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Vad talar för bipolär diagnos?
Typ av episod
Debutålder
Sjukdomsförlopp
Svar på läkemedelsbehandling
Hereditet



Typ av episod

2 pPsykos utan maniska symtom

5 pHypomana symtom utlösta av AD. 
Atypisk depression. Postpartum depression

10 pHypomani eller mani av AD

15 pMani med dysfori, irritabilitet

20 pMani med eufori



Debutålder

2 p--

5 p>45 år

10 p30-45 år

15 p<15 eller 20-30 år

20 p15-19 år



Sjukdomsförlopp

2 pHypertymt temperament

5 p>2 depressiva episoder utan hypomanier. 
Hypomanier och ej återställd mellan episoder.
Borderline. Ångestsjd. ADHD som barn. Spelberoende eller 
annat riskbeteende utan mani. PMS.

10 pManier - ej full remission - samt missbruk. 
Psykotisk endast under episoder. Kriminalitet under mani.

15 pEj fullt återställd mellan manier. 
Hypomanier och full remission

20 pMani – full remission mellan episoder



Svar på läkemedelsbehandling

2 pOmedelbart behandlingssvar nästan helt inom en vecka eller 
snabbare av AD

5 pInget behandlingssvar på tre eller flera antidepressiva eller
mani/hypomani när AD utsatts

10 pFörvärrad dysfori eller symtom på blandepisod av AD eller
delvis svar på stämningsstabiliserare eller
AD-utlöst eller förvärrad rapid cycling

15 pHelt återställd inom 12 veckor eller återfall inom 12 veckor efter utsatt 
stämningsstabiliserare eller mani inom 12 veckor efter insatt AD

20 pHelt återställd inom 4 veckor vid behandling med 
stämningsstabiliserare



Hereditet

2 pFörstagradssläkting med återkommande depressioner eller 
ångestsjukdom eller ätstörning eller ADHD

5 pFörstagradssläkting med problem med alkohol eller droger

10 pFörstagradssläkting med recidiverande unipolär depression eller 
schizoaffektiv sjukdom eller
någon släkting med säker bipolär sjukdom eller
någon släkting med unipolär depression och drag av bipolär sjukdom

15 pAndragradssläkting med bipolär sjukdom eller
förstagradssläkting med recidiverande unipolär depression och drag 
av bipolär sjukdom

20 pFörstagradssläkting med bipolär sjukdom



Tolkningsmall

Egentlig depression20 – 0

Egentlig depression, 
recidiverande, terapirefraktär

40 – 20

Bipolär UNS60 – 40

Bipolär II80 – 60

Bipolär I100 –
80

DiagnosPoäng
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