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1. Bakgrund 

1 . 1  DEPRESSION 

En depression är en psykisk sjukdom som karaktäriseras av att ett flertal symtom, både emotionella, 

kognitiva och kroppsliga. Dessa påverkar förmågan att fungera normalt och skapar lidande för 

patienten. Då depressionen alltid innebär en sänkning av stämningsläget räknas sjukdomen till 

gruppen förstämningssyndrom. 

Enligt fjärde utgåvan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) [1] måste vid 

en depression antingen nedstämdhet eller oförmåga att känna glädje föreligga under minst två 

veckors tid. I barn- och ungdomsgruppen kan nedstämdheten bytas ut mot irritabilitet. Utöver det 

krävs fyra av följande symptom: aptitstörning/viktförändring, sömnstörning, psykomotorisk störning, 

energilöshet, obefogade känslor av värdelöshet eller skuld, koncentrationssvårigheter eller tankar på 

döden, dödsönskan eller självmordsplaner. Symptomen vid depression blir så intensiva att de orsakar 

lidande eller försämrad funktion professionellt, socialt eller privat. 

Depression är en vanlig sjukdom. I en schweizisk kohortstudie om knappt 600 patienter som följdes i 

ca 15 år, fann man en livstidsprevalens på 17,9 % [2]. Livstidprevalensen är också något högre hos 

kvinnor [3]. Depression är en av de vanligaste orsakerna till sjuklighet och död i världen idag och i en 

artikel i Lancet 1997 [4] förutspåddes att depression kommer att vara en av världens vanligaste 

orsaker till morbiditet och död även 2020. Diagnosen egentlig depression är således meningsfull att 

identifiera; den är valid. 

Samsjuklighet är vanligt. I en studie från 2002 rapporterades att 79 % av de som uppfyllde kriterierna 

för egentlig depression, samtidigt uppfyllde kriterierna för någon annan psykiatrisk diagnos enligt 

DSM-IV axel I eller II. Vanligaste samsjukligheterna var ångestsyndrom, personlighetsstörningar och 

missbruk/beroende av alkohol [5]. 

1 . 2  STRUKTURERADE  DIAGNOST ISKA HJÄLPMEDEL  

Varför använda strukturerade diagnostiska hjälpmedel? 

En korrekt diagnos är avgörande för att rätt behandling ska kunna väljas. I avsaknad av objektiva 

indikatorer som t.ex. laboratorietester är den kliniska intervjun dvs. anamnes och psykiskt status det 

primära instrumentet för att identifiera psykisk sjukdom. Att intervjun är tillförlitlig, dvs. 

överrensstämmer mellan olika bedömare och vid olika tillfällen, är därför avgörande för diagnostiken 

[6, 7]. 
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I klinisk praxis används ofta anamnes och psykiskt status utan andra hjälpmedel för att sätta diagnos, 

ett förfaringssätt som på engelska kallas traditional diagnostic assessment  (TDA). Denna metod är 

ostrukturerad och beroende av klinikerns erfarenhet. En klinisk intervju innehåller ett antal moment 

som inte är exakt lika varje gång, t.ex. patientens minne, presentation och uppmärksamhet samt 

klinikerns tolkning och bedömning [8]. Detta skapar fel som varierar för varje gång någon gör en 

intervju, samt intervjuare emellan. Man skulle kunna tro att de slumpmässiga fel som förekommer i en 

ostrukturerad klinisk intervju är försumbara, men studier har visat att kliniker på gruppnivå får en 

bättre diagnostisk precision om de använder strukturerade diagnostiska hjälpmedel [9, 10]. Således 

kan den diagnostiska beslutsprocessen förbättras om intervjuförfarandet standardiseras. En hög 

överensstämmelse mellan läkares bedömningar är grunden för kvalitetssäkring både i kliniskt arbete 

och i forskning. 

Strukturerade diagnostiska hjälpmedel hjälper inte bara kliniker att bli överens om rapporterade 

symptom, det hjälper dem även att uppmärksamma symptom. Då en strukturerad klinisk intervju 

införs i klinisk praxis ökar antalet ställda diagnoser och andelen patienter med två eller flera 

diagnoser ökar [10, 11]. Det går alltså lättare att med diagnostiska intervjuer identifiera komplexa 

tillstånd med samsjuklighet. Kliniker utan diagnostiska hjälpmedel underdiagnosticerar och 

efterfrågar inte tillräckligt med information. Mha strukturerade diagnostiska hjälpmedel ökar 

reliabiliteten jämfört med ostrukturerade kliniska intervjuer [9, 12]. 

Sammanfattningsvis ger användandet av strukturerade diagnostiska hjälpmedel en förbättrad 

reliabilitet och psykiatrisk samsjuklighet förbises i lägre utsträckning. 

Varför är reliabilitet i diagnostiken viktigt? 

Betydelsen av ett reliabelt diagnosförfarande är obestridd [6, 7]. En meningsfull diagnos tappar 

genast sin betydelse och användbarhet om den inte kan ställas tillförlitligt. En diagnos kan vara 

reliabel utan att vara valid, men omvänt kan en diagnos inte vara valid utan att vara reliabel [13]. För 

att upprätta eller upprätthålla ett system med meningsfulla diagnoser krävs att man kan studera 

diagnoserna [7], inte minst med avseende på hur de avgränsar sig från andra diagnoser, hur väl de 

predikterar patienternas tillstånd osv. Om man vill studera en diagnos är det ofrånkomligt att kunna 

ställa den reliabelt. 

Sammanfattningsvis är reliabel diagnostik en förutsättning för valida diagnoser. 

De strukturerade diagnostiska hjälpmedlens roll 

Det är vikigt att poängtera att strukturerade hjälpmedel inte strävar efter att substituera en klinisk 

bedömning med anamnes och psykiskt status. Inte sällan ger två informanter oförenliga uppgifter [14] 

vilket kan vara svårt för ett strukturerat instrument att hantera. I en sådan situation är det extra 

viktigt att en samlad bedömning med alla tänkbara källor utförs av en kliniker. Strukturerad 

diagnostik kan således inte ersätta en klinisk bedömning, men det är ett välbehövligt komplement för 

att kvalitetssäkra den diagnostiska processen. 
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1 . 3  VALIDERING  AV  INSTRUMENT  

Gold standards 

För att pröva diagnostiska metoders reliabilitet och se att de verkligen mäter vad de är avsedda att 

mäta jämför man dem mot en gold standard. Hos vuxna brukar gold standard vara Structured Clinical 

Interview for DSM-IV (SCID) [15] som är en semistrukturerad intervju för att fastställa nuvarande och 

tidigare psykiatriska diagnoser. 

Best estimate diagnosis 

Som nämndes ovan är SCID gold standard för diagnosticering i många kliniska studier. I vetenskapliga 

artiklar på området lämnas inte sällan instrumentet helt utan någon introduktion utöver sitt namn. 

Men även om SCID ofta används utan att bifoga bakgrundsdata har också SCID validerats genom att 

jämföra den mot en annan gold standard; LEAD. Den kanske mest accepterade diagnostiska standarden, 

om än sällan använd i kliniska studier, är best estimate diagnosis  [16], som operationaliserats till ett 

förfaringssätt som kallas LEAD [17] (Longitudinal evaluation of symptomatology; Evaluation by expert 

consensus; All Data from multiple sources). I praktiken innebär det att uppgifter från patienten och 

dess sjukhistoria, från familjen och dess historia, från diagnostiska instrument, funktions- och 

symptomskattningsskalor samlas in och sammanfogas till en konsensusdiagnos. Det är mha ett sådant 

förfaringssätt man kunnat mäta hur väl SCID fungerar. 

1 . 4  STRUKTURERAD  SYMPTOMSKATTNING  

För en god klinisk handläggning och inte minst val av behandling krävs inte bara en kategorisk 

diagnos utan också gradering på hur uttalat vart och ett av symptomen är [18]. Detta för att kunna 

svårighetsgradera tillståndet, följa det över tid och utvärdera behandlingsinsatserna.  

Svårighetsgradering av symptom kan ske på flera sätt. I kliniskt rutinarbete är det vanligt 

förekommande att klinikern skaffar sig en uppfattning av tillståndets svårighetsgrad samtidigt som en 

TDA utförs; ett slags helhetsintryck. Svårighetsgraden skattas kliniskt till en av tre kategorier: lindrig, 

måttlig eller svår depression. 

Ett sätt att värdera svårighetsgraden är att bedöma i vilken grad patienten fungerar i avseenden som 

på arbetet eller i studier, i sociala relationer eller i dagliga aktiviteter. Ett annat sätt att 

svårighetsgradera symptom är att efterfråga patientens självupplevda lidande. Ett strukturerat 

hjälpmedel för symptomskattning kan vara uppbyggt som till exempel en visuell analogskala för 

självskattning eller textbaserade kriterier för själv- och expertskattning. Genom att mäta på 

analogskalan respektive räkna antalet uppfyllda kriterier kan ett tillstånds svårighetsgrad uppskattas. 

Många av dessa metoder överlappar varandra och används inte sällan tillsammans då vissa 

depressionssymptom måste vara självrapporterade medan andra med fördel observeras [18]. 
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Ett symptom som värderas med hjälp av skattningsskalor brukar kallas item och en skala har i regel 

flera sådana items. Skattning av ett item görs antingen av patienten själv eller av en intervjuande 

bedömare. Många skalor är renodlade själv- respektive expertskattningsskalor medan andra 

innehåller såväl rapporterade som observerade symptom. 

Att ett tillstånds svårighetsgradering sker reliabelt är eftersträvansvärt [7, 18-20]. Ofta används 

diagnosspecifika skalor som t.ex. Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) [21] och 

Hamilton Rating Scale for Depression (HDRS) [22] som båda skattar depressiva symptom. I vissa 

situationer är det inte alltid lämpligt att använda självskattningsskalor, t.ex. då patientens kognitiva 

förmåga är nedsatt. 

Under mer än 40 år var Hamilton Rating Scale for Depression (HDRS) [22], den mest använda 

klinikerskattade utfallsskalan i antidepressiva läkemedelsprövningar och ansedd som gold standard 

för bedömning av depression [19]. Kritik har dock framförts mot skalan [23]. En review av skalans 

vetenskapliga stöd har visat att skalans felaktigheter är av en sådan karaktär och magnitud att skalan 

bör bytas ut snarare än revideras och heller inte anses vara gold standard [23, 24]. Man har befarat 

att HDRS varit otillräcklig för att skatta förbättringar av antidepressiv behandling [25] och kritiken 

mot HDRS har lett till utveckling av flera nya skalor [25], däribland Montgomery Åsberg Depression 

Rating Scale (MADRS) [21]. MADRS är numera en ofta använd symptomskattningsskala för depressiva 

symptom [18]. Trots upprepad kritik mot HDRS och utveckling av nyare instrument mer känsliga för 

nyttan av behandling har dock HDRS fortsatt att vara den mest använda expertskattningsskalan i 

behandlingsstudier för depression [24]. 

Självskattning 

I kliniska prövningar för antidepressiva läkemedel har man traditionellt använt 

klinikeradministrerade symptomskattningsskalor som MADRS [21] och HDRS [22] och förändringen 

över tid som effektmått [26]. För en kliniker kräver dock en expertskattning mer tid och arbete än en 

självskattning [27]. Vidare har den dubbelblinda expertskattningens roll i studier ifrågasatts. Detta på 

basen av studier som visat att effekten av antidepressiv läkemedelsbehandling inte är större än 

placeboeffekten om självskattningar snarare än expertskattningar används som utfallsmått [28]. I takt 

med att placeboeffekten i studier på antidepressiv behandling har blivit större de senaste åren har det 

blivit svårare att visa att nya antidepressiva läkemedel är effektivare än placebo [29]; efterfrågan på 

en känslig självskattningsskala har därför stigit.  

MADRS finns inte bara i en expertskattningsversion utan också i en självskattningsversion som 

patienten fyller i själv; MADRS-S [30]. Den mest utbredda självskattningsskalan för depressiva 

symptom är dock Beck Depression Inventory (BDI) [31] från 1961. I en jämförande studie på MADRS-S 

och BDI har man funnit att de båda instrumenten är jämförbara (korrelerar r=0,87), men att MADRS-S 

fokuserar mer på depressionens kärnsymptom och därför påverkas av maladaptiva personlighetsdrag 

i lägre utsträckning än BDI [32]. Cutoff-nivåer för depressionens olika svårighetsgrader finns dock 

inte, så vitt vi vet, publicerade för MADRS-S i den vetenskapliga litteraturen. 



Daniel  Er iksson   Handledare:  Mia Ramkl int  

Läkarprogrammet termin 11,  VT 2011  Inst i tut ionen för  Neurovetenskap  

 

 

6

Sammanfattningsvis är symptomskattningar avgörande för en korrekt handläggning och genom ett 

strukturerat förfaringssätt förbättras reliabiliteten. Vetenskapliga referenser till MADRS-S cutoff-

nivåer saknas. 

2. Frågeställningar 

Med bakgrund av ovanstående introduktion var de detaljerade frågeställningarna med denna studie: 

A. Överensstämmer diagnoser ställda enligt SCID-I-CV med  

a. diagnoser ställda enligt TDA? 

b. förstämningsdiagnoser ställda enligt TDA?   

B. Överensstämmer svårighetsgradering av depressionen enligt MADRS & MADRS-S? 

C. Överensstämmer kategorisk svårighetsgradering av depressionen enligt 

a. SCID & MADRS-S? 

b. TDA & MADRS-S? 

c. TDA & SCID? 

D. Vilken sensitivitet och specificitet har MADRS-S för lindrig, måttlig och svår depressiv episod? 

E. Hur påverkas överensstämmelsen mellan MADRS-S och MADRS av patientens ålder, kön, 

svårighetsgrad i depression, samsjuklighet på axel I, antal genomgångna depressionsepisoder, 

total depressionsduration och debutålder i depression? 

3. Metod 

3 . 1  STUDIEPOPULAT ION 

Studien utfördes på två allmänpsykiatriska slutenvårdsavdelningar (avd 123 och 124) och en 

psykiatrisk öppenvårdsmottagning (mottagningen för unga vuxna) tillhörande Uppsala Akademiska 

sjukhus. Slutenvårdsavdelningarna har 15 vårdplatser vardera för personer över 18 år och vänder sig 

till boende i Uppsala län. De vanligaste diagnoserna hos patienterna är förstämningssyndrom och 

ångestsyndrom. Öppenvårdsmottagningen vänder sig till människor mellan 18 och 25 år. 
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Mottagningen tar emot mellan 40 och 50 besök per dag och de vanligaste kontaktorsakerna är 

depression och ångest. 

Inklusionskriterier för slutenvårdspatienter var följande: (a) ålder över 18 år; (b) informerat 

samtycke och skriftligt medgivande till deltagande i studien samt (c) inneliggande på avdelning 123 

eller 124. Inklusionskriterier för öppenvårdspatienter var följande: (a - b) enligt ovan samt (d) av 

klinikern bedömd klara av forskningsdeltagande. 

3 . 2  INSTRUMENT 

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) [21] 

När MADRS designades intervjuades ett stort antal patienter i åldern 18-69 år, med egentlig 

depression [21]. Till sin hjälp hade intervjuarna Comprehensive Psychopathological Rating Scale 

(CPRS) [33]. CPRS är en skattningsskala över vanligt förekommande självupplevda eller observerade 

symptom vid psykiatrisk sjukdom, som t.ex. ångest och nedstämdhet. De 20 mest rapporterade 

symptomen valdes ut och användes för att följa upp patienterna i samband med att de fick 

antidepressiv behandling. De tio items som visade störst förändring då patienternas tillstånd 

förbättrades valdes ut för att ingå i MADRS, detta för att göra skalan så känslig som möjligt för 

behandlingsinducerad förändring. 

MADRS innehåller sammanlagt tio items. Nio av dessa items är rapporterade symptom; nedstämdhet, 

ångestkänslor, minskad nattsömn, minskad aptit, koncentrationssvårigheter, initiativlöshet, minskat 

känslomässigt engagemang, depressivt tankeinnehåll samt livsleda och självmordstankar. Ett tionde 

item observeras av intervjuaren; sänkt grundstämning. Den intervjuande klinikern skattar patientens 

symptom och fyller i MADRS under eller efter intervjun. Alla items bedöms på en sjugradig, ordinal 

skala till mellan noll och sex poäng och den totala poängen summeras till mellan noll och 60. Mer 

uttalade symptom ger högre poäng. Skalsteg 0, 2, 4 och 6 är definierade med korta meningar, en 

konstruktion vilken enligt studier på liknande skalor för samma ändamål givit ökad reliabilitet [34]. 

Skalstegen 1, 3 och 5 är lämnade utan definition. Dessa skalsteg är avsedda att användas då de 

definierade skalstegen inte passar symptombeskrivningen tillfredsställande. Intervjun som ligger till 

grund för expertskattningen tar ca 10-20 minuter att genomföra [35]. 

Studier har visat att MADRS är jämförbar med HDRS [19, 21, 36] och stämmer väl överens med en 

klinikers globala omdöme [37]. Därigenom har skalan validerats. Huruvida MADRS är känsligare än 

HDRS för behandlingseffekter har ännu inte kunnat visas tillfredsställande [19, 21, 35, 38, 39]. Inter-

bedömar-reliabilitet, vilket är ett mått på överensstämmelse mellan olika bedömare, har också 

utvärderats med tillfredsställande till goda resultat [40-42].  

För att underlätta avgörandet av depressionens svårighetsgrad hos en enskild patient har man försökt 

definiera nivåer av MADRS-poäng som ska svara mot kategorierna lindrig, måttlig och svår depression 

[17, 43]. Approximativa gränser har satts till: Lindrig depression 19-28; Måttlig depression 29-35; 

Svår depression > 35 poäng. Observera dock att mindre än nitton poäng inte är liktydigt med 
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remission. En nedre gräns för remission har föreslagits [44, 45] men konsensus saknas [46]. Vissa 

menar att man endast med försiktighet bör uttala sig om remission utifrån uppnådd MADRS-poäng 

[47], syftet med MADRS är ju trots allt att svårighetsgradera en depression, inte att avgöra huruvida 

den föreligger. 

Sammanfattningsvis är MADRS ett instrument för svårighetsgradering av depression med en mycket 

god reliabilitet och validitet, något som en review-artikel i ämnet konfirmerar [35]. 

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale Self Assessment (MADRS-S) [30] 

MADRS-S innehåller nio items, till skillnad från MADRS tio, eftersom det observerade symptomet 

sänkt grundstämning  inte finns med på självskattningsversionen av uppenbara orsaker. MADRS övriga 

nio items, dvs. de rapporterade symptomen, är motsvarande på självskattningsversionen men med 

modifierade rubriker och lättfattliga definitioner; sinnesstämning, oroskänslor, sömn, matlust, 

koncentrationsförmåga, initiativförmåga, känslomässigt engagemang, pessimism och livslust. Efter 

varje rubrik följer en kort introduktion till vad skalan avser att bedöma. På samma sätt som MADRS 

har MADRS-S en sjugradig ordinal skattningsskala med noll till sex poäng. För varje rubrik finns både 

definierade och odefinierade skalsteg. Den totala poängsumman uppgår till mellan noll och 54 poäng. 

Validiteten hos MADRS-S har fastställts genom att mäta överensstämmelsen mellan MADRS-S och 

MADRS expertskattning [32, 48, 49]. I nämnda studier korrelerar MADRS-S med MADRS (r=0,54-0,83) 

vilket är en måttlig till utomordentlig överensstämmelse, men publikationerna är få med tanke på 

skalans omfattande användning. Även en Internetbaserad självskattning har visat god 

överensstämmelse [26].  

Det har föreslagits att samstämmigheten mellan patienters och experters symptomskattningar beror 

till del av patientens samsjuklighet. Till exempel blir överensstämmelsen lägre hos patienter med 

personlighetsstörning i kluster B än hos patienter utan personlighetsstörning eller med 

personlighetsstörning i kluster C [32, 49]. Även andra patientbundna variabler har föreslagits som 

betydelsefulla. I studier gjorda med självskattning (BDI) och expertskattning (HDRS) har patienter 

som skattar sina symptom högre än sin expertskattare i högre utsträckning kvinnligt kön, lägre ålder, 

hög poäng på expertskattningen, hög utbildningsnivå, låg extraversion eller hög neuroticism [50, 51]. 

Publikationerna på demografiska faktorer som förklarar diskrepansen mellan MADRS-S och MADRS är 

få. 

Man har för expertversionen av MADRS försökt ta reda på vilka cutoff-nivåer (poängsummor) som 

delar in en patientgrupp i lindrig, måttlig respektive svår depression. Motsvarande data för MADRS-S 

finns inte publicerade, även om lokala riktlinjer förekommer. Lämpliga poängnivåer för att definiera 

lindrig, måttlig och svår depression mha. MADRS-S är således ännu okända. 

Sammanfattningsvis är publikationerna på överensstämmelse mellan MADRS och MADRS-S få med 

tanke på den utbredda användningen. Cutoff-nivåer för fastställande av svårighetsgrad saknas. 

Huruvida antalet depressionsepisoder, sammanlagd sjukdomstid och debutålder påverkar 

överensstämmelsen mellan MADRS-S och MADRS är inte tidigare undersökt. 
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Structured Clinical Interview for DSM-IV I Clinical Version (SCID-I-CV) [15] 

För att pröva reliabiliteten och validiteten hos MADRS-S respektive MADRS i denna studie jämfördes 

de mot en standard; Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID) [15]. SCID är en 

semistrukturerad intervju utformad för att gå igenom de diagnostiska kriterierna för de vanligaste 

axel-I syndromen. 

SCID finns i flera olika utgåvor, bl.a. för forskning (SCID-I-RV) [52] samt en kortare version för 

kliniska patientintervjuer (SCID-I-CV) [15] tänkt att standardisera kliniska bedömningar. I denna 

studie användes SCID-I-CV så med SCID avses SCID-I-CV om inte annat anges. SCID för DSM-IV togs 

från början fram av First, Spitzer, Gibbon och Williams. Den svenska översättningen av den kliniska 

intervjun är gjord av Jörgen Herlofsson (Pilgrim Press förlag, 1998) och tar ca 1 h att genomföra.  

Frågesamtalet är baserat på sjukdomskriterier enligt DSM-IV [1] för de vanligaste sjukdomarna i 

klinisk verksamhet och går igenom alla kriterierna för att värdera vart och ett av dem. Intervjun är 

indelad som en hypertext med hänvisningar till ytterligare frågor om screeningfrågor, dvs. kriterier 

nödvändiga för diagnoserna, befinns uppfyllda. Frågorna täcker in många psykiatriska domäner bl.a. 

förstämningsepisoder och –syndrom, psykotiska störningar, substansrelaterade störningar och 

ångestsyndrom.  

SCID-I-CV innehåller många frågor som man ställer ordagrant och förslag på kompletterande frågor. 

Intervjuaren kan också ställa egna frågor. Huvudsaken är att varje symptom/kriterium efterfrågas, 

bedöms och värderas. SCID-I-CV är således en semistrukturerad intervju som förutsätter kliniska 

bedömningar av intervjuaren. I vilken grad kriteriet uppfylls kodas i ett separat protokoll som 

antingen ”+”, ”-” eller ”?”, där ”+” innebär att kriteriet är uppfyllt; ”-” betyder att kriteriet inte är 

uppfyllt, eller gränsfall; ”?” indikerar otillräcklig information för att koda kriteriet som antingen ”+” 

eller ”-”. 

SCID har studerats med avseende på dess psykometriska egenskaper. Då SCID läggs till en 

ostrukturerad klinisk intervju ökar antalet identifierade samtidiga diagnoser i psykiatrisk slutenvård 

[9], psykiatrisk öppenvård [11, 12] och medicinsk [53] öppenvård. Reliabiliteten har undersökts i ett 

flertal studier och visat sig vara måttlig till utmärkt för de vanligaste axel I-tillstånden [54-56] både 

bedömare emellan, och vid upprepade bedömningar. SCID-I-CV är en vidareutveckling från ’SCID-I för 

DSM III-R’ [57]. Även om det inte är en självklarhet att de studier som visade på föregångarens 

validitet och reliabilitet även gäller för SCID-I-CV, tål det att nämnas att även tidigare versioner varit 

väl studerade i båda dessa avseenden [20, 58-60].  

Operationalisering av SCID-bedömningar i denna studie 

1. För att fånga blandepisoder gick vi vid förekomst av perioder med förhöjt eller irritabelt 

stämningsläge igenom alla mani/hypomanikriterier, oavsett om tidskriteriet på sju respektive 

fyra dagar var uppfyllt.  



Daniel  Er iksson   Handledare:  Mia Ramkl int  

Läkarprogrammet termin 11,  VT 2011  Inst i tut ionen för  Neurovetenskap  

 

 

10

2. Diagnosen bipolär UNS sattes om kriterierna för aktuell eller tidigare egentlig depression var 

uppfyllda samt att patienten uppfyllde symtomkriterierna på mani/hypomani, förutom 

varaktigheten. 

3. Depression UNS sattes aldrig. 

4. Beroendediagnos uteslöt missbruksdiagnos; om patienten uppfyllde kriterierna för aktuellt 

beroende av alkohol sattes aldrig diagnosen aktuellt missbruk av alkohol. 

5. Fobier, generaliserat ångestsyndrom, somatoforma syndrom och ätstörningar diagnosticerades 

mha Mini-D IV, diagnostiska kriterier enligt DSM-IV-TR [61]. Kriterierna användes som checklista 

i de fall screeningfrågorna i SCID bejakats. 

6. De diagnoser som var uppfyllda den senaste månaden innan intervjun skattades som aktuella. 

Diagnoser som var uppfyllda en månad innan intervjun, eller längre tillbaka, skattades som 

tidigare. Aktuell diagnos uteslöt aldrig tidigare och vice versa. Då kriterierna för missbruk eller 

beroende var uppfyllda inom sex månader innan intervjun skattades diagnoserna som aktuella.  

3 . 3  INTERVJUARE  OCH  TRÄNING  AV  INTERVJUARE  

Den goda reliabiliteten hos SCID är avhängig hur och av vem den används [55]. Träning i korrekt 

hantering och uppföljande kvalitetssäkring är avgörande för upprätthållande av diagnostisk precision 

och för att studieresultat ska bli jämförbara mellan studier [6]. Med rätt träning kan både nya och 

gamla skattare nå hög nivå av interbedömarreliabilitet, diagnostisk precision och intervjuteknik. 

Alla patienter i studien skattades av två läkarstudenter på termin 11 båda med minst 7 veckors 

erfarenhet av att arbeta som läkare inom den psykiatriska slutenvården. Intervjuarna tränades i 

intervjuteknik för SCID och MADRS av psykiater M Ramklint som har minst 15 års erfarenhet av att 

arbeta med SCID- och MADRS-intervjuer. 

Skattarna i studien läste handboken och manualen till SCID-I-CV, samskattade elva SCID-intervjuer 

och åtta MADRS-intervjuer med handledare och spelade in egna intervjuer på videoband. Handledare 

och psykiater M Ramklint tittade igenom de videofilmade träningsintervjuerna och gav feedback på 

intervjutekniken. Inter-bedömarreliabiliteten gentemot handledaren för SCID beräknades mha. 

Cohens κ till 0,67. Efter avslutad MADRS-träning var ICC koefficienten 0,87 för de åtta samskattade 

intervjuerna. 

3 . 4  DATAHANTERING  

1. För att lättare jämföra diagnosfrekvenser delades de specifika syndromen in i tio diagnosgrupper 

enligt Miller [9], se tabell 1. Överensstämmelsen mellan SCID och TDA beräknades bara på 

gruppnivå och inte på de enskilda diagnoserna. Diagnoser av syndrom räknades som 
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överensstämmande om de var i samma diagnosgrupp t.ex. social fobi och PTSD som båda var i 

grupp 10. Ätstörningar adderades till diagnosgrupp 10. 

2. Efter genomförd MADRS-skattning kontrollerades att alla MADRS-S items var ifyllda. Patienter 

med ofullständiga items ombads komplettera sin självskattning. Kompletteringen skedde med 

färgpenna så att det tydligt framgick vilka items som skattats efter intervjun.  

3. I kategorin svår depression ingick både patienter med och utan psykotiska symptom. 

4. Hos patienter som uppfyllde kriterierna för egentlig depression fastställdes svårighetsgraden 

genom att räkna antalet uppfyllda depressionskriterier; A1-A9. Lindrig depression definierades 

som 5-6 uppfyllda kriterier, måttlig som 7 och svår som 8-9 uppfyllda kriterier. 

5. Svårighetsgraderna i depression enligt MADRS-S fastställdes genom att på prov använda cutoff-

nivåer rekommenderade för MADRS d.v.s. 19-28, 29-35 och mer än 35 poäng  [17, 43]. 

6.  TDA-diagnoser kategoriserades enligt följande: 1) Diagnoskod fanns angiven i överläkaranteckning, 

2) Diagnoskod fanns angiven i inskrivningsanteckning 3) Diagnosen fanns angiven i text i 

överläkaranteckning 4) Diagnosen fanns angiven i text i inskrivningsanteckning. 

 

Tabell 1 

Specifika syndrom grupperade till diagnosgrupper enligt Miller [9]. Ätstörningar har adderats till diagnosgrupp 10. 

Diagnosgrupper Specifika syndrom 

1. Kognitiv försämring Alla 290.xx – demens 

293.0 – delirium 

Alla 294.xx – amnesi och demens 

2. Inducerat av det allmänna hälsotillståndet Alla 293.xx, förutom 293.0 – delirium 

3. Alkoholinducerad Alla 291.xx – alkoholinducerad störning 

Alla 303.xx – intoxikation och beroende 

305.00 – missbruk 

4. Droginducerad Alla 292.xx – droginducerade störningar 

Alla 304.xx – drogberoende  

Alla 305.xx – drogmissbruk, förutom 305.00 – alkoholmissbruk 

5. Mani 296.4x – bipolär I, senaste episod manisk 

296.6x – bipolär I, senaste episod blandad 

296.80 – bipolärt syndrom UNS 

296.89 – bipolär II 

6. Depression 296.2x – egentlig depression, enstaka episod 

296.3x – egentlig depression, recidiverande 

296.5x – bipolär I, senaste episod depression 

309.0 – maladaptiv stressreaktion med nedstämdhet 

311 – depression UNS 
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7. Schizofreni Alla 295.xx – schizofreni, förutom 295.70 – schizoaffektivt 
syndrom 

297.1 – vanföreställningssyndrom 

8. Schizoaffektiv 295.70 – schizoaffektivt syndrom 

9. Psykos UNS 298.9 – psykos UNS 

298.8 – kortvarig psykos 

10. Ångest Alla 300.xx – ångest, somatoformt syndrom etc. 

309.81 – posttraumatiskt stressyndrom 

Alla 307.xx – ätstörningar 

  

3 . 5  PROCEDUR  

1 .  I N K L U S I O N . Patienterna tillfrågades muntligt och skriftligt om deltagande i studien. Detta 

gjordes på avdelningarna av en av studiens undersökare (DE) eller på öppenvårdsmottagningen av 

den personal som träffade patienten vid nybesöket. Alla slutenvårdspatienter tillfrågades efter att 

avdelningens diagnostiska rutinbedömning utförts av ordinarie läkare. Studiens undersökare var 

strikta med att aldrig delta i avdelningarnas/mottagningens rutinbedömning eller konferenser och 

aldrig ta reda på något om patienternas diagnoser före undersökningen. Den enda information som 

undersökarna fick veta var patientens namn, rum och eventuell farlighet. Under studietiden 

registrerades både deltagare och patienter som avböjt deltagande för att kunna beskriva egenskaper 

hos bortfallet.  

2 .  S J Ä L V S K A T T N I N G . Innan patienterna skattades av undersökaren ombads de att fylla i 

MADRS-S. Resultatet från självskattningen hölls hemliga från undersökaren genom att patienten 

stoppade skalan i ett kuvert som förslöts.  

3 .  P R O F E S S I O N E L L  S K A T T N I N G . Inom två dagar från inkluderingen genomfördes 

intervjuer med (1) SCID-I-CV och (2) MADRS. Total depressionslängd i månader uppskattades. 

4 .  D A T A L A G R I N G . Uppgifter om vilka psykiatriska diagnoser som antecknats i patientens 

journal under vårdtiden hämtades från patientens psykiatriska sjukjournal. Detta gjordes efter 

undersökningarna. Vidare registrerades patientens kön och ålder, vårdtiden på avdelning samt om 

tvångsvård förekommit under vårdtillfället. Data från journaluppgifter och ovan nämnda expert- och 

självskattningsinstrument fördes in i databasen.  

Datainsamling pågick från den 26 Januari 2011 till den 2 Mars 2011. 

3 . 6  STAT IST ISKA ANALYSER  

1. Alla statistiska analyser utfördes mha. SPSS version 9. 

2. Kontinuerliga variabler beskrevs mha medelvärde ± standardavvikelse medan diskreta 

variabler rapporterades i form av frekvens och procentandel.  
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3. Bortfallsanalys gjordes med χ2-test och t-test. 

4. Överensstämmelsen mellan TDA och SCID och mellan kategoriska svårighetsvärderingar 

(lindrig, måttlig och svår depression) beräknades mha. Cohens κ. Tolkningen av κ  skedde 

enligt Segal [59] till god (>0,70), måttlig (0,50-0,70) respektive dålig (<0,50). κ < 0,00 

indikerar sämre överensstämmelse än slumpmässig. 

5. Överensstämmelsen i dimensionell svårighetsvärdering (noll till 54 poäng på MADRS-S och 

MADRS) beräknades mha. Spearmans rangkorrelationskoefficient för varje item. Vid 

jämförelse av totalpoäng mellan skalorna exkluderades MADRS item 2 för att ge skalorna 

samma maxpoäng. Alla korrelationer mellan 0,00 och 0,30 tokades som svaga, mellan 0,30 och 

0,70 som måttliga och mellan 0,70 och 1,00 som goda. 

6. För att undersöka förmågan hos MADRS-S och MADRS att vid olika cutoff-värden diskriminera 

mellan olika svårighetsgrader av depression användes Receiver Operating Characteristic 

(ROC). 

7. För att analysera poängskillnaden mellan MADRS-S och MADRS användes t-test. 

8. För att beräkna vilka faktorer som har inverkan på överensstämmelsen på MADRS-S och 

MADRS användes linjär regressionsanalys. 

3 . 7  ET ISKA ÖVERVÄGANDEN  

Allt deltagande i studien var frivilligt och kunde när som helst, utan förklaring avbrytas. Alla 

deltagare erhöll en på förhand bestämd muntlig och skriftlig information om studien och dess syfte 

och gav sitt skriftliga medgivande. Alla uppgifter från undersökningarna samt personuppgifter 

hanterades med sekretess så att ingen obehörig kunnat ta del av dem.  

Potentiella risker för studiedeltagare bedömdes i denna studie som låga. Deltagandet innebar inga 

fysiska ingrepp och därmed ingen risk för fysiska men. Studien hade inget syfte att påverka 

patienterna varken fysiskt eller psykiskt. Alla samtal var strikt diagnostiska och innehöll inga 

terapeutiska inslag. För att i största möjliga utsträckning garantera att patienterna förstod vad 

deltagandet innebar innehöll den skriftliga patientinformationen upplysning om allt som krävdes av 

patienten.  

Studien godkändes av berörda verksamhetschefer. 
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4. Resultat 

4 . 1  STUDIEPOPULAT IONEN 

Det var 48 slutenvårdspatienter som tillfrågades om deltagande i studien och 31 (64,6 %) accepterade 

varav samtliga genomförde hela studieproceduren. Nio öppenvårdspatienter tillfrågades om 

deltagande varav fem (55,6 %) deltog. Sammanlagt inkluderades således 35 patienter i studien med 

ett externt bortfall på 36,8 % (21/57). En slutenvårdspatient (2,1 %) ångrade sitt deltagande och tog 

tillbaka sitt medgivande efter studieproceduren. För tre av öppenvårdspatienterna hade lång tid 

förflutit mellan TDA och SCID varför de exkluderats ur alla analyser som jämför TDA och SCID. Det 

totala interna bortfallet varierar därför i olika analyser och var mellan 2,8 % (1/36) och 11,1 % 

(4/36). 

Det var ingen skillnad i medelålder mellan deltagare och bortfall och även om andelen män var ngt 

större i bortfallet, 64,7 % vs. 46.7 % så var skillnaden inte statistiskt signifikant. Demografiska 

egenskaper hos studiepopulationen framgår av tabell 2. Vidare ses antalet patienter som erhållit 

minst en diagnos i respektive diagnosgrupp, samt medelpoäng på MADRS och MADRS-S. 

Tabell 2    

Demografiska egenskaper hos studiepopulationen. Antal patienter som enligt SCID uppfyllt någon diagnos i respektive 
diagnosgrupp. Antal patienter (andel %) eller medelvärde (SD). 

 Öppenvård Slutenvård Total 

Kön, n (%)    

Kvinna 3 (60,0 %) 16 (53,3 %) 19 (54,3 %) 

Man 2 (40,0 %) 14 (46,7 %) 16 (45,7 %) 

Total 5 (13,9 %) 30 (85,7 %) 35 
    

Ålder (år), medel (SD) 22,8 (2,3) 43,7 (15,7) 40,8 (16,5) 
    

Diagnoser enligt SCID    

1. Kognitiv försämring 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

2. Inducerat av det allmänna hälsotillståndet 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

3. Alkoholinducerad 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

4. Droginducerad 0 (0,0 %) 5 (9,6 %) 5 (8,8 %) 

5. Mani 0 (0,0 %) 9 (17,3 %) 9 (15,8 %) 

6. Depression 2 (40,0 %) 16 (30,8 %) 18 (31,6 %) 

7. Schizofreni 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

8. Schizoaffektiv 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

9. Psykos UNS 0 (0,0 %) 3 (5,8 %) 3 (5,3 %) 

10. Ångest 3 (60,0 %) 19 (36,5 %) 22 (38,6 %) 

Total 5 (8,7 %) 52 (91,2 %) 57 
    

MADRS 14,8 (6,4) 19,8 (10,9) 18,6 (10,8) 

MADRS-S 21,7 (8,0) 25,2 (12,3) 24,0 (12,3) 
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4 . 2  BESVARANDE  AV  FRÅGESTÄLLNINGAR  

A. Överensstämmer diagnoser ställda enligt SCID-I-CV med diagnoser ställda enligt TDA? 

TDA-diagnoserna baserade sig på följande: 1) Diagnoskod fanns angiven i överläkaranteckning 11 

patienter (31,4 %); 2) Diagnoskod fanns angiven i inskrivningsanteckning 11 patienter (31,4 %); 3) 

Diagnosen fanns angiven i text i överläkaranteckning 9 patienter (25.7 %); 4) Diagnosen fanns 

angiven i text i inskrivningsanteckning 3 patienter (8.6 %); 5) Ingen diagnos 1 patient (2.9 %). Tabell 

3 visar det antal patienter med diagnos ställd endast med TDA respektive endast med SCID-I-CV samt 

det antal patienter som fick en diagnos i samma syndromgrupp enligt båda diagnosmetoderna. Det 

totala antalet diagnoser ställda enligt TDA var 44 stycken, dvs. i genomsnitt 1,4 diagnoser per patient. 

SCID satte totalt 55 diagnoser och i genomsnitt 1,7 per patient. SCID satte således 1,25 gånger fler 

diagnoser.  

Tabell 3      

Antal patienter med diagnos ställd endast med TDA(a) respektive endast med SCID samt enligt båda diagnosmetoderna. 
Antalet patienter och diagnostisk överensstämmelse enligt Cohens κ (κ) presenteras per diagnosgrupp (n=32). 

Diagnosgrupp Endast TDA Endast SCID TDA & SCID κ 

1. Kognitiv försämring 0 0 0 - 

2. Inducerat av det allmänna hälsotillståndet 0 0 0 - 

3. Alkoholinducerad 1 0 0 0,00 

4. Droginducerad 0 4 1 0,30 

5. Mani 5 3 6 0,42 

6. Depression 5 6 12 0,31 

7. Schizofreni 0 0 0 - 

8. Schizoaffektiv 0 0 0 - 

9. Psykos UNS 1 2 1 0,35 

10. Ångest 4 12 8 0,06 

Total 16 27 28 0,42 

(a) Traditional diagnostic assessment     

 

I tabell 4 ses detaljerade data för förstämningssyndromsdiagnoser ställda med SCID-I-CV respektive 

TDA. För alla diagnosgrupper sammantaget var samstämmigheten dålig, κ 0,42, liksom den var för alla 

förstämningssyndrom, κ 0,46. För de enskilda förstämningssyndromen var överensstämmelsen dålig 

för alla utom för Bipolär typ I som hade god överensstämmelse. 
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Tabell 4     

Diagnosfrekvenser för förstämningssyndrom. Antal patienter med diagnos ställd endast med TDA(a) respektive endast 
med SCID samt enligt båda diagnosmetoderna. Antalet patienter och diagnostisk överensstämmelse enligt Cohens κ (κ) 
presenteras per diagnos (n=32). 

Förstämningssyndrom Endast TDA  Endast SCID TDA & SCID κ 

1. Depression 5 10 7 0,08 

2. Bipolär I 1 1 4 0,76 

3. Bipolär II 1 3 0 0,05 

4. Bipolär UNS 4 0 2 0,45 

5. Cyklotymi 0 0 0 - 

6. Dystymi 0 0 0 - 

7. Förstämningssyndrom orsakat av 
somatisk sjukdom/skada 

0 0 0 - 

8. Alkoholbetingat förstämningssyndrom 0 0 0 - 

9. Övriga substansbetingade 
förstämningssyndrom 

0 0 0 - 

Total 11 14 13 0,46 

(a) Traditional diagnostic assessment     

 

B. Överensstämmer svårighetsgradering av depressionen enligt MADRS & MADRS-S? 

Tabell 5 visar överensstämmelsen mellan motsvarande items på MADRS-S och MADRS, för alla 

inkluderade patienter. Alla korrelationskoefficienter var statistiskt signifikanta (p  < 0,01) och 

majoriteten av items visade en god korrelation. Korrelationen mellan poängsummorna på MADRS-S 

och MADRS var god. En patient fick självständigt komplettera sitt MADRS-S efter genomgången 

intervju pga. ofullständigt ifyllt formulär. 

Tabell 5     

Överensstämmelse mellan motsvarande items på MADRS-S och MADRS. Medelpoäng (SD) för alla MADRS-S items och 
totalpoäng. Alla patienter (n=35). 

MADRS-S item  MADRS-S Rangkoff (a)  Korrelation (b) 

1. sinnesstämning  2,40 (1,74) 0,555 ** måttlig 

2. oroskänslor  3,29 (1,69) 0,725 ** god 

3. sömn  2,53 (1,92) 0,674 ** måttlig 

4. matlust  2,17 (1,76) 0,585 ** måttlig 

5. koncentrationsförmåga  2,91 (1,67) 0,704 ** god 

6. initiativförmåga  3,06 (1,94) 0,755 ** god 

7. känslomässigt engagemang  2,43 (1,44) 0,517 ** måttlig 

8. pessimism  3,21 (2,00) 0,802 ** god 

9. livslust  2,67 (1,97) 0,799 ** god 
     

Total poäng  24,67 (11,73) 0,796 ** god 

a Spearmans rangkorrelationskoefficient 
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b 0,00-0,30 svag; 0,30-0,70 måttlig; 0,70-1,00 god 

* p < 0,05. ** p < 0,01     

 

I tabell 6 ses överensstämmelsen mellan items hos de patienter som erhållit en diagnos i 

syndromgrupp 6, dvs. syndrom som domineras av nedstämdhet. Alla korrelationskoefficienter var 

statistiskt signifikanta utom för item 7, känslomässigt engagemang, där var p < 0,06. För större delen 

av alla items var korrelationen måttlig till motsvarande item på MADRS. Korrelationen mellan 

poängsummorna på MADRS-S och MADRS i syndromgrupp 6 var måttlig, på gränsen till god. 

Tabell 6     

Överensstämmelse mellan motsvarande items på MADRS-S och MADRS. Medelpoäng (SD) för alla MADRS-S items och 
totalpoäng. Bara patienter med som fått diagnos i diagnosgrupp 6 (n=18).  

MADRS-S item  MADRS-S Rangkoff (a)  Korrelation (b) 

1. sinnesstämning  2,67 (1,64) 0,676 ** måttlig 

2. oroskänslor  3,61 (1,54) 0,555 * måttlig 

3. sömn  2,89 (1,88) 0,694 ** måttlig 

4. matlust  1,94 (1,73) 0,721 ** god 

5. koncentrationsförmåga  3,17 (1,47) 0,607 ** måttlig 

6. initiativförmåga  3,50 (1,62) 0,653 ** måttlig 

7. känslomässigt engagemang  2,78 (1,35) 0,456  

8. pessimism  3,94 (1,66) 0,684 ** måttlig 

9. livslust  3,22 (2,02) 0,804 ** god 
     

Total poäng  27,72 (10,30) 0,677 ** måttlig 

a Spearmans rangkorrelationskoefficient 

b 0,00-0,30 svag; 0,30-0,70 måttlig; 0,70-1,00 god  

* p < 0,05. ** p < 0,01     

 

C. Överensstämmer kategorisk svårighetsgradering av depressionen enligt SCID, TDA & 

MADRS-Självskattning? 

Antalet patienter som bedömdes tillhöra respektive svårighetsgrad enligt SCID, TDA och MADRS-S 

presenteras i tabell 7. Av de 17 patienter som fått diagnos förstämningssyndrom enligt TDA var det 

elva patienter (64,7 %) som inte fick någon klinisk svårighetsgradering i sin journal. 

Tabell 7    

Antal patienter värderade till de olika svårighetsgraderna medelst MADRS-S, SCID respektive TDA(a). (n=35) 

Svårighetsgrad SCID MADRS-S  TDA 

Lindrig 11 (61,1 %) 8 (22,9 %) 0 (0,0 %) 

Måttlig 5 (27,8 %) 13 (37,1 %) 3 (17,6 %) 

Svår 2 (11,1 %) 4 (11,4 %) 3 (17,6 %) 

Ospecificerad 0 0 11 (64,7 %) 



Daniel  Er iksson   Handledare:  Mia Ramkl int  

Läkarprogrammet termin 11,  VT 2011  Inst i tut ionen för  Neurovetenskap  

 

 

18

Ej depression 17 (48,6 %) 10 (28,6 %) 18 (51,4 %) 
    

Total 35 35 35 

(a) Traditional diagnostic assessment    

 

C . A  S V Å R I G H E T S G R A D E R I N G  M E D  S C I D  &  M A D R S - S . Frågeställningen syftade till 

att ta reda på hur väl definierade cutoff-nivåer (19-28, 29-35, >35) hos MADRS-S respektive MADRS 

kategoriserade för svårighetsgraderna i depression; mild, måttlig och svår. Utfallet jämfördes med 

svårighetsgradering enligt SCID. Där data var tillräcklig för att statistiskt värdera överensstämmelsen 

mellan de kategoriska svårighetsgraderingarna var överensstämmelsen dålig. κ var mindre än 0,50 för 

alla kategorier. I tabell 8 presenteras data för hela patientmaterialet och tabell 9 för de patienter som 

uppfyllt kriterier för ett förstämningssyndrom enligt SCID. 

C . B  S V Å R I G H E T S G R A D E R I N G  M E D  T D A  &  M A D R S - S .  För alla analyser av kategorisk 

svårighetsgrad där TDA ingick medtogs bara de patienter som 1) fått diagnos i diagnosgrupp 6 av TDA 

och 2) fått en klinisk svårighetsgradering av TDA. Pga. hög andel ospecificerad svårighetsgrad i TDA-

gruppen blev underlaget för statistisk analys för litet (n=6). I de undantagsfall där data fördelat sig så 

att κ ändå kunnat beräknas är κ mindre än 0,50 och överensstämmelsen dålig, se tabell 8 och 9. 

C . C  S V Å R I G H E T S G R A D E R I N G  M E D  T D A  &  S C I D . Pga. otillräckligt underlag i TDA-

gruppen kunde överensstämmelse  mellan skattningarna med TDA och SCID inte beräknas, se tabell 8 

och 9 för detaljerade data.  

Tabell 8                

Överensstämmelse mellan svårighetsgradering enligt SCID (S), MADRS-S (M) och TDA(a) (T). + Båda skattar ja, - Båda 
skattar nej, κ – Cohens κ. Alla patienter (n=35). 

 MADRS-S mot SCID TDA mot SCID TDA mot MADRS-S 

Svårighetsgrad + S M - κ + S T - κ + M T - κ 

Lindrig, måttlig eller 
svår 

15 3 8 6 0,27 5 0 1 0 0,00 5 0 1 0 0,00 

Måttlig eller svår 5 2 12 13 0,16 1 0 5 0 0,00 4 0 2 0 0,00 

Svår 1 1 4 26 0,22 0 0 3 3 0,00 1 1 2 2 0,00 

(a) Traditional diagnostic assessment 

 

Tabell 9                

Överensstämmelse mellan svårighetsgradering enligt SCID (S), MADRS-S (M) och TDA(a) (T). + Båda skattar ja, - Båda 
skattar nej, κ – Cohens κ. Endast de patienter som fått diagnos i syndromgrupp 6 enligt SCID. (n=18). 

 MADRS-S mot SCID TDA mot SCID TDA mot MADRS-S 

Svårighetsgrad + S M - κ + S T - κ + M T - κ 

Lindrig, måttlig eller 
svår 

15 3 0 0 0,00 5 0 0 0 - 5 0 0 0 - 

Måttlig eller svår 5 2 5 6 0,24 1 0 4 0 0,00 4 0 1 0 0,00 

Svår 1 1 2 14 0,31 0 0 2 3 0,00 1 1 1 2 0,17 

(a) Traditional diagnostic assessment 
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D. Vilken sensitivitet och specificitet har MADRS-S för lindrig och måttlig/svår 

depressiv episod? 

För att besvara denna frågeställning användes MADRS- och MADRS-S-poäng från alla patienter som 

fått depressionsdiagnos enligt SCID (n=18). Mha ROC-kurvor beräknades hur effektivt MADRS-

poängen kunde diskriminera mellan de som uppfyllt 5-6 respektive 7-9 depressionskriterier i SCID, 

motsvarande lindrig och måttlig/svår depression.  

M A D R S - S . I tabell 10 ses sensitivitets- och specificitetsuppgifter för alla MADRS-S cutoff-värden. 

Den diagnostiska effektiviteten hos MADRS-S återspeglas i den erhållna ROC-kurvan och beräknades 

med AUC till 0,72 dvs. måttlig. Bästa möjliga cutoff blev 30,5 poäng och gav en sensitivitet på 71,4 % 

och en specificitet på 81,8 %. Med en prevalens av depression i materialet på 38,9 % (7/18) blev PPV 

och NPV 71,4 % respektive 81,8 %. ROC-kurvan ses i figur 1.  

M A D R S . I motsvarande ROC-analys för MADRS uträknades en effektivitet med AUC till 0,75 dvs. 

måttlig.  Med ett cutoff-värde på 24,5 poäng kunde patienterna svårighetsgraderas med en sensitivitet 

på 85,7 % och specificitet på 63,6 %. PPV och NPV beräknades till 60,0 % respektive 87,5 %. I tabell 

10 ses sensitivitets- och specificitetsuppgifter för alla cutoff-värden på MADRS. 

 

 

 

Figur 1     Figur 2    

ROC-kurva över diagnostisk förmåga hos MADRS-S att 
identifiera en måttlig/svår depressiv episod. AUC 0,72. 
n=18. 

 ROC-kurva över diagnostisk förmåga hos MADRS att 
identifiera en måttlig/svår depressiv episod. AUC 0,75. 
n=18 

       

MADRS-S    MADRS   

Cutoff Sensitivitet Specificitet  Cutoff Sensitivitet Specificitet 

4,0 1,0 0  3,0 1,00 0 

10,0 1,0 0,09  5,5 1,00 0,09 

15,5 1,0 0,18  7,5 1,00 0,18 

18,0 1,0 0,27  11,5 1,00 0,27 

20,5 0,86 0,27  16,0 1,00 0,36 

22,0 0,86 0,36  20,0 1,00 0,45 

24,0 0,71 0,36  23,5 0,86 0,54 

26,5 0,71 0,45  24,5 0,86 0,64 

28,5 0,71 0,54  25,5 0,71 0,64 
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29,5 0,71 0,73  26,5 0,57 0,64 

30,5 0,71 0,82  28,5 0,43 0,73 

32,0 0,57 0,82  30,5 0,43 0,82 

33,5 0,43 0,91  31,5 0,29 0,82 

34,5 0,29 0,91  32,5 0,29 1 

39,0 0,14 0,91  34,5 0,14 1 

46,0 0,00 0,91  37,0 0,00 1 

50,0 0,00 1     

       

 

E. Vilka faktorer påverkar överensstämmelsen mellan MADRS-S och MADRS? 

Medelpoängen för MADRS-S och MADRS var 24,0 (12,3) respektive 18,6 (10,8). Skillnaden 

säkerställdes statistiskt mha t-test (t = 5,12; p < 0,001). I ett försök att förklara den redan tidigare 

påvisade diskrepansen mellan själv- och expertskattning samlades data in om patientens ålder, kön, 

svårighetsgrad i depression, samsjuklighet på axel I, antal episoder av egentlig depression, total 

depressionsduration och debutålder i depression. I en regressionsanalys med dessa parametrar kunde 

dock ingen variabel på ett statistiskt signifikant sätt skiljas ut som markör för en ökad diskrepans. 

Således kunde ingen faktor som förklarar diskrepansen återfinnas. 

5. Diskussion  

Sammanfattningsvis var den diagnostiska samstämmigheten mellan traditionell klinisk bedömning och 

SCID-intervju dålig i alla syndromkategorier förutom bipolär sjukdom typ I där överensstämmelsen 

var god. Det var låg grad av konsensus mellan kategoriska svårighetsgraderingar av depression gjort 

med olika metoder; MADRS, SCID och TDA.  MADRS-S korrelerade väl med MADRS. 

5 . 1  TDA JÄMFÖRD  MED  SC ID  

I överensstämmelse med tidigare studier [9, 11, 12, 62-64] där TDA jämförts mot en gold standard var 

samstämmigheten dålig till måttlig. Den dåliga överensstämmelsen gäller både studier som har SCID 

[11, 12, 63, 64] och LEAD [9, 62] som gold standard.  Även om SCID inte stämmer helt överens med 

LEAD, är konkordansen mellan dem betydligt högre (κ=0,82) [9], vilket delvis kan förklaras av att en 

strukturerad diagnostisk intervju, oftast SCID, är en del av underlaget för LEAD.  

SCID identifierade 1,25 gånger så många diagnoser som TDA. Detta är i överensstämmelse med 

tidigare studier [11, 12, 62]. Det var framförallt ångestsyndrom och missbruk/beroende som SCID 

upptäckte i högre utsträckning än TDA och även detta stämmer med tidigare publikationer [11, 12, 62]. 
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Steiner [63] jämför TDA mot SCID i slutenvård, d.v.s. i en liknande patientgrupp som i denna studie, 

men där även patienter med psykossjukdomar fanns med.  Steiner fann att överensstämmelsen var 

bäst för schizofreni (κ 0,69) och bipolär sjukdom (κ 0,63). Total överensstämmelse var dålig (κ 0,30) 

och jämförbar med resultatet i denna studie (κ på 0,42).  

Samstämmigheten för bipolär sjukdom typ I var exceptionellt god (κ 0,76). Den är i överensstämmelse 

med Steiner et al. [63] som också fann bättre överensstämmelse i kategorierna bipolär sjukdom och 

även schizofreni. Både psykossymtom och manisymtom är påtagliga, lätta att identifiera utan 

hjälpmedel. När de pågår överskuggar de annan problematik som kan vara svår att identifiera även om 

man använder diagnostiska hjälpmedel. Det kan förklara varför just dessa diagnoser har högst 

kappavärde. 

Vad orsakar skillnaden mellan klinikernas diagnoser och SCID-diagnoserna? Eftersom SCID sätter fler 

diagnoser än TDA, drar detta ned κ-värdet. En fråga är om SCID överdiagnosticerar. Mot detta talar 

studier där TDA och SCID jämförs med LEAD; de diagnoser som SCID sätter accepteras ofta som 

konsensusdiagnoser, då det finns ett brett underlag för diagnosställandet. Miller [9] visar i en studie 

att kliniker bara frågar efter hälften av de nyckelkriterier som behövs för varje diagnos och menar att 

det ligger bakom den låga överensstämmelsen, dvs. att det är TDA som underdiagnosticerar.  

Flera hypoteser om vad som förklarar den låga samstämmigheten har framförts av Zimmerman [64], 

t.ex. att kliniker medvetet underlåter att sätta diagnoser utöver huvuddiagnosen för att det är genant 

eller stigmatiserande för patienten. I denna studie skulle klinikerna kunna vara särskilt svaga 

diagnostiker och sätta färre diagnoser generellt. Men att döma av diagnosfrekvensen på 1,4 diagnoser 

sätter de fler diagnoser än i andra studier [64]. 

5 . 2  ÖVERENSSTÄMMELSE  MELLAN  MADRS  OCH  MADRS-S  

MADRS-S korrelerade bra med MADRS; r=0,80 i hela gruppen med alla patienter men något sämre i 

gruppen med depression  r=0,68. Dessa uppgifter stämmer väl överens med tidigare publicerade data 

[26, 27, 49] (r = 0,81-0,83). Svanborg fann en starkare korrelation (r=0,91) och så gjorde även 

Bondolfi [27] vid upprepad testning av sina patienter efter fyra veckor. Fantino [48] fann en lägre 

korrelation (r=0,54). Då både Fantino och t.ex. Svanborg använt samma skala beror skillnaden i 

resultat sannolikt på patienturval eller studieprocedur. Fantino hade en minimigräns för deltagande 

på 30 MADRS-poäng, medan Svanborg endast hade måttligt sjuka patienter (enligt GAF), varav en del 

redan stod på behandling. Svanborg höll också sin intervju i direkt anslutning till självskattningen, 

använde färre skattare, hade en sjuksköterska som instruerade patienterna med ett övningsitem och 

svarade på frågor. Det är troligt att skillnaden i resultat åtminstone till del kan hänföras till någon av 

dessa faktorer. Troligast är dock att de sjukare patienterna i Fantinos studie förklarade skillnaden då 

svårare symtom tidigare visats påverka överensstämmelse mellan självbedömning och 

expertskattning då man använt andra skalor, t.ex. GAF [65]. 

Bland samtliga patienter var de items som korrelerade starkast mellan MADRS och MADRS-S livslust 

och pessimism, därefter totalpoängen. I gruppen deprimerade patienter var även matlust starkt 
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korrelerat. Även Svanborg [30] jämförde korrelationerna på item-nivå och fann liksom vi de starkaste 

korrelationerna för livslust och matlust. Livslust är ett item med tydliga karaktäristika som är lätta att 

identifiera för både expert- och självskattning. Även matlust har konkreta skalsteg. Svanborgs 

korrelation för pessimism var låg vid det första intervjutillfället (r = 0,14) och hög vid det andra (r = 

0,70). Lägst korrelation i vår studie hade känslomässigt engagemang (r = 0,52) vilket möjligtvis 

återspeglar att dessa skalsteg är mer abstrakta än skalstegen för t.ex. livslust och matlust. 

Även Mattila [49] finner den starkaste korrelationen för livslust (r = 0,72) och samma låga korrelation 

för känslomässigt engagemang som i vår studie (r = 0,50). Mattila konstaterar att MADRS-S är ett bra 

komplement till MADRS i både kliniskt arbete och forskning. Vidare konstaterar han i sin studie att 

patienter tenderar att skatta sig som svårare sjuk än expertskattare vilket även framgick i denna 

studie. 

5 . 3  ÖVERENSSTÄMMELSE  I  KATEGORISK  SVÅRIGHETSGRADERING 

Vi kan inte hitta några publicerade jämförelser mellan kategorisk svårighetsgradering mha MADRS-S 

mot vare sig SCID eller TDA. Litteratursökning på PUBMED med sökfraserna MADRS-S  eller MADRS self 

assessment  ger inga träffar på området. Inte heller i den här undersökningen får vi tillräckligt med 

data för att jämföra MADRS-S med svårighetsgradering enligt TDA. Kategorisk överensstämmelse 

mellan MADRS-S och SCID är dålig i vår undersökning κ < 0,4 för alla svårighetsgrader.  

Behandlingen av depression baserar sig till stor del på kategorisk svårighetsgradering. Men vad är 

egentligen gold standard för svårighetsgraderingen? Av vårt resultat att döma är överensstämmelsen 

mellan MADRS-S och SCID dålig. Konsekvensen av det är att inget av instrumenten kan anses 

överflödigt i dagsläget utan komplementärt till det andra; inget av dessa kan anses som gold standard. 

Möjligen återspeglar den låga samstämmigheten att instrumentens ursprungliga syften är olika. 

MADRS-S är designad för att vara känslig för relativa skillnader hos en enskild individ över tid, 

snarare än att gradera svårigheten mot en absolut skala (lindrig, måttlig och svår). SCID är utformad 

som ett nominalt instrument vars primära syfte är att ta reda på om diagnoser föreligger eller ej.  

5 . 4  SENS IT IV ITET  OCH  SPECIF IC ITET  FÖR  MADRS-S  

I detta material visade ROC-analys att det optimala cutoff-värdet på MARDS-S för att skilja lindrig från 

måttlig/svår depression var 30,5 poäng. Inga cutoff-nivåer att jämföra resultatet med finns 

publicerade för MADRS-S. Motsvarande cutoff för expertskattningen, MADRS, är dock 28 poäng [17, 

43]. Eftersom denna typ av gränsvärden alltid är approximativa får överensstämmelsen mellan vårt 

resultat och det tidigare publicerades ses som god. Resultatet stämmer också väl överens med tidigare 

fynd att patienter skattar sig som svårare sjuka än sin intervjuare [49]. 

Bäst sensitivitet och specificitet för måttlig/svår depressiv episod hos MADRS återfanns med en cutoff 

på 24,5 poäng. Även detta resultat ligger nära tidigare publicerade nivåer, dvs. 28 poäng [17, 43]. 
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Tyvärr var patientunderlaget i studien för litet för att beräkna cutoff-värden för lindrig och svår 

depressiv episod. 

5 . 5  D I SKREPANS  MELLAN  S JÄLV-  OCH  EXPERTSKATTNING 

Ingen faktor som förklarar diskrepansen mellan själv- och expertskattning kunde återfinnas mha 

linjär regression. Motsvarande undersökning för kön och ålder har vi inte kunnat finna i litteraturen 

för MADRS och MADRS-S. Det som däremot fallit ut i andra studier [49] som faktorer i differensen är 

samsjuklighet, där ångestpatienter stämmer bättre med expert än depressionspatienter. 

Personlighetsstörning ger ökad diskrepans.  

Eftersom litteraturen på MADRS-S är så begränsad har självskattning mot expertskattning generellt 

varit intressant att titta på. Då man jämfört BDI med MADRS [50] har patienter med högre 

expertpoäng, kvinnligt kön och låg ålder (<50 år) generellt skattat sig som sjukare än expert. 

Motsvarande uppgifter har dock inte undersökts för MADRS och MADRS-S. I en studie som jämför BDI 

mot HDRS [51] föll det ut att yngre skattar sig som svårare sjuka, framför allt på de kognitiva 

symptomen. 

Enligt Mattila [49] brukar diskrepanser mellan patient- och expertskattning förklaras med skattarnas 

olika referensramar. Utfallet på intervjun är också beroende av kommunikationen i läkarsamtalet, 

något som kan försvåras vid personlighetsstörningar. Utöver patientbundna variabler är alla 

självskattningsformulär behäftade med egenskaper som gör att deras resultat skiljer sig från resultat 

av intervjuer [66]. Exempelvis kan en intervjuare bilda en allians med och motivera en patient samt 

förklara och omformulera frågor för att belysa vad frågeinstrumentet avser att undersöka.  

När resultatet av en självskattning och en expertskattning är olika tänker man lätt att den ena är mer 

rätt/sann än den andra. Ett mer praktiskt inriktat förhållningssätt är dock att se dem som 

komplementära.  

En expert å ena sidan utgår från sin erfarenhet av flera patienter vilket bidrar till att patienter 

bedöms mer objektivt sinsemellan. En självskattare å andra sidan utgår från sin unika kunskap om sin 

hälsa och skattar sig själv utan att behöva formulera sig i ord som sedan måste tolkas och värderas av 

en intervjuare. Båda tillvägagångssätten har sina naturliga för- och nackdelar och är approximationer 

av en tänkt verklighet. Man bör således inte tänka på någon av dessa mätvärden som sanningen om 

patientens tillstånd utan snarare som värdefull komplementär information till den sammantagna 

bedömningen. 

Även om konkordansen inte är fullgod och kanske till och med är lägre i vissa patientgrupper kan en 

diskrepans belysa olika synsätt på samma item. Om skillnaderna tas upp och diskuteras under 

läkarsamtalet kan de ge ytterligare kunskaper till klinikern [27]. Ökat samförstånd förbättrar patient-

läkarrelationen, något som i sin tur förbättrar compliance [48]. 

Således kan en ofullständig överensstämmelse göra MADRS-S till ett värdefullt tillägg snarare än ett 

överflödigt verktyg. 
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5 . 6  STYRKOR OCH SVAGHETER 

Studiedeltagarna kommer huvudsakligen klinisk psykiatrisk vård varför studien har ekologisk 

validitet, d.v.s. den är genomförd i en vanlig patientpopulation. Fler kvinnor än män ingick i studien 

men detta präglar hur den allmänpsykiatriska vårdens patienter ser ut, och bortfallet skiljde sig inte 

statistiskt från deltagarna vad gäller kön eller ålder. 

Bortfallet i slutenvårdsgruppen var begränsat, 35,4 %. Det är dock inte uteslutet att patienters 

sjukdomsgrad eller eventuell tvångsvård kan ha påverkat deras förmåga eller vilja till deltagande, 

något som kan ha inverkat på studieresultatet. 

I stort sett alla intervjuer (30 st, 85,7 %) har utförts av samma intervjuare, som före studien tränats i 

enlighet med gällande rekommendationer och prövats vad gäller tillförlitlighet. Intervjuarna har 

begränsad erfarenhet av psykiatrisk diagnostik, men prövning av interbedömarreliabiliteten efter 

träning visade god överensstämmelse. 

Trots att detta var en studie i diagnostik och svårighetsgradering av depression var inte alla patienter 

deprimerade. Avsikten var att intervjuaren skulle vara blind inför patientens tidigare diagnoser för 

att inte färga den egna bedömningen. Detta gjorde att patienter med depressionsdiagnos inte kunde 

selekteras fram. I de fall icke deprimerade patienter ingår i analyserna bör man se MADRS(-S)-

resultatet som ett mått på depressiv symptomatologi snarare än svårighetsgradering av egentlig 

depression.  

Antal studiedeltagare var begränsat och det var ett stort bortfall av data från TDA ställda diagnoser 

varför studieresultatet inte är möjligt att dra säkra slutsatser från. 
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