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Inledning Förstämningssyndrom

Det  psykiatriska  klassifikationssystemet  Diagnostic  and 

Statistical Manual of Mental Disorders, fjärde versionen 

(DSM-IV)  [1]  delar  in  förstämningssyndrom,  uni-  och 

bipolära  syndrom,  i  ett  antal  diagnoser.  Bipolära 

syndrom skiljs åt från unipolära och utmärker sig genom 

att  det  utöver  perioder  med  sänkt  grundstämning 

förekommer  perioder  av  förhöjd  eller  irritabel 

grundstämning.  Till  gruppen  bipolära  syndrom  hör 

bipolär  syndrom  typ  I,  II,  UNS  samt  cyklotymi.  För 

bipolärt  syndrom  typ  I  krävs  åtminstone  en  manisk 

episod  medan  kriterierna  för  bipolärt  syndrom  typ  II 

innefattar minst en depressiv episod samt en eller flera 

hypomana episoder.  Bipolärt  syndrom typ II  skiljer  sig 

från  både  bipolärt  syndrom  typ  I  och  unipolära 

depressioner vad gäller insjuknande och prognos, något 

som lyfts fram som stöd för denna uppdelning [2]. Vid 

cyklotymi förekommer under minst två år svängningar i 

grundstämningen mellan hypomani och depression utan 

att  kriterierna  för  en  egentlig  depressionsepisod  varit 

uppfyllda. För alla bipolära syndrom krävs att de orsakar 

signifikant  lidande  eller  funktionsförlust.  Signifikanta 

bipolära  symtom  som  inte  uppfyller  kriterierna  för 

någon  av  de  specifika  störningarna  klassificeras  som 

bipolärt syndrom UNS [1].

Bipolära  syndrom  är  vanliga  och  ofta 

underdiagnostiserade [3,4]. Det är i många fall svårt att 

tidigt känna igen och diagnostisera dessa patienter. De 

presenterar  sig  ofta  initialt  som deprimerade utan att 

läkaren  lyckas  upptäcka  den  bakomliggande  bipolära 

sjukdomen [5,6,7]. Bipolära depressioner skiljer sig inte 

alltid  från  unipolära,  men  är  oftare  associerade  med 

hypersomni,  mer  labilt  stämningsläge  och 

psykomotorisk  förlångsamning.  Många,  täta depressiva 

episoder med snabba insjuknanden och tidig  debut är 

vanligare  hos  bipolära  patienter  än  hos  unipolära  [8]. 

Vikten  av  att  noggrant  karakterisera  depressioners 

förlopp  för  att  upptäcka  avvikelser  från  det  vanliga 

depressionsförloppet  har  varit  känt  sedan  länge  och 

särskilt förespråkats av dem som tror på en utvidgning 

av det bipolära spektrumet [9]. Eftersom prognosen och 

den  farmakologiska  behandlingen  av  unipolära  och 

bipolära syndrom skiljer sig drastiskt åt är det viktigt att 

ställa  rätt  diagnos  [4,6,7,14].  Patienter  med  bipolärt 

syndrom typ II har också visats löpa ökad risk för suicid 

jämfört med patienter med unipolära depressioner [15]. 

Uppemot 40 % av de patienter som diagnostiseras som 

bipolära  har  tidigare  diagnostiserats  som  unipolär 

depression.  Dessa  patienter  har  oftast  varit 

feldiagnostiserade i flera år och har därför sällan provat 

adekvat stämningsstabiliserande behandling [10,11,12]. 

Det är också vanligt att patienterna trots att de under 

denna  period  träffat  flera  läkare  inte  fått  korrekt 

diagnos [12] Många av de bipolära patienter som initialt 

feldiagnostiserats  har  varit  av  uppfattningen  att 

bristande  kunskaper  om  bipolärt  syndrom  hos  deras 

läkare försenat en korrekt diagnos [13]. 

Etiologi

Affektiva sjukdomars  etiologi  tros vara komplex [16].  I 

ett  försök  att  förklara  hur  psykosociala  stressorer  kan 

orsaka  depression  myntade  Ehlers  [17]  begreppet 

”social Zeitgebers” för livshändelser som stör en individs 

dyngsrytm, något som tros vara centralt för uppkomsten 

av  depressioner.  En  av  de  främsta  biologiska 

förklaringsmodellerna  som  föreslagits  är  monoamin-

hypotesen [18,19] som förklarar depressioner med brist 

på aktivitet i dopaminerga, noradrenerga och framförallt 

serotonerga system. 

Det finns visst stöd för förekomsten av neuroanatomiska 

avvikelser  vid  bipolära  syndrom.  Både  unipolära  och 

bipolära patienter uppvisar reducerade lillhjärnsvolymer 

jämfört  med  friska  kontroller  [20].  Ungdomar  med 

bipolära  syndrom  har  mindre  amygdalavolym  och 

mindre total hjärnvolym jämfört friska kontroller, något 

som  inte  återfinns  hos  vuxna  med  bipolär  sjukdom. 

Detta  skulle  kunna  tyda  på  olika  etiologi  för  tidigt 

respektive sent debuterande bipolära syndrom men kan 

också  bero  på  komplicerande  faktorer,  exempelvis 

medicinering  [21].  Funktionell  magnetresonans-

tomografi  (fMRT)  har  använts  för  att  undersöka 
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avvikande  hjärnaktivitet  hos  patienter  med  bipolärt 

syndrom  typ  I  [22].  Ökad  aktivitet  i  nucleus  caudatus 

fanns  hos dessa patienter  både under  pågående mani 

och  mellan  episoder.  Denna  avvikelse  har  föreslagits 

höra samman med dysfunktion i belöningssystemet.

Historik

Det  klassiska  bipolära  syndromet  med  tidigt 

debuterande  svängningar  mellan  melankolisk 

depression och mani beskrevs redan under antiken [23]. 

I  modern tid var det den tyske läkaren Emil  Kraepelin 

som  på  slutet  av  1800-talet  delade  in  de  psykotiska 

störningarna  i  dementia praecox och manisk-depressiv 

psykos.  Denna  uppdelning  mellan  affektiva 

psykossjukdomar  och  schizofreni,  den  modernare 

termen  för  dementia  praecox  enligt  den  Schweiziske 

psykiatern Eugen Bleuler [24],  har stått  fast vad gäller 

klassificeringen  av  psykotiska  syndrom.  Kraepelin  såg 

psykiska störningar som distinkta sjukdomar som liksom 

övriga sjukdomar kunde urskiljas från varandra. Han såg 

att  patienterna  med  manodepressiva  symtom  hade 

bättre  prognos  än  de  med  dementia  praecox,  och 

bedömde hereditet som den mest avgörande etiologiska 

faktorn  [25].  Mot  slutet  av  sin  karriär  uppfattade 

Kraepelin, liksom Bleuler och den tyske psykiatern Ernst 

Kretschmer att bipolära syndrom förekom i ett spektrum 

som sträckte sig från lätta svängningar i stämningsläget 

till  svåra  maniska  och  depressiva  episoder  med 

psykotiska symtom [26]. Denna uppfattning förespråkas 

fortfarande av vissa forskare [26,27].

Det bipolära spektrumet

Det har länge förts en diskussion kring en utvidgning av 

det bipolära diagnosspektrumet. De bipolära diagnoser 

som finns i DSM-IV är bipolärt syndrom typ I och II och 

UNS. Forskare argumenterade redan 1993 [28] att den 

dåvarande  officiella  diagnostiska  intervjun,  Structured 

Clinical  Interview  for  DSM  (SCID)  till  det  dåvarande 

klassifikationssystemet  DSM-III  missade  hypomana 

episoder och att patienter med bipolärt syndrom därför 

riskerade  att  feldiagnostiseras  som  unipolära.  Erfarna 

kliniker  lyckades  med  god  interbedömarreliabilitet 

upptäcka  av  SCID  förbisedda  hypomana  episoder  som 

identifierades genom klinisk bedömning [28].  Vid denna 

tidpunkt  krävdes  en  duration  på  sju  dagar  för  både 

hypomana  och  maniska  episoder.  När  DSM-IV  utkom 

1994 sänktes tidskravet för hypomana episoder till fyra 

dagar.  Att  utöka klassifikationssystemet med ännu fler 

bipolära diagnoser har förespråkats av flera tongivande 

forskare  [26,27].  De  argumenterar  för  att  även  ännu 

kortare perioder med duration på bara ett dygn kan ha 

klinisk relevans. Särskilt hos ungdomar är sådana mycket 

korta episoder med hypomana symtom typiska vid vad 

som  senare  uppfyller  kriterierna  för  bipolärt  syndrom 

[29].  Validiteten för  dessa korta  episoder  styrks  bland 

annat  av  en  ökad  prevalens  av  bipolära  syndrom och 

egentliga  depressioner  hos  förstagradssläktingar  till 

personer  med  sådana  symtom.  Risken  att  utveckla 

missbruk  samt  prevalensen  av  suicidförsök  och 

skilsmässor  var också avsevärt ökad vid uppföljning av 

dessa  patienter  [26].  Även  den  nuvarande  officiella 

diagnostiska intervjun SCID för DSM-IV har kritiserats för 

att  underdiagnostisera  bipolärt  syndrom typ II  [28,29]. 

Det  har  föreslagits  att  perioder  av  överaktivitet  bör 

kunna räknas som hypomana episoder  utan att  eufori 

eller  irritabilitet  föreligger  Med  sådana  förändringar  i 

diagnoskriterierna blir prevalensen av bipolära syndrom 

ca 11 % [29]. I en studie undersöktes validiteten för en 

mer  liberal  definition  av  bipolärt  syndrom  typ  II  [30]. 

Genom  att  durationskravet  sänktes  till  två  dagar 

samtidigt  som  kravet  på  en  förändring  av 

grundstämningen  till  eufori  eller  irritabilitet  slopades 

ökade  antalet  diagnostiserade  avsevärt.  Eftersom 

debutålder,  förlopp och symtombild hos gruppen som 

med  denna  definition  bedömdes  som  bipolära  i 

betydande  grad  överrensstämde  med  den  grupp  som 

bedömts  som  bipolära  typ  II  enligt  DSM-IV  samtidigt 

som den skiljde sig från den grupp som bedömts som 

unipolära ansågs de föreslagna kriteriemodifikationerna 

ha god validitet.

Kritiska  forskare  menar  å  andra  sidan  att  bipolära 

syndrom  kommit  att  överdiagnostiseras  och  att  vissa 

patienter som fått bipolära diagnoser faktiskt inte löper 

någon ökad risk för framtida bipolära episoder jämfört 
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med  andra  psykiatriska  öppenvårdspatienter  [31]. 

Definitionen av bipolära blandepisoder beskrivs i DSM-IV 

som  en  episod  som  uppfyller  kriterierna  för  egentlig 

depression  såväl  som  för  manisk  episod,  förutom 

varaktigheten,  så  gott  som  dagligen  under  minst  en 

vecka [1]. Denna definition har av andra forskare ansetts 

för snäv [32].

Psykiatrisk diagnostik

Enligt  DSM-IV  definieras  psykiatriska  diagnoser  utifrån 

ett antal fasta kriterier [1]. På detta sätt har man dragit 

en skarp  gräns  mellan friskt  och  sjukt,  en grundtanke 

som  i  sig  ifrågasatts  [33].  Traditional  Diagnostic 

Assessment  (TDA)  används  som  term  för  att  beskriva 

psykiatrisk  diagnostik  som  görs  utan  hjälp  av 

diagnostiska  instrument  [34].  TDA används  ofta  i  den 

psykiatriska  kliniken  men  sällan  inom  forskningen 

eftersom  metoden  visat  sig  otillförlitlig  [35].  Jämfört 

med mer strukturerade metoder är det vanligt att läkare 

med TDA missar diagnoser. Ett vanligt problem när TDA 

används är att för få symtom penetreras för att diagnos 

enligt DSM-IV ska kunna ställas. Detta gäller i synnerhet 

diagnoser  med  komplicerade  kriterier  och  diagnoser 

med  låg  prevalens  [34,35,36].  För  att  inte  förbise 

bipolära  syndrom  behöver  klinikern  ta  psykiskt  status 

och  anamnes  där  särskild  vikt  ska  läggas  på  tidigare 

maniska och hypomana symtom [14]. Många instrument 

har  utvecklats  för  att  förbättra  den  psykiatriska 

diagnostiken.  Vissa  är till  som screeninginstrument  för 

att göra kliniker uppmärksamma på specifika diagnoser. 

Andra  fungerar  som  diagnostiska  instrument  för  att 

hjälpa  klinikern  avgöra  huruvida  kriterierna  för  en 

diagnos föreligger eller ej. Symtomskattningsinstrument 

utgör  ytterlig  en  grupp  som  används  för  att  gradera 

svårighet  och/eller intensitet av specifika symtom.  För 

att  ett  psykiatriskt  instrument  ska  vara  användbart 

måste  reliabiliteten  (tillförlitligheten  att  utfallet  inte 

beror  på  slumpen)  och  validiteten  (att  instrumentet 

mäter det den är tänkt att mäta) vara god. Korrelation 

mellan  olika  symtomskattningsinstrument  uppskattas 

ofta  med hjälp  av  Spearmans  rangkorrelation  [37,38]. 

Korrelationer  > 0,8-0,9  har  ansetts  bra  och > 0,6-0,65 

som måttliga [39,40].

Screeninginstrument

Alla  screeningtest  som  vanligen  används  för  bipolära 

syndrom  är  tänkta  som  komplement  och  inte  som 

ersättning av den kliniska bedömningen [41]. Ett behov 

av resurseffektiva screeninginstrument föreligger för att 

minimera underdiagnostik av bipolaritet [42,43]. För att 

vara  klinisk  användbar  bör  en  självskattningsskala  ha 

höga  positiva  (PPV)  och  negativa  (NPV) 

prediktionsvärden  (en  stor  andel  av  de  som  testar 

positivt  har  diagnosen  respektive  en stor  andel  av  de 

som testar negativt har inte diagnosen). För detta krävs 

att skattningsskalan har hög sensitivitet (en stor andel av 

de  som  har  diagnosen  testar  positivt)  och  hög 

specificitet (en stor andel av de som inte har diagnosen 

testar  negativt),  samt  att  prevalensen av  sjukdomen  i 

populationen  är  lagom  hög.  Värden  över  0,73  har 

ansetts bra och över 0,90 mycket bra. Värden över 0,60 

har ansetts vara måttliga och under 0,55 har tolkats som 

dåliga [44,45,46]. 

Affective Self Rating Scale (AS-18) 

AS-18  [47]  är  en  svensk  självskattningsskala  för 

hypomana,  maniska  och  depressiva  symtom,  speciellt 

framtagen  för  att  utöver  screening  för 

förstämningsepisoder göra behandlaren uppmärksam på 

ev. förekomst av blandsymtom, tillstånd som misstänks 

vara särskilt  vanliga  bland yngre  patienter  [48].  AS-18 

innehåller  18  frågor.  Frågorna  kan  delas  upp  i  en 

depressionsdel  (AS-18-D)  och  en  hypomani-/manidel 

(AS-18-M).

Frågorna i AS-18 utvecklades med utgångspunkt i DSM-

IV-kriterierna  för  egentlig  depression  och 

mani/hypomani.  Symtom  gemensamma  för  både 

depression och mani/hypomani togs inte med i skalan. 
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Diagnostiska instrument

Diagnostiska intervjuer

Strukturerade diagnostiska intervjuer såsom SCID [1] kan 

användas  för  att  systematiskt  gå  igenom  kriterier  för 

utvalda  diagnoser.  Användningen  av  en  strukturerad 

intervju för diagnostik ökar reliabilitet och validitet och 

förhindrar att vissa diagnoser glöms bort [48,49,50,51]. 

Validiteten av diagnostiska instrument kan undersökas 

genom att undersöka samtidig (concurrent) validitet för 

kända  relaterade  faktorer.  Exempelvis  kan  man 

undersöka  prevalensen  av  förstagradssläktingar  med 

bipolaritet  bland  de  som  får  respektive  inte  får  en 

bipolär diagnos. Är herediteten för bipolaritet högre hos 

gruppen  som  testar  positivt  anses  detta  tyda  på  att 

instrumentet har validitet eftersom det finns en familjär 

anhopning  av  bipolära  syndrom  [8,30,35].  Ytterligare 

metoder  som  använts  är  att  undersöka  instrumentets 

diskriminativa  förmåga  gentemot  andra  tillstånd  och 

prediktiva  förmåga  vad  gäller  framtida  morbiditet 

[31,35].

Symtomskattningsskalor

Symtomskattningsskalor är betydelsefulla för att gradera 

svårighetsgrad  av  olika  psykiska  symtom.  Utöver 

diagnostik  av psykiska sjukdomar  är  det både i  klinisk 

vardag  och  i  forskningssammanhang  ofta  viktigt  att 

kunna  gruppera  patienter  beroende  på  graden  av 

sjukdom  [54].  Symtomskattningsinstrument  kan 

användas för att följa symtomutveckling över tid. 

Betydelse

Samhällskostnaden för bipolära syndrom är mycket stor 

och  beror  i  första  hand  på  indirekta  kostnader  t.ex. 

sjukskrivning, i andra hand på direkta kostnader för t.ex. 

vård  [14].  Samhället  skulle  förmodligen  tjäna 

ekonomiskt  på  investeringar  som  leder  till  förbättrad 

diagnostik  av  bipolära  syndrom.  Bipolära  syndrom  är 

associerade  med  ångest,  missbruk  och  kriminalitet. 

Bipolära syndrom är en av de främsta orsakerna till den 

globala sjukdomsbördan [14]. 

Frågeställningar

1. Kan AS-18-D användas för att med god sensitivitet 

och specificitet avgöra om en pågående depressiv 

episod  föreligger?  Hur  mäter  sig  AS-18-D  mot 

MADRS och MADRS-S i detta avseende? 

2. Skiljer sig den diagnostiska effektiviteten för AS-18-

D åt bland patienter på en öppenvårdsmottagning 

jämfört  med  patienter  på  en  vuxen 

slutenvårdsavdelning?

3. Kommer  AS-18-D  att  korrelera  med  MADRS-

skattningen hos samma patient?

4. Kan AS-18-D användas för att bedöma kategoriska 

svårighetsgrader av pågående depressiva episoder 

på ett sätt som korrelerar med svårighetsgradering 

enligt SCID-I?

Metod
Deltagare

Materialet  utgjordes  av  två  patientgrupper.  Den  ena 

bestod  av  nybesök  på  Mottagningen  för  unga  vuxna 

(öppenvårdspatienter  i  åldersgruppen  18-25  år).  Den 

andra  bestod  av  inneliggande  patienter  på  Uppsala 

Akademiska  Sjukhus  allmänpsykiatriska  avdelningarna 

123 och 124 (slutenvårdspatienter över 18 år). Det fanns 

inga  exklusionkriterier.  Öppenvårdspatienterna 

tillfrågades av sin behandlare muntligt ifall de ville delta 

i  studien  i  samband  med  nybesöket.  De  som  var 

intresserade  fick  muntlig  och  skriftlig  information  av 

studieledaren.  De  som  var  positiva  till  deltagande 

signerade  ett  informerat  samtycke. 

Slutenvårdspatienterna  tillfrågades  muntligt  och 

skriftligt av studieledaren. 

Totalt var det 45 patienter som deltog, av dessa var 64 % 

kvinnor. Åldern på deltagarna var 18-78 år. Medelåldern 

var 36,7 år (SD = 16,8).  Gruppen öppenvårdspatienter 

bestod  av  15  patienter,  varav  87  %  kvinnor. 

Slutenvårdsgruppen  bestod  av  30  patienter,  53  % 

kvinnor.

5



Alexander Vucins Handledare: Mia Ramklint

Läkarprogrammet termin 11, VT 2011 Institutionen för Neurovetenskap

Instrument som använts

Affective Self-Rating Scale (AS-18)

Det finns bara en publicerad artikel som utvärderat AS-

18 [47].  I  denna användes  ingen strukturerad  intervju 

som referensmetod, utan en annan skala, MADRS. AS-18 

har heller inte validerats i åldersgruppen 18-25 år. Intern 

konsistens  var  i  originalarbetet  god  både  för  AS-18-D 

(0,89) och AS-18-M (0,91) [47]. Korrelationen mellan AS-

18-D och MADRS var  i  samma arbete hög  (0,74)  mätt 

med Spearmans rangkorrelation. Cut-off värdena på AS-

18 jämfördes med referensen för blandepisod definierad 

som >12 poäng på MADRS och >9 poäng på Hypomania 

Interview  Guide  (including  Hyperthymia)  -  Current 

Assessment  Version  (HIGH-C) [47].  Den  diagnostiska 

effektiviteten  för  att  hitta  blandepisoder  varierade 

beroende på vilka cut-off-värden som användes. Ett cut-

off på 9 eller fler poäng på både AS-18-D och AS-18-M 

gav  en sensitivitet  på 0,90  och en specificitet  på 0,71 

med ett positivt prediktivt värde på 0,41. Med gränserna 

19 på AS-18-D och 13 på AS-18-M ökade specificiteten 

till  0,95  medan  sensitiviteten  minskade  till  0,5.  Det 

positiva  prediktiva  värdet  ökade  till  0,71  med  dessa 

gränser [47]. 

 SCID-I

”Gold standard” för diagnostisering av bipolär sjukdom 

anses  vara  SCID-I  [1,42,49].  Interbedömarreliabiliteten 

SCID-I  har  också  visat  sig  vara  överlägsen  andra 

diagnosmetoder för bipolära syndrom när det kommer 

till  att  förutsäga framtida bipolär  morbiditet  [31].  Den 

prediktiva validiteten för SCID-I-diagnostiserade bipolära 

syndrom  har  visats  överlägsen  validiteten  för  bipolära 

syndrom  fastställda  utan  SCID-I  [31].  SCID-I-intervju 

kräver  utbildning  och  tar  tid  [49,51].  Detta  gör  att 

intervjun  inte  alltid  används  i  det  vanliga  kliniska 

arbetet. 

Kranzler et al. visade i en studie [53] på alkoholberoende 

patienter  att  SCID-I-ställda  diagnoser  hade  högre 

validitet  än  diagnoser  ställda  genom  ostrukturerade 

bedömningar. Validiteten för den affektiva modulen av 

SCID-I  har  undersökts  i  en  iransk  studie  [55]  som 

jämförde  SCID-I-ställda  diagnoser  mot  en 

konsensusdiagnos  ställd  av  två psykiatrer  utifrån  flera 

informationskällor.  Validiteten  beskrevs  som 

”moderate”  för  depression  och  ”good”  för  bipolära 

syndrom. Forskare som ifrågasatt validiteten av SCID-I-

ställda diagnoser  har  kritiserat  DSM-IV-kriterierna som 

intervjun bygger på snarare än instrumentet som sådant 

[30,56].

För  att  i  denna  studie  inte  missa  blandepisoder  hos 

deltagarna modifierades SCID-I genom att alla frågor för 

pågående  manisk  episod  ställdes  även  om  inte 

tidskriteriet var uppfyllt. En blandepisod ansågs föreligga 

om patienten uppfyllde  kriterierna för  aktuell  egentlig 

depression  såväl  som  kriterierna  för  aktuell  manisk 

episod, frånsett kravet på att A-kriteriet måste ha varit 

uppfyllt  i  minst  en vecka.  Övriga SCID-I-modifikationer 

var  att  diagnosen  Depression  UNS  ströks  i  brist  på 

konsensus  kring  diagnoskriterier  och  att  missbruk  av 

alkohol eller droger ej kodades ifall beroende av samma 

substans förelåg. Diagnoser som uppfyllt kriterierna för 

aktuell  episod  minst  en  månad  tidigare  kodades  som 

tidigare, oavsett om de kodades som aktuella eller ej.

Montgomery–Åsberg depression rating scale (MADRS)

MADRS  är  utvecklad  för  att  skatta  svårighetsgrad  av 

depression  och  för  att  följa  förlopp  efter  behandling 

[57,58].  MADRS finns  i  en version  för  självbedömning 

(MADRS-S)  och  en  för  expertbedömning  [57,59]. 

MADRS-S har visat sig korrelera väl  (r = 0.869) med det 

instrument  som  anses  som  gold  standard  för 

depressionsskalor:  Beck Depression Inventory [60], och 

skalornas förmåga att identifiera depressioner och följa 

behandlingsförlopp  har  bedömts  likvärdig  [61]. 

Validiteten  och  interbedömarreliabiliteten  för 

expertbedömningsskalan  har  bedömts  som  god 

förutsatt  att  experter  utbildats  i  användningen  av 

skattningsskalan  [57,62].  Forskare  har  på  senare  tid 

försökt identifiera gränser på skalan som kan användas 

för svårighetsgradering av depressioner. Med Hamilton 

Rating  Scale  for  Depression  [60]  som referens  har  en 

MADRS-summa  på  35  föreslagits  som  övergång  från 
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måttlig  till  svår  depression  [63].  Med  Clinical  Global 

Impressions  Scale  [64]  som  referens  har  ett  MADRS-

gränsvärde  på  31  ansetts  bättre  [65].  Korrelationen 

mellan MADRS och MADRS-S har varierat, och MADRS-S 

har  rekommenderats  som ett  komplement snarare  än 

en ersättning till MADRS [66].

Träning av intervjuare

Utbildning har visat sig kritisk för att bedömningar med 

diagnostiska  instrument  ska  kunna  anses  ha  hög 

reliabilitet [51,57]. För att tillförlitligt kunna utföra och 

bedöma  SCID-I  CV  och  MADRS  utbildades  två 

läkarstudenter i användning av dessa instrument. Båda 

intervjuarna  hade  samma  kompetens,  tio  terminers 

läkarutbildning  och  ca  sex  veckors  underläkarvikariat 

inom psykiatrin. Utbildningen gjordes genom studier av 

manual  och  handbok,  genom  samskattningar  av 

inspelade  patientintervjuer  tillsammans  med  erfarna 

psykiatriker och genom att studieledarna själva spelade 

in  intervjuer  varefter  erfarna  psykiatriker  gav 

återkoppling  på  intervjuteknik.  Totalt  gjordes  8 

samskattningar  av  MADRS  och  10  samskattningar  av 

SCID-I.  Korrelationen  mellan  MADRS-samskattningarna 

beräknades  genom  Intraclass  Correlation  Coefficient 

(ICC)  till  ett  värde  av  0,87.  För  SCID-I  uppnåddes  ett 

kappamedelvärde  på  0,53  för  fem  konsekutiva 

skattningar.

Procedur

Alla deltagare började med att fylla i MADRS-S och AS-

18.  Därefter  genomgick  deltagare  SCID-I-intervju  och 

slutligen  gjordes  en  MADRS-intervju.  I  öppenvården 

gjordes  dessa  undersökningar  max  sju  dagar  efter 

nybesöket.  Deltagare  som  max  sju  dagar  innan 

studietillfället genomgått SCID-I-intervju med en erfaren 

kliniker intervjuades bara med SCID-I modul A och B för 

att  ställa  affektiva  diagnoser.  Övriga  diagnoser 

fastställdes från den tidigare genomgångna intervjun.

Diagnoser ställda med SCID-I användes som diagnostisk 

referensmetod.  MADRS  användes  som  referensmetod 

då det gällde skattning av depressiv symtomatologin. 

Analys av data

Data  från  AS-18  och  diagnoser  ställda  med  SCID-I 

analyserades  med  hjälp  av  Receiver  Operating  Curve 

(ROC) för att testa diagnostisk förmåga hos AS-18. ROC 

utgör ett bra sätt att  visualisera och bedöma ett tests 

sensitivitet  och  specificitet  över  olika  gränsvärden. 

Genom  att  beräkna  ytan  under  kurvan  /  area  under 

curve (AUC) kan denna förmåga kvantifieras. Ett perfekt 

test  har  ett  AUC  på  1,0  medan  en  slumpmässig 

bedömning  generar  ett  AUC  på  0,5  [67].  AUC-värden 

runt 0,80 har ansetts bra [68,69] och värden runt 0,70 

som måttliga [69,70]. Kurvornas AUC beräknades liksom 

sensitivitet,  specificitet  och  PPV för  föreslaget  cut-off-

värde;  19  på  AS-18-D.  För  AUC,  sensitivitet  och 

specificitet tolkades värden > 0,75 som bra och värden 

mellan 0,60 och 0,74 som måttliga. Korrelationen mellan 

AS-18-D  och  MADRS  beräknades  enligt  Spearmans 

rangkorrelation. Ett korrelationsvärde > 0,80 ansågs bra 

och ett värde mellan 0,60 och 0,79  ansågs måttligt. De 

deltagare som diagnostiserades med pågående egentlig 

depression  enligt  SCID-I  svårighetsgraderades  utifrån 

antalet kriterier som de uppfyllde. 5-6 kriterier räknades 

som lindrig, 7 kriterier som medelsvår och 8-9 kriterier 

som svår depressiv episod.

Resultat

Deskriptiva data

Totalt deltog 45 deltagare, 30 slutenvårdspatienter och 

15  öppenvårdspatienter.  Majoriteten,  77,8  %  (n=35), 

hade  antingen  något  aktuellt,  55,6  %  (n=25),  eller 

tidigare,  22,2  %  (n=10),  förstämningssyndrom. 

Slutenvårdspatienterna  hade  i  högre  grad  pågående 

affektiva episoder jämfört  med öppenvårdspatienterna 

(83,3  %  vs  26,7  %).  Bland  de  73,3  %  (11/15)  av 
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öppenvårdspatienterna  som  inte  uppfyllde  kriterierna 

för pågående affektiv episod hade majoriteten, 81,8 % 

(9/11) tidigare genomgått minst en affektiv episod. Det 

var 53,3 % (n=24) av deltagarna som någon gång haft 

unipolär depression, vilket var den vanligaste diagnosen. 

Dessutom  var  det  13,3  %  (n=6)  som  diagnostiserades 

med bipolärt syndrom typ I, 11,1 % (n=5) med bipolärt 

syndrom typ II  och 8,8 % (n=4) med bipolärt  syndrom 

UNS.  Bara 13,3 % (n=6) hade aldrig uppfyllt kriterierna 

för något förstämningssyndrom. 

Andelen aktuella ångestdiagnoser var också hög i båda 

grupperna,  60,0  %  i  öppenvården  och  63,3  %  i 

slutenvården. Slutenvårdspatienterna var mellan 21 och 

78  år  gamla,  medelålder  43,8  (16,0)  år,  medan 

öppenvårdspatienterna  var  mellan  18  och  24  år, 

medelålder  21,4  (2,1)  år.   Slutenvårdspatienterna 

jämfört  med  patienterna  i  öppenvården  uppfyllde 

kriterierna för fler diagnoser, medel 3,2 (2,0) vs. 2,7 (1,4) 

diagnoser  (t=-1,01 p=0,160) och hade högre  poäng på 

MADRS,  medel  19,8  (10,9)  vs.  18,0  (8,0)  (t=-0,627, 

p=0,267).   Samsjuklighet  med  substansrelaterade 

diagnoser och psykotiska syndrom förekom hos 26,7 % 

av  slutenvårdspatienterna  men  inte  alls  hos 

öppenvårdspatienterna (t=-3,25, p=0,003).

Tabell 1. Beskrivning av aktuella affektiva episoder (n= 45 patienter)

Öppenvård 

15 (33,3 %)

Slutenvård 

30 (66,7 %) 

Totalt

45 (100,0 %)
Pågående depressiv episod

- unipolära

- bipolära

4 (26,7 %)

3 (20,0 %)

1 (6,7 %)

21 (70,0 %)

15 (50,0 %)

6 (20,0 %)

25 (55,6 %)

18 (40,0 %)

7 (15,6 %)
Svårighetsgrad av aktuell depressiv episod 

- lindriga

- måttliga

- svåra

3 (75,0 %)

1 (25,0 %)

0 (0,0 %)

14 (66,7 %)

4 (28,6 %)

3 (21,4 %)

17 (37,8 %)

5 (11,1 %)

3 (6,7 %)
Pågående manisk episod 0 (0,0 %) 1 (3,3 %) 1 (2,2 %)

Pågående hypoman episod 0 (0,0 %) 1 (3,3 %) 1 (2,2 %)

Pågående blandepisod 0 (0,0 %) 2 (6,7 %) 2 (4,4 %)

Ingen pågående affektiv episod 11 (73,3 %) 5 (16,7 %) 16 (35,6 %)
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Diagnostisk effektivitet hos AS-18-D

AS-18-D: s förmåga att identifiera en depressiv episod 

jämfördes med förmågan hos MADRS och MADRS-S 

(Figur 1). AUC för AS-18-D (0,83) var likvärdig med 

MADRS (0,82) och bättre än MADRS-S (0,75). Med det 

högre rekommenderade cut-off-värdet på 19 hade AS-

18-D en sensitivitet för depression på 0,88 samt en 

specificitet på 0,70. PPV var 0,79.

Figur 1. ROC-analys avseende diagnostisk effektivitet för pågående depressiv episod (n=45)

 

Förmågan  att  med  AS-18-M  identifiera  hypomana, 

maniska och blandade episoder kunde inte utvärderas 

p.g.a.  av  den  låga  andelen  patienter  med  pågående 

maniska/hypomana  episoder,  4  (8.9  %)  respektive 

pågående blandade episoder, 4 (8,9 %). 

Depressiv episod

Reliabiliteten för  AS-18-D för  bedömning  av pågående 

depressiv  episod  skiljde  sig  något  mellan  de  två 

patientgrupperna. För slutenvårdsgruppen var AUC 0,81 

medan  den  för  öppenvårdspatienterna  var  0,88.  Med 

det  rekommenderade  cut-off-värdet  på  19  var 

sensitiviteten  1,00  och  specificiteten  0,73  i 

öppenvårdsgruppen.  Motsvarande  värden  för 

slutenvårdspatienterna  var  sensitivitet  0,86  och 

specificitet 0,67. 
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Figur 2. ROC-analys avseende AS-18-D:s diagnostiska effektivitet för pågående depressiv episod, jämförelse mellan öppen- 

(n=15) och slutenvårdspatienter (n=30)

Korrelationen mellan AS-18-D och MADRS var 0,66 mätt med Spearmans rangkorrelation. (p < 0,001). Enskilda patienters 

resultat på AS-18-D och MADRS illustreras i tabell 2.

Figur 3. Korrelation mellan MADRS & AS-18-D för individer med pågående egentlig depressiv episod (n=25)
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Tabell 2. AS-18-D och MADRS: medelvärden i relation till svårighetsgrad av depression enligt SCID (n= 25) och korrelation 

mellan skalorna

Svårighetsgrad enligt SCID AS-18-D medelpoäng (SD) MADRS medelpoäng (SD) Korrelation (p)

Lindrig depression (N = 17) 22,4 (9,0) 21,6 (10,0) 0,645 (0,005)

Medelsvår dep. (N = 5) 25,4 (4,3) 27,6 (3,1) -0,079 (>0,10)

Svår depression (N = 3) 27,3 (7,2) 30,3 (6,0) 1,000 (<0,001)

Det gränsvärde för AS-18-D som hade bäst förmåga att 

skilja måttlig-svår depression från lindrig depression var 

26  poäng  som  gav  en  specificitet  på  0,65  och 

sensitiviteten på 0,63. Det gränsvärde för AS-18-D som 

hade  bäst  förmåga  att  skilja  svår  depression  från 

måttlig-lindrig depression var 31 som gav en specificitet 

på  0,86  och  en  sensitivitet  på  0,67.  Om  gränserna 

flyttades  neråt  för  att  öka  sensitiviteten  sjönk 

specificiteten  avsevärt.  En  gräns  på  23  för  måttlig 

depression  gav  en  sensitivitet  på  0,75  men  en 

specificitet  på  bara  0,41.  En  gräns  på  27  för  svår 

depression  gav  samma  sensitivitet  (0,67)  medan 

specificiteten sjönk till  0,59.  AUC för  att  skilja måttlig-

svår depression från lindrig var 0,60. AUC för att skilja 

svår depression från måttlig-lindrig var 0,67.

Diskussion

AS-18-D har i denna studie hög diagnostisk effektivitet 

när  det  gäller  att  identifiera  depression  i  såväl 

slutenvård  som  öppenvård.  Patientunderlaget  var  för 

litet för att bedöma AS-18-M: s förmåga att identifiera 

maniska  och  blandade  episoder.  AS-18-D  korrelerar 

måttligt  med  MADRS  men  hade  ändå  en  likvärdig 

förmåga att  identifiera depression.  AS-18-D hade dålig 

förmåga  att  skilja olika  svårighetsgrader  av depressiva 

episoder från varandra.

AS-18  konstruerades  av  Adler  och  medarbetare  på 

Karolinska  Institutet  [47],  men  har  bara  utvärderats  i 

originalarbetet.  Förutsättningarna för Adlers studie var 

lik  denna  då  materialet  bestod  av  såväl  öppen-  som 

slutenvårdspatienter  från  svensk  specialistpsykiatri. 

Fördelning  av  kön  och  ålder  i  materialet  var  också 

likartat.  En viktig skillnad i  Adlers  studie var  dock  den 

höga  andelen  patienter  diagnostiserade  med  bipolärt 

syndrom typ I, en patientgrupp som endast utgjorde en 

liten del av materialet i denna studie. Adlers fördelning 

av diagnoser lämpade sig väl för den specifika uppgiften 

att  ta fram ett screeninginstrument för  blandepisoder. 

Fördelningen  av  diagnoser  i  denna  studie  gav  bättre 

förutsättningar  att  studera  AS-18-D:  s  förmåga  att 

screena för depression.

AS-18-D  hade  i  denna  studie  samma  förmåga  att 

identifiera  depression  som  i  originalarbetet.  Samtidigt 

återfanns  intressanta  skillnader  mellan  studierna.  I 

Adlers studie föreslogs ett cut-offvärde för AS-18-D på 

19 för depression. Jämfört med Adlers studie gav detta 

cut-offvärde  i  Uppsalamaterialet  en  högre  sensitivet 

men en lägre specificitet för depression (specificitet 0,70 

mot  tidigare  0,92  och  sensitivitet  0,84  mot  tidigare 
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0,50).  Denna  tendens  återfanns  för  alla  tänkbara  cut-

offvärden  för  AS-18-D.  Den mest  troliga  förklaring  till 

denna tydliga skillnad ligger i valet av referensmetod. I 

originalarbetet  användes  inga  strukturerade  intervjuer 

för diagnostik utan istället diagnostiserades depression 

utifrån  MADRS-värden  på  minst  12.  Denna  gräns  var 

betydligt  lägre  än  de  gränser  runt  20  som  brukar 

användas  som cut-offvärden för  depression  [71].  I  vår 

studie  var det  20 av 45 patienter som inte bedömdes 

uppfylla kriterierna för depression. Av dessa hade 60 % 

(12/20) blivit falskt positiva om vi använt oss av Adlers 

diagnostiska metod med ett MADRS-värde ≥ 12. 

AS-18D  hade  i  denna  studie  samma  förmåga  att 

identifiera depression som MADRS mätt med AUC (0,83 

vs  0,82).  Däremot  så  hade  MADRS-S  en  något  sämre 

förmåga.  AS-18-D:s  förmåga  var  alltså  mer  likvärdig 

intervjuskalan  än  den  andra  självskattningsskalan,  ett 

intressant  och  oväntat  resultat  då  referensmetoden 

(SCID-I) var en intervju och förväntades stämma bättre 

ihop  med  den  andra  intervjubaserade  skattningen 

(MADRS)  än med de båda  självskattningsskalorna  (AS-

18-D  och  MADRS-S).  Frågorna  i  AS-18-D  stämmer  väl 

överrens  med diagnoskriterierna  för  depression  enligt 

DSM-IV.  Detta skulle kunna förklara det oväntat goda 

resultatet.  AS-18  tar  också  mer  hänsyn  till 

funktionsförmåga än MADRS-S och åsyftar en tidsperiod 

på en vecka, vilket stämmer bättre överrens med SCID-I. 

Dessutom  är  varken  MADRS  eller  MADRS-S 

ursprungligen  utformade  som  screeninginstrument  för 

depression  även  om de  ofta  använts  i  det  syftet.  Vid 

samma sensitivitet (0,88) hade AS-18-D en klart  bättre 

specificitet än MADRS-S (0,70 vs. 0,40), vilket betyder att 

MADRS-S ledde till fler falskt positiva.

AS-18-D har god förmåga att identifiera depression både 

inom slutenvården (AUC = 0,81) och inom öppenvården 

(AUC  =  0,88).  Den  höga  sensitiviteten  i 

öppenvårdsgruppen (1,00) skulle kunna bero på det låga 

antalet  patienter  med pågående  depression  (4  av  15) 

eller vara ett resultat av slumpen. Antalet patienter är 

för  lågt  för  att  man  skall  kunna  dra  slutsatser  från 

öppenvårdsgruppen.  AS-18-D  förväntades  fungera 

sämre  i  slutenvård  eftersom  sjukdomsinsikten  ofta  är 

nedsatt  i  grupper  med  svår  psykiatrisk  morbiditet 

[72,73]. Resultatet visar på en något sämre diagnostisk 

effektivitet i slutenvården, men marginellt.  Skillnaden i 

självskattad  och  expertskattad  depressivitet  minskar 

dock  med  stigande  ålder  [74].   Detta  skulle  kunna 

förklara  att  skillnaden  inte  var  större  mellan 

patientgrupperna,  eftersom slutenvårdspatienterna var 

äldre.  Dessutom var  det oväntat  nog  ingen signifikant 

skillnad  i  vare  sig  MADRS-poäng  eller  antal  diagnoser 

mellan de två grupperna. 

En  intressant  skillnad  mellan  denna  studie  och 

originalarbetet  var  den  betydligt  sämre  korrelationen 

mellan  AS-18-D  och  MADRS  i  Uppsalamaterialet.  Den 

höga andelen unga patienter i Uppsalamaterialet utgör 

en tänkbar  förklaring  då självskattade  symtom avviker 

mer från expertskattningar  bland dessa patienter  [74]. 

Den höga andelen patienter med unipolära depressioner 

i  Uppsalamaterialet  jämfört  med  den  höga  andelen 

patienter med bipolärt  syndrom typ I  i  originalarbetet 

borde däremot inte påverka,  då man inte visat någon 

skillnad  mellan  dessa  grupper  vad  gäller  i  insikt 

depressiva symtom [75]. En annan tänkbar anledning är 

förstås  studieledarnas  begränsade  erfarenhet  av  att 

utföra  MADRS-skattningar.  Mot  detta  talar  dock  den 

goda korrelationen mellan studieledare och expert före 

studiestart.  Samskattningarna gjordes dock på filmade 

MADRS intervjuer där en erfaren intervjuare bedömde 

patienten.  Svagheten  bör  därför  i  sådana  fall  ligga  i 

intervjutekniken snarare än bedömningen/skattningen.

AS-18  hade  dålig  förmåga  att  skilja  måttlig-svår 

depression från lindrig  depression och svår depression 

från måttlig-lindrig depression. En tydlig begränsning var 

det  låga  antalet  patienter  som  diagnostiserades  med 

måttlig eller svår depression. Detta skulle i sin tur kunna 
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bero  på  att  bedömningen  av  depressionernas 

svårighetsgrad  gjordes  utifrån  antalet  uppfyllda 

diagnoskriterier, en metod med svagt stöd i litteraturen. 

Denna metod tar  inte hänsyn till  funktionsnedsättning 

eller till  svårighetsgrad av olika symtom utan bara om 

symtom  förekommer.  En  annan  metod  som  tog  mer 

hänsyn  till  funktionsförmåga  och  svårighetsgrad  av 

symtom,  t.ex.  Clinical  Global  Impression  (CGI),  hade 

möjligen  lätt  till  andra  resultat.  Frågorna  i  AS-18 

värderar nämligen hur stora problem personen haft med 

respektive symtom. Utifrån den insamlade datan hade 

MADRS kunnat användas för svårighetsgradering istället 

för SCID-I. Studier som rekommenderar specifika cut-off-

värden för svårighetsgardering utifrån MADRS finns [63, 

65].  Samtidigt  har  MADRS  kritiserats  för  att  inte 

fokusera tillräckligt på atypiska depressiva symtom och 

därmed  underskatta  depressionsgraden  hos  patienter 

där  dessa  symtom  dominerar  [76].  I  denna  studie 

utvärderades MADRS mot referensen SCID-I i den första 

frågeställningen  varför  det  hade  varit  olämpligt  att 

använda  MADRS  som  referens  i  den  fjärde 

frågeställningen.  En  funktionsinriktad  bedömning, 

exempelvis Global Assesment of Functioning Scale (GAF) 

[1]  hade  kunnat  användas  för  svårighetsgraderingen  i 

samband med SCID-I-intervjuerna. På så vis hade hänsyn 

tagits  till  patientens  sammantagna  funktionsnivå 

[59,76].

Styrkor och svagheter

Användningen av gold standard som referensmetod för 

Axel-I-diagnostik  (SICD-I)  ökade  diagnostikens 

reliabilitet.  Denna studie är den första  som utvärderar 

AS-18 mot en sådan referens.

Användningen  av  SCID-I  för  svårighetsgradering  gav 

osäkra  förutsättningar  för  att  utvärdera  AS-18-D:s 

förmåga att skilja på olika svårighetskategorier. Här finns 

en  metodbrist  då  svårighetsgradering  enligt 

klassifikationssystemet  DSM-IV,  med  antal  uppfyllda 

kriterier,  är  otillräckligt  validerat.  Studieledarna  som 

administrerade  SCID-I-  och  MADRS-intervjuerna  hade 

begränsad klinisk erfarenhet av dessa instrument innan 

studien inleddes.  En  period  med systematisk  träning  i 

dessa intervjuer föregick dock arbetet och denna träning 

utvärderades  genom  att  beräkna  korrelation  med 

kliniker  väl  erfarna  med  båda  intervjuerna.  Det 

begränsade antalet studiedeltagare (45), och i synnerhet 

antalet  patienter  med  förstämningssyndrom  inom 

öppenvården, begränsade möjligheten att dra slutsatser 

från studien. 

Det  är  sedan  tidigare  känt  att  instabil  personlighets-

störning  och  ADHD  kan  förväxlas  med  bipolaritet  på 

grund av överlappningen av symtom [31,].  Inverkan av 

neuropsykiatriska diagnoser och personlighetsstörningar 

har  inte  berörts  av  denna  studie  och  den 

diskriminerande validiteten för AS-18 behöver utforskas.

Slutsatser

Resultaten  stödjer  att  AS-18-D  troligen  kan  användas 

som  screeningsinstrument  för  depression  inom  både 

öppen-  och  slutenvården,  men  ett  fortsatt 

valideringsarbete  krävs.  Det  går  inte  att  uttala  sig om 

ifall  AS-18-D  kan  användas  för  att  kategorisera 

svårighetsgrader  av  depression  eller  om  det  kan 

användas  för  screening  av  maniska/hypomana  eller 

blandepisoder.  Det behövs flera  studier  för  att  avgöra 

hur AS-18 kan användas. 
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