelsvår <0,001    

Svår utan psykos 0,414 0,89 0,673 1,177 

Svår med psykos <0,001 2,152 1,503 3,081 

      

Form av diagnos     

Enstaka 0,004    

Recidiverande 0,003 0,662 0,504 0,869 

Bipolär 0,009 0,634 0,451 0,893 

      

Ålder <0,001 1,028 1,021 1,036 

      

Konstant 0 0,208   

 

     



 3.3 Modell 2 

 

Då de tre variablerna om tidigare personlighetsstörningar, beroendesyndrom eller 

ångestsyndrom hade en stor del saknade värden (290, 439 resp. 485, tabell 1, 2.1.3)) 

gjordes ytterligare tre logistiska regressioner med dessa variabler, separat. Ett Mann 

Whitney-test utfördes på åldersfördelningen mellan den ursprungliga kohorten och de 

som hade ett värde på ångestsyndrom (och på samma vis för beroendesyndrom och 

personlighetsstörningar) för att se om man kunde förkasta hypotesen att det ej var 

skillnad på subgrupperna gentemot hela studien. Ingen signifikans hittades. 

För att undersöka eventuella bias i materialet gjordes   -tester mot symptomfrihet 

mellan de som hade värde på ångestsyndrom mot de som saknade värde på det (och på 

samma vis för beroendesyndrom och personlighetsstörningar). Ingen signifikans 

påvisades och hypotesen att det skulle vara skillnad på delmängderna med och utan 

värde för de tre kovariaterna förkastades ej.  

 

Tabell 3.   -tester för variabler med saknade värden 
     

  

Ångestsyndrom ännu sjuk symptomfri total 

    Data saknas 251(52) 234(48) 485 

    Data finns 386(57) 296(43) 682  
         
 

     637(55) 530(45) 1167 

     
     Värde Frihetsgrader p-värde 
         
 

        2,685 1 0,101 

        

Beroendesyndrom ännu sjuk symptomfri total 

    Data saknas 227(52) 212(48) 439 

    Data finns 410(56) 318(44) 728  
         
 

     637(55) 530(45) 1167 

 
     Värde Frihetsgrader p-värde 
         
 

        2,348 1 0,125 

     
Personlighetsstörningar ännu sjuk symptomfri total 

    Data saknas 283(53) 253(47) 536 

    Data finns 354(56) 277(44) 631  
         
 

     637(55) 530(45) 1167 

 
     Värde Frihetsgrader p-värde 
         
 

        1,275 1 0,259 

    



 
     

De logistiska regressionerna utfördes på samma sätt som Modell 1. Beroendesyndrom 
var signifikant tillsammans med ålder, depressionens svårighetsgrad samt diagnos, se 
modell 2a. Ångestsyndrom visade även det signifikans när den var den enda kovariaten, 
men lades någon annan variabel till visades ingen signifikans, se modell 2b. 
Personlighetsstörningar gav inget signifikant resultat. 
 

Modell 2a 
  p-värde Exp(β) 95 % konf. int. för β 

      Undre Övre 

Ålder <0,001 1,02 1,01 1,03 

  
    Beroendesyndrom 0,02 0,53 0,32 0,89 

  
Svårighetsgrad 

    Mild/medelsvår <0,001 
   Svår utan psykos 0,21 0,80 0,56 1,14 

Svår med psykos <0,001 2,56 1,61 4,08 
  
Diagnos 

    Enstaka 0,03 
   Recidiverande 0,07 0,72 0,51 1,03 

Bipolär 0,01 0,55 0,35 0,86 

  
    Konstant 0 0,31 

       

 

Modell 2b 

 

 

  p-värde Exp(β) 95 % konf. int. för β 

      Undre Övre 

Ångestsyndrom 0,031 0,7 0,506 0,967 

  
 

      

Konstant 0,121 0,864     

 

 

  



3.4 ROC och Hosmer-Lemeshow 
 
 

Area under kurvan: 0,679 

 
Hosmer-Lemeshowtest, modell 1b  
      
     Frihetsgrader p-värde  
 
10,66  8 0,22  

 

 

 

 

 

Area under kurvan: 0,687 
 

 
Hosmer-Lemeshowtest, modell 2  
      
     Frihetsgrader p-värde  
 
6,26  8 0,62  
 
 

 

 

 

 

 

Area under kurvan: 0,54 
 

 

 

 

 

  



ROC-kurvorna i modell 1b och modell 2a är nästintill lika starka, och Hosmer-
Lemeshowtestet är över signifikansnivån i båda fallen.  

Modell 2b visar en svag ROC-area på 0,54, den logistiska regressionsmodellen är inte att 
rekommendera för analys av dessa data. 

 

4 Resultat 

 

Den logistiska regressionen identifierade 2 intressanta modeller, en signifikant modell 
bestående av ålder, diagnos samt depressionens svårighetsgrad. Hosmer-
Lemeshowtestet var inte signifikant och ROC-kurvan gav en area på 0,681. 

Förekomst av beroendesyndrom hade signifikant betydelse tillsammans med ovan 
nämnda kovariater, dock baserat på en mindre mängd mätdata. Även här var Hosmer-
Lemeshowtest icke-signifikant och ROC-kurvan var starkare.  

Slutligen visades även att förekomsten av ångestsyndrom hade en signifikant betydelse 
för utfallet symptomfrihet men den var icke signifikant när man tagit hänsyn till andra 
kovariater och ROC-kurvans area var 0,54, ett svagt resultat. 

 

Tabell 2. Analyserade kovariater uppdelade på symptomfrihet och ej symptomfri. 

 
     
    Ej symptomfri symptomfri  
       

 

Depressionens mild/medelsvår 196 (58) 142 (42) 

svårighetsgrad svår utan psykos 361 (60) 240 (40) 

 svår med psykos 80 (35) 148 (65) 

    

Form av diagnos Enstaka 203 (48) 223 (52) 

 Recidiverande 291 (57) 222 (43) 

 
Bipolär 143 (63) 85 (37) 

    Ångestsyndrom Ja 144 (62) 87 (38) 

 
Nej 242 (54) 209 (46) 

 
Uppgift saknas 251 (63) 149 (37) 

    Beroendesyndrom Ja 67 (74) 24 (26) 

 
Nej 343 (54) 294 (46) 

 
Uppgift saknas 227 (52) 212 (48) 

    Totalt  637 (55) 530 (45) 
     

  



5 Diskussion 

 
Av de 1167 studerade patienterna var 45 % symptomfria efter behandling. Det är en 
relativt hög siffra med tanke på att de behandlade är väldigt sjuka innan och når ett 
värde under 10 på MADRS-S – skalan jämfört med de resultat som uppnås med 
läkemedelsbehandling. Tidigare studier som gjorts har ibland visat ännu högre andel 
symptomfria [15]. Denna undersökning gjordes på patienter i ordinarie sjukvård och 
med tanke på de breda inklusionskriterierna och att det är en stor population som 
undersökts, är detta ett gott resultat. I ett kliniskt försök där man observerar patienter 
på ett mer kontrollerat sätt och har mer specifika inklusionskriterier kan bättre resultat 
uppnås. Denna företeelse är diskuterad i en liknande undersökning i New York [16], att 
det är lägre andel patienter som uppnår symptomfrihet i rutinsjukvård jämfört med i 
kliniska studier.  

Ålder spelar i denna studie in på andelen patienter som uppnår symptomfrihet. Äldre 
patienter visar en bättre respons på behandlingen. Denna studie ger stöd till tidigare 
publiceringar om effekterna av ECT vilka påvisat samma sak [17][18][19]. 

 

Patientens diagnos spelar roll för utfallet. De med enstaka depressiv episod svarar 
bättre än patienter med återkommande depression samt bipolär sjukdom. 52 % av de 
med enstaka depressiv episod påträffades symptomfria, gentemot 43 % av patienterna 
med recidiverande depression och 37 % av dem med bipolär sjukdom. Tidigare studier 
har inte visat någon större skillnad i utfall mellan patienter med bipolär och unipolär 
depression, även om det vistats att det finns vissa skillnader, som t ex. att bipolära 
patienter behöver färre behandlingar [16].  

 

Svårighetsgraden på patientens depression har en signifikant påverkan på oddsen för 
symptomfrihet. I denna studie uppmärksammas ingen skillnad mellan resultaten för 
patienter med mild/medelsvår depression (42 % symptomfria) och patienter med svår 
depression utan psykos (39 % symptomfria), men patienter som hade svår depression 
med psykos (65 % symptomfria) visade signifikant bättre resultat jämfört mot patienter 
med mild/medelsvår depression. Vi ser ett starkt fynd, att patienter med psykos har ett 
högre odds att uppnå symptomfriheten än de utan. En bakomliggande faktor till detta 
kan vara att patienter med depression med inslag av psykos blivit remitterade för ECT 
tidigare i sjukdomsförloppet. Av intresse är att inom läkemedelsstudier påvisas att 
psykotiska patienter har sämre respons än icke-psykotiska [20]. Det finns de som menar 
att resultaten är svåra att styrka då det är en svårighet i sig att diagnosticera patienter 
lika, att undersökningarna har studerat olika grupper och definierat vad som kan ses 
som förbättring på skilda vis, använt olika skattningsskalor som mätinstrument t ex. En 
studie talar även för att äldre patienter har oftare psykos-inslag vilket kan påverka 
resultaten om man inte beaktar detta. Dock är det många som påvisar skillnader mellan 
psykotiska och icke-psykotiska grupper och anser därför att man ska ta hänsyn till 
psykosinslag när man gör studier på förbättringar inom depressioner, något som denna 
analys styrker [21][15][18]. ECT bör övervägas tidigt för patienter med psykotisk 
depression. 

 



Beroendesyndrom hos patienten visades ha signifikant betydelse för utfallet. 26 % av 
patienterna med depression och beroendesyndrom senaste året blev symptomfria 
gentemot 46 % hos patienterna utan beroendesyndrom. Detta samband fanns kvar även 
med diagnos, depressionens svårighetsgrad och ålder i regressionsmodellen.  

 

Förekomst av ångestsyndrom visade sig ha signifikant betydelse. Av patienterna med 
depression och ångestsyndrom blev 38 % symptomfria jämfört med 46 % för patienter 
utan ångestsyndrom.  När man korrigerat för ålder och diagnos var förekomst av 
ångestsyndrom inte signifikant associerat med symptomfrihet. Detta är viktigt då en 
vanlig uppfattning bland kliniker är att patienter med depression och ångestsyndrom 
har sämre effekt av ECT än patienter med depression utan samtidigt ångestsyndrom. 
Resultaten tyder på att förekomst av ångestsyndrom inte bör ha betydelse för beslutet 
att ge ECT för patienter med depression. 

 

Förekomst av personlighetsstörning hade ingen signifikant betydelse för utfallet i denna 
studie. Detta är även det intressant då tidigare forskning har visat att patienter med 
depression och personlighetsstörning har en sämre respons på ECT- jämfört med 
patienter utan personlighetsstörning [10]. Den stora mängden saknade uppgifter i data 
över samsjuklighet med beroendesyndrom, ångestsyndrom och personlighetsstörning 
gör denna del av analysen mindre tillförlitlig. Framtida studier behöver finna alternativa 
sätt att hantera att uppgifterna ofta saknas i registret. 

 

Bakomliggande faktorer som ej registreras kan tänkas ha betydelse för resultaten i 
denna uppsats, exempelvis andra samtida sjukdomar som kan påverka utfallet. Om 
patienten tidigare varit ordinerad läkemedel, eller om patienten erhållit ECT innan 
kliniken började registrera i registret är även det intressanta frågor som ej kan besvaras 
här. Vissa patienter har med stor sannolikhet varit under medicinering mot affektiva 
sjukdomar en längre tid innan de kommit med i ECT-registret. Ytterligare intressanta 
faktorer går att spekulera kring, om antalet behandlingar patienterna fått har betydelse 
och ifall tekniska data som placering av elektroder och förändringar av dessa i 
behandlingsserien kan påverka förbättringen. I denna studie har ingen hänsyn tagits till 
dessa faktorer. 

 

En styrka med denna uppsats är det breda urvalet. Studien är genomförd i en så stor 
population, uppdelad på kön med en bred åldersfördelning. Behandlingarna har skett på 
vardaglig basis och resultatet är därför relevant för klinisk sjukvård.   

 

Uppsatsen kommer nu ligga till grund för en mer omfattande studie runt symptomfrihet 
efter ECT, där ytterligare data från patientregistret och läkemedelsregistret kommer 
integreras med kvalitetsregister ECT. 
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*1.Personnummer/reservnummer  
 
________________________________________  

  
2. Datum för ifylld blankett____________ 
 
*3. Sjukhus___________________________     
 
4. Ange de diagnoser som registrerades 
vid vårdkontakten. 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
 
5. Indikation för ECT enligt ICD-10. 
○ Medelsvår depressiv episod, F321 
○ Svår depressiv episod utan psykotiska symptom F322 

 ○ Svår depressiv episod med psykotiska symptom F323 
○ Recidiverande depression, medelsvår episod F331 
○ Recidiverande depression, svår episod utan psykotiska  
    symptom F332 
○ Recidiverande depression, svår episod med psykotiska  
    symptom F333 
○ Bipolär sjukdom, lindrig eller medelsvår depressiv  
    episod F313 
○ Bipolär sjukdom, svår depressiv episod utan  
    psykotiska symptom F314 
○ Bipolär sjukdom, svår depressiv episod med  
    psykotiska symptom F315 
○ Bipolär sjukdom, manisk episod utan psykotiska  
    symptom F311 
○ Bipolär sjukdom, manisk episod med psykotiska  
    symptom F312 
○ Schizoaffektivt syndrom F259 
○ Schizofreni F209 
○ Postpartum depression F530 
○ Postpartum psykos F531 
○ Organiskt förstämningssyndrom F063 
○ Organisk katatoni F061 
○ Malignt neuroleptikasyndrom G210 
○ Parkinsons sjukdom G209  
○ Uppgift saknas 
○ Annan indikation vilken?  
 

___________________________ 
 
6. Postpartum debut: debuterade 
symptomen i den aktuella sjukdoms-
episoden inom 4 veckor efter en 
förlossning? 
○ Ja      ○ Nej    ○ Uppgift saknas 
 
7. Har följande diagnosticerats?    
                        Ja  Nej Okänt 
Ångestsyndrom under senaste året       ○    ○   ○ 
Beroendesyndrom under senaste året   ○    ○   ○ 
Personlighetsstörning någonsin     ○    ○   ○ 

8. Före första ECT: 
Mot bakgrund av din samlade kliniska 
erfarenhet av just denna patientpopulation, 
hur svårt psykiskt sjuk är patienten för 
närvarande? 
○ Ej bedömt        
○ Normal, inte alls sjuk    
○ Gränsfall för psykisk sjukdom   
○ Lindrigt sjuk    
○ Måttligt sjuk    
○ Påtagligt sjuk    
○ Allvarligt sjuk    
○ Bland de mest extremt sjuka patienterna 

 
9a. Före första ECT: Har patienten bedömts 
med intervjubaserad MADRS? 
○ Ja     ○ Nej      ○ Uppgift saknas 
   

9b. Ange total intervjubaserad  
MADRS-poäng. 
_________________________________ 
 
10a. Före första ECT: Har patienten 
självskattat MADRS-S? 
○ Ja     
○ Nej, patienten kunde pga sitt psykiska tillstånd ej  
    genomföra självskattning 
○ Nej        
○ Uppgift saknas 
 

10b. Ange total självskattad  
MADRS-S poäng. 
________________________________ 
 
11. Före första ECT: CPRS-minne. Avser 
upplevelser av försämrat minne i 
förhållande till det för den skattade 
ordinära. Särhålles från 
koncentrationssvårigheter.   
○ 0-Ingen subjektiv minnesstörning  
○ 1    
○ 2-Tillfälliga minnesstörningar  
○ 3   
○ 4-Besvärande eller generande minnesstörningar 
○ 5   
○ 6-Upplevelse av total oförmåga att minnas 
○ Uppgift saknas 
 
12. Före första ECT: Har patienten 
besvarat samtliga frågor i EQ-5D? 
○ Ja, bifogas 
○ Nej, patienten kunde pga sitt psykiska tillstånd   
   ej genomföra självskattning 
○ Nej 

○ Uppgift saknas 
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13. Ange hur länge patienten 
kontinuerligt varit ordinerad något 
antidepressivt läkemedel tiden före 
ECT (N06A). 
○ Mindre än 3 månader 
○ 3 månader eller mer 
○ Uppgift saknas 
 
14. Ange vårdform vid första ECT i  
den aktuella serien.   
○ Öppen vård  ○ Sluten vård  ○ Uppgift saknas 
 
15. Ange om patienten vårdades 
frivilligt, enligt LPT eller LRV vid första 
ECT i den aktuella serien. 
○ Frivillig vård  
○ LPT   
○ LRV 
○ Uppgift saknas  
 
16. Har patienten någon gång tidigare 
behandlats med ECT? 
○ Ja     ○ Nej      ○ Uppgift saknas 
 
*17. Ange datum för första 
behandlingstillfälle med ECT.  
  

________________________________  
 

*18. Ange datum för sista 
behandlingstillfälle med ECT.  
 
_______________________________   
 

*19. Ange antal behandlingstillfällen 
med ECT. 
 

_______________________________ 
 
20. Första ECT: Ange elektrodplacering 
vid första ECT. 
○ Unilateral enligt dElia 
○ Bitemporal 
○ Bifrontal 
○ Annan 
○ Uppgift saknas 
 
21. Sista ECT: Ange elektrodplacering 
vid sista ECT. 
○ Unilateral enligt dElia 
○ Bitemporal 
○ Bifrontal 
○ Annan 
○ Uppgift saknas 

22. Ange dosering. 

Första       Sista  

________ Pulsbredd (ms)  ________ 

________ Frekvens (Hz)  ________ 

________ Duration (s)   ________ 

________ Strömstyrka (mA) ________ 

________ Laddning  (mC)  ________ 

________ Kramptid EEG (s) ________ 

 
23a. Ange narkosmedel vid sista 
behandlingstillfälle med ECT. 
 

 Diprivan (propofol) 
 Pentothal (tiopental) 
 Okänt/uppgift saknas 
 Annat. Ange vilket: 

 

__________________________________ 
 
23b. Ange dos av narkosmedel vid sista 
behandlingstillfälle med ECT i hela mg. 
 
__________________________________ 
 
24. Planeras ECT med ett 
behandlingstillfälle per vecka eller 
glesare. 
 

○ Ja     ○ Nej      ○ Uppgift saknas 
 
25. Planerad behandling inom en vecka 
efter sista ECT. 
  Ja      Nej    Uppgift saknas 
KBT inom 1 månad ○   ○  ○ 
Annan systematisk  
psykologisk behandling ○   ○  ○ 
Antidepressivt läkemedel  ○   ○  ○ 
Litium ○   ○  ○ 
Lamotrigin/Lamictal ○   ○  ○ 
Valproat ○   ○  ○ 
Bensodiazepiner ○   ○  ○  
Övriga antiepileptika ○   ○  ○ 
Antipsykosmedel ○   ○  ○ 
 

26a. Har det förekommit komplikationer, 
biverkningar eller oväntade händelser i 
samband med den aktuella ECT-serien? 
 

○ Ja     ○ Nej      ○ Uppgift saknas 
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26b. Ange komplikationer, 
biverkningar eller oväntade händelser. 
_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 
 
27. Efter sista ECT. CGI. Mot bakgrund 
av din samlade kliniska erfarenhet av 
just denna patientpopulation, hur svårt 
psykiskt sjuk är patienten för 
närvarande? 
○ Ej bedömt         
○ Normal, inte alls sjuk    
○ Gränsfall för psykisk sjukdom   
○ Lindrigt sjuk    
○ Måttligt sjuk    
○ Påtagligt sjuk    
○ Allvarligt sjuk    
○ Bland de mest extremt sjuka    
       
28. Din kliniska bedömning av 
patientens tillstånd efter ECT. 
○ Ej bedömd    
○ Väldigt mycket förbättrad    
○ Mycket förbättrad      
○ Minimalt förbättrad     
○ Oförändrad      
○ Minimalt försämrad     
○ Mycket försämrad     
○ Väldigt mycket försämrad 

29a. Efter sista ECT: Har patienten 
bedömts med intervjubaserad 
MADRS? 
○ Ja     ○ Nej      ○ Uppgift saknas 
 
29b. Ange total intervjubaserad 
MADRS-poäng. 
 
________________________________ 
 
30a. Efter sista ECT: Har patienten 
självskattat MADRS-S? 
○ Ja  
○ Nej, patienten kunde pga sitt psykiska tillstånd  
    ej genomföra självskattning 
○ Nej 
○ Uppgift saknas 
 

30b. Ange total självskattad  
MADRS-S poäng. 
 
______________________________________ 
 
31. Efter sista ECT: Avser upplevelser av 
försämrat minne i förhållande till det för den 
skattade ordinära. Särhålles från 
koncentrationssvårigheter. 
○ 0-Ingen subjektiv minnesstörning.  
○ 1   
○ 2-Tillfälliga minnesstörningar.  
○ 3     
○ 4-Besvärande/generande minnesstörningar. 
○ 5   
○ 6-Upplevelse av total oförmåga att minnas.  
○ Uppgift saknas 
   
32. Är neuropsykologisk testning efter ECT 
planerad/påbörjad/genomförd? 
○ Planerad  
○ Påbörjad      
○ Genomförd    
○ Nej, ej planerad 
○ Uppgift saknas 
 
33. Efter sista ECT. Har patienten  
besvarat samtliga frågor i EQ-5D? 
○ Ja, bifogas 
○ Nej, patienten kunde pga sitt psykiska tillstånd   
    ej genomföra självskattning 
○ Nej 
○ Uppgift saknas 
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1. Sinnestämning
Här ber vi dig beskriva din sinnesstämning, om du 
känner dig ledsen, tungsint eller dyster till mods. Tänk 
efter hur du har känt dig de senaste tre dagarna, om 
du har skiftat i humöret eller om det varit i stort sett 
detsamma hela tiden, och försök särskilt komma ihåg 
om du har känt dig lättare till sinnes om det har hänt 
något positivt.

0	 Jag	kan	känna	mig	glad	eller	ledsen,	alltefter	omstän-
digheterna.

1
2	 Jag	känner	mig	nedstämd	för	det	mesta,	men	ibland	

kan	det	kännas	lättare.
3	
4	 Jag	känner	mig	genomgående	nedstämd	och	dyster.	

Jag	kan	inte	glädja	mig	åt	sådant	som	vanligen	skulle	
göra	mig	glad.

5	
6	 Jag	är	så	totalt	nedstämd	och	olycklig	att	jag	inte	kan	

tänka	mig	värre.

2. Oroskänslor
Här ber vi dig markera i vilken utsträckning du haft 
känslor av inre spänning, olust och ångest eller odefini-
erad rädsla under de senaste tre dagarna. Tänk särskilt 
på hur intensiva känslorna varit, och om de kommit och 
gått eller funnits nästan hela tiden.

0		 Jag	känner	mig	mestadels	lugn.
1
2	 Ibland	har	jag	obehagliga	känslor	av	inre	oro.
3	
4	 Jag	har	ofta	en	känsla	av	inre	oro	som	ibland	kan	bli	

mycket	stark,	och	som	jag	måste	anstränga	mig	för	att	
bemästra.

5	
6	 Jag	har	fruktansvärda,	långvariga	eller	outhärdliga	

ångestkänslor.

3. Sömn
Här ber vi dig beskriva hur bra du sover. Tänk efter 
hur länge du sovit och hur god sömnen varit under de 
senaste tre nätterna. Bedömningen skall avse hur du 
faktiskt sovit, oavsett om du tagit sömnmedel eller ej. 
Om du sover mer än vanligt, sätt din markering vid 0.

0	 Jag	sover	lugnt	och	bra	och	tillräckligt	länge	för	mina	
behov.	Jag	har	inga	särskilda	svårigheter	att	somna.

1
2	 Jag	har	vissa	sömnsvårigheter.	Ibland	har	jag	svårt	att	

somna	eller	sover	ytligare	eller	oroligare	än	vanligt.
3	
4	 Jag	sover	minst	två	timmar	mindre	per	natt	än	normalt.	

Jag	vaknar	ofta	under	natten,	även	om	jag	inte	blir	störd.
5	
6	 Jag	sover	mycket	dåligt,	inte	mer	än	2-3	timmar	per	natt.

4. Matlust
Här ber vi dig ta ställning till hur din aptit är, och tänka 
efter om den på något sätt skiljt sig från vad som är 
normalt för dig. Om du skulle ha bättre aptit än normalt, 
sätt din markering vid 0.

0	 Min	aptit	är	som	den	brukar	vara.
1
2	 Min	aptit	är	sämre	än	vanligt.
3	
4	 Min	aptit	har	nästan	helt	försvunnit.	Maten	smakar	

inte	och	jag	måste	tvinga	mig	att	äta.
5	
6	 Jag	vill	inte	ha	någon	mat.	Om	jag	skulle	få	någonting	

i	mig,	måste	jag	övertalas	att	äta.

Genom att besvara följande nio frågor kan du och din läkare få en detaljerad bild av hur du mår och om du har symtom, 
som är typiska för depression. Genom att lägga ihop den ”poäng” du får på frågorna får du och din läkare en bild av 
graden av depression. Sätt en ring runt siffran som du tycker bäst stämmer med hur du mått de senaste tre dagarna. 
Använd gärna mellanliggande alternativ. Tänk inte alltför länge, utan försök arbeta snabbt.

MADRS-S
(självskattningsskala)

Namn Datum
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5. Koncentrationsförmåga
Här ber vi dig ta ställning till din förmåga att hålla tan-
karna samlade och koncentrera dig på olika aktiviteter.
Tänk igenom hur du fungerar vid olika sysslor som krä-
ver olika grad av koncentrationsförmåga, t ex läsning av 
komplicerad text, lätt tidningstext och TV-tittande.

0		 Jag	har	inga	koncentrationssvårigheter
1
2	 Jag	har	tillfälligt	svårt	att	hålla	tankarna	samlade	på	

sådant	som	normalt	skulle	fånga	min	uppmärksamhet	
(t	ex	läsning	eller	TV-tittande).

3	
4	 Jag	har	påtagligt	svårt	att	koncentrera	mig	på	sådant	

som	normalt	inte	kräver	någon	ansträngning	från	min	
sida	(t	ex	läsning	eller	samtal	med	andra	människor).

5	
6	 Jag	kan	överhuvudtaget	inte	koncentrera	mig	på	

någonting.

6. Initiativförmåga
Här ber vi dig försöka värdera din handlingskraft. Frågan 
gäller om du har lätt eller svårt för dig att komma igång 
med sådant du tycker du bör göra, och i vilken utsträck-
ning du måste övervinna ett inre motstånd när du skall 
ta itu med något.

0		 Jag	har	inga	svårigheter	med	att	ta	itu	med	nya	
uppgifter.

1
2	 När	skall	jag	ta	itu	med	något,	tar	det	emot	på	ett	sätt	

som	inte	är	normalt	för	mig.
3	
4	 Det	krävs	en	stor	ansträngning	för	mig	att	ens	komma	

igång	med	enkla	uppgifter	som	jag	vanligtvis	utför	mer	
eller	mindre	rutinmässigt.

5	
6	 Jag	kan	inte	förmå	mig	att	ta	itu	med	de	enklaste	

vardagssysslor.

7. Känslomässigt engagemang
Här ber vi dig ta ställning till hur du upplever ditt intresse 
för omvärlden och för andra människor, och för sådana 
aktiviteter som brukar bereda dig nöje och glädje.

0		 Jag	är	intresserad	av	omvärlden	och	engagerar	mig	i	
den,	och	det	bereder	mig	både	nöje	och	glädje.

1
2	 Jag	känner	mindre	starkt	för	sådant	som	brukar	enga-

gera	mig.	Jag	har	svårare	än	vanligt	att	bli	glad	eller	
svårare	att	bli	arg	när	det	är	befogat.

3	
4	 Jag	kan	inte	känna	något	intresse	för	omvärlden,	inte	

ens	för	vänner	och	bekanta.
5	
6	 Jag	har	slutat	uppleva	några	känslor.	Jag	känner	mig	

smärtsamt	likgiltig	även	för	mina	närmaste.

Lägg samman poängen från 
båda sidor av formuläret och 
ange summan i rutan

8. Pessimism
Frågan gäller hur du ser på din egen framtid och hur du 
uppfattar ditt eget värde. Tänk efter i vilken utsträckning 
du ger självförebråelser, om du plågas av skuldkänslor, 
och om du oroat dig oftare än vanligt för t ex din eko-
nomi eller din hälsa.

0		 Jag	ser	på	framtiden	med	tillförsikt.	Jag	är	på	det	hela	
taget	ganska	nöjd	med	mig	själv.

1
2	 Ibland	klandrar	jag	mig	själv	och	tycker	jag	är	mindre	

värd	än	andra.
3	
4	 Jag	grubblar	ofta	över	mina	misslyckanden	och	

känner	mig	mindervärdig	eller	dålig,	även	om	andra	
tycker	annorlunda.

5	
6	 Jag	ser	allting	i	svart	och	kan	inte	se	någon	ljusning.	

Det	känns	som	om	jag	var	en	alltigenom	dålig	män-
niska,	och	som	om	jag	aldrig	skulle	kunna	få	någon	
förlåtelse	för	det	hemska	jag	gjort.

9. Livslust
Frågan gäller din livslust, och om du känt livsleda. Har 
du tankar på självmord, och i så fall, i vilken utsträckning 
upplever du detta som en verklig utväg?

0		 Jag	har	normal	aptit	på	livet.
1
2	 Livet	känns	inte	särskilt	meningsfullt	men	jag	önskar	

ändå	inte	att	jag	vore	död.
3	
4	 Jag	tycker	ofta	det	vore	bättre	att	vara	död,	och	trots	

att	jag	egentligen	inte	önskar	det,	kan	självmord	
ibland	kännas	som	en	möjlig	väg.

5	
6	 Jag	är	egentligen	övertygad	om	att	min	enda	utväg	är	

att	dö,	och	jag	tänker	mycket	på	hur	jag	bäst	skall	gå	
tillväga	för	att	ta	mitt	eget	liv.

Wyeth	AB
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