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Kategori Hypomani eller mani Normaltilstand Depression

Humør Alt for godt kort lunte Godt Dårligt

Holdning til mig selv Ukritisk Selvtillid Meget selvkritisk

Holdning til andre Arrogant holdning til 
andres evner. afstumpet

Får mere tillid til andre Alle er fremmede,de 
kigger på mig, lidt 
småparanoid

Søvnmønster Kan ikke sove 7-8 timer hver nat, 
bliver frisk op af dagen

Vil gerne sove hele 
tiden, kvæstet 

Aktiviteter 117 ting på en gang Kan være social igen Intet giver mening

Energi Alt for meget, energien 
bestemmer jeg følger

Tilpas energi, ofte 
rastløs eftermiddag

Alt for lidt energi

Appetit Mere appetit, mere 
junkfood, spiser

Spiser ved måltider Mindre appetit, spiser 
kun det der er foran
En damptromle af 
tankemylderKoncentration Skarpere, men ikke 

fokuseret
Mere koncentreret og 
nærværende

Tankernes tempo Tankeflugt Bliver skarpere i løbet 
af dagen

Helt ad helvede til 
langsomt 

Kreativitet Strøtanker, som ikke 
rigtig bliver til noget. 
Ideer er så geniale

Almindelig Ingen kreativitet

Humoristisk sans Meget privat Galgenhumor Ingen humoristisk sans

Sociale aktiviter Lyst til at være 
sammen med andre

Social, behagelig at 
være sammen med

Skal tage mig sammen 
og trækker mig hurtigt

Tankepræg Ubekymret Realistiske bekymringer Mange bekymringer

Hash Opslugt af hash Bekymret for 
tilbagefald
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ICD-10. Depressiv episode

A. Depressiv episode af mindst 2 ugers 
varighed, ingen organisk ætiologi

B. Depressive kernesymptomer

1. Nedtrykthed
2. Nedsat lyst og interesse
3. Nedsat energi eller øget trætbarhed

C. Depressive ledsage symptomer

1. Nedsat selvtillid
2. Selvbebrejdelser eller skyldfølelse
3. Tanker om død eller selvmord
4. Tænke- eller koncentrationsbesvær
5. Agitation eller hæmning
6. Søvnforstyrrelser
7. Appetit- og vægtændring

Melankoli
 Nedsat lyst og interesse
 Svækket emotionel reaktivitet
 Tidlig morgenvågning
 Morgenforværring
 Hæmning eller agitation
 Nedsat appetit
 Vægttab
 Nedsat libido

Deles i; let moderat svær depression 
med uden melankoli

Og med uden psykotiske 
symptomer:hallucinationer eller 
vrangforestillinger.



Nedtrykthed, tankehæmning og psykomotorisk hæmning
Sørgmodig forstemning, forknyt, nedtrykt, humør og livsmodet er 

tabt. Oplever et uafrystelig tryk over sig.
Alt er gråt i gråt, ingen glæde ved noget, manglende interesse. Alt 

er stille, gået i stå inden i. Oplever sig stivnet, tom og 
unaturlige. Får lede ved alt specielt sig selv. Livet mister sin 
farve, tilværelsen er en byrde en ulidelig pine. Ser kun det 
triste, alt er håbløst.

Lider af følelsesløsheden den svigtende følelsesresonans.
Selvopgivende resignerende, forsagte, rådvilde, hvileløse.
Tankegangen hæmmes store anstrengelser at svare, tankerne 

bliver ”tyktflydende” og forestillingsfattig kredsende om en 
begrænset sum af triste og fortvivlede forestillinger

Selvudslettende, selvunderkendende, selvanklagende indtil 
melankolske vrangforestillinger.

Stærk sygdomsfølelse men begrænset erkendelse. Ingen vilje, 
ingen arbejdslyst, ingen initiativ (abouli) kan ikke tage 
beslutninger.

Menneskesky, undgår at møde andre, nedrullede gardiner, 
påklædning en anstrengelse, selvforsømmelig, går i stå sidder 
sammensunken på en stol

Akinetisk, mutistisk, spisevægring

Wimmer, 1936



A. Opstemthed, eksaltation eller eretisme over 1 uge eller 
indlæggelse nødvendig. Organisk ætiologi udelukket

B. Mindst 3 af følgende maniske kernesymptomer

Hyperaktivitet, rastløshed og uro

Talepres

Tankeflugt

Hæmningsløs adfærd

Nedsat søvnbehov

Øget selvfølelse, grandiositet

Distraktibilitet

Hensynsløs, uansvarlig adfærd

Øget seksualdrift

Med/uden psykotiske symptomer hallucinationer eller 
vrangforestillinger (ikke skizofreni)

Manisk Episode ICD-10



Hypertymisk, uhæmmet forstærket følelses og handlingsliv

Rene glade mani er grundstemningen lystbetonet, patienten er frisk, veloplagt og 
veltilpas i alle henseender. Udtalt taletrang og tungefærdighed konstant 
fortællende giver sit besyv med åbenmundet og ugenert, alt skal ud

Åben, udadvendt og venlig til det overstrømmende.

Gemytlig oplagt til spøg, blik i øjet, kåd, fløjtende/syngende. Ubekymret sorgløs 
og ubetænksom. Handler overilet, selvrosende, naiv, selvglad, opblæst, let 
pralende, taktløs, ubeskeden, anmassende, dominerende

Grundstemningen er labil og letpåvirkelig af omgivelserne. Letrørt græder af 
glæde ofte over egen fortræffelighed men også over miskendelsen som kan 
medfører den let vakte eretisme.

Heftig, eksplosiv i ubehersket vrede, raseri, udskældende og voldsom

Tankegangen abnorm hurtig tankeflugt tankerne myldrer frem retningsskiftende 
afspores opsnappende opmærksomheden er let vakt hypervigil hører alt ser 
alt og tager straks affære med en hurtig bemærkning til tider elskværdig til 
tider kritisk spydig, efterabende udskældende

Den eksalterede selvtilfredshed og selvglæde stiger til storhedsideer

Psykomotorisk præget af en udtryksfuld mimik og gestikulation, konstant på 
færde, foretagsomme har for meget energi, grafomani

Bizar valg af tøj, smykker og make-up

Mani, Wimmer 1936



Hypomani (Ambulant Mani)

A. Løftet eller irritabelt stemningsleje i mindst 4 dage

B. Mindst 3 af følgende - uden at forstyrre arbejdsevnen væsentligt og 
uden at være socialt kompromitterende

1. Øget taletrang

2. Øget aktivitet eller rastløshed

3. Koncentrationsbesvær

4. Nedsat søvnbehov

5. Øget seksuel energi

6. Købetrang, overmodig adfærd

7. Øget selskabelighed, overfamiliaritet





DEPARTMENT OF PSYCHIATRY

Mani
En manisk episode inkludere ofte psykotiske symptomer og 
indlæggelse iht alvorligheden af de maniske symptomer

Hvad er forskellen mellem BDI 
og BD II?



Blandingstilstande

Hvor symptomer fra såvel det 

depressive som maniske syndrom 

optræder inden for den 

samme sygdomsfase.

 Hyppighed op til 30 % af de bipolare episoder

 Har ofte psykotiske symptomer

 Øget selvmordsrisiko

 Kompliceres ofte af misbrug

 Svær at genkende 

Azorin et al, 2012. JAD



Blandingstilstand/Mixed episode

ICD-10
DF 31.6

Frembyder enten en blanding 
eller hurtig skiften (inden 
for få timer) af 
hypomaniske, maniske og 
depressive symptomer 
(mindst tre) gennem en 
periode af mindst to ugers 
varighed og har tidligere 
haft mindst en affektiv 
episode

DSM V

Skal opfylde kriterierne for både 
en manisk og depressiv 
episode nærmest daglig af 
mindst en uges varighed

Skal have markant indflydelse på 
patientens arbejdsfunktion og 
vanlige sociale aktiviteter eller 
det er nødvendigt at indlægge



Symptomer blandingstilstande

Kræver en omhyggelig undersøgelse for tilstedeværelse 
af depressive og hypomane/maniske symptomer

Ustabilt svingende stemningsleje

Irritabilitet

Urofølelse og rastløshed

Angstsymptomer, angst anfald

Tankeuro, tankemylder

Usamlet, tankeflygtig

Omstændelig taletrang

Søvnløshed som ikke respondere på behandling

Obsessive træk

Selvskadende adfærd,misbrug 

Psykotiske symptomer (hallucinationer)
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Emotionel ustabil personligheds 
forstyrrelse

Gunderson, J. G. et al. (2018) Borderline personality disorder 

Nat. Rev. Dis. Primers doi:10.1038/nrdp.2018.29



Karakteristiske vedvarende 
mønstre for adfærd og 
oplevelsesmåde som afviger fra 
det

I kultursammenhængen forventede 
og accepterede for 2 eller flere 
af følgende områder

1. Erkendelse

2. Følelsesliv

3. Impulskontrol og 
behovstilfredsstillelse

4. Interpersonale forhold

Adfærden gennemgribende 
unuanceret, utilpasset, 
uhensigtsmæssig

Går ud over patienten selv eller 
omgivelserne

Varighed siden barndom eller 
adolescens

Ikke udtryk for anden psykisk 
lidelse

Organisk ætiologi udelukkes

Udtalt tendens til at handle 
impulsivt og uden hensyntagen til 
konsekvenserne. 

Humøret uberegneligt og lunefuldt

Tendens til følelsesudbrud

Manglende evne til at styre 
affektudladninger

Tendens til stridbar og 
konfliktsøgende adfærd

Emotionel ustabil, Borderline 
personlighedsforstyrrelse ICD-10



Borderline 
personlighedsforstyrrelse ICD-10



Komorbiditet bipolar lidelse
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I alt 7 studier hvor 14,5 % patienter med biolar lidelse også 
opfyldte kriterierne for BPD (7-30%)

Brieger et al., 2003, Comprehensive Psychiatry



Komorbiditet
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Ved komorbiditet er de bipolare patienters forløb præget af

 Øget symptomforekomst
 Øget suicidalrisiko
 Lavere compliance
 Dårlige outcome *

Tidlig debut af Bipolar lidelse øger sandsynligheden for
at have en komorbid personlighedsforstyrrelse
uafhængigt af barndomstraumer/overgreb**

*Smith et al., 2004 Har Rev Psychiatry,**Goldberg et al, 2009, Bipolars 
Disorders



Gunderson et al. 
2011 AGP   

Psykopatologi over tid BPD
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• BPD er associeret med hurtige humør skift, 
affektiv instabilitet, som er kvalitativt anderledes 
end de svingninger, der ses ved bipolar sygdom, 
idet udsvingene går fra depression til vrede, men 
sjældent eufori

• Affektiv instabilitet er ved BPD reaktiv mht. 
udefra kommende hændelser.

• PD ofte karakteriseret ved manglende evne til 
mentalisering

• PD respondere ofte ikke væsentligt vha. 
medicinsk behandling 

Væsentlige forskelle PD versus 
affektive lidelser
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Bipolar II versus emotionel 
ustabil personlighedsfortyrrelse, 
kliniske overlap

• Tendens til kronisk dystymi
• Tendens til irritabilitet og konfliktsøgende adfærd (under 

hypomani)  
• Affektiv instabilitet, lavere tærskel for affektiv reaktivitet

(også i neutral fase) 
• Øget impulsivitet  
• Øget forekomst af seksuelle overgreb  
• Øget forekomst af selvskade og selvmordsforsøg
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Bipolar type II            ><                          EUP

Disposition Øget forekomst af affektiv eller bipolar lidelse ved 1. 
gr. slægtninge

Øget familiær forekomst af impulskontrol lidelser, 
dyssocial personlighedsforstyrrelse, EUP træk, 
misbrug eller unipolar affektiv lidelse

Debut Abrupt, ofte i tidlig voksenalder Vedvarende træk med emotionel ustabilitet siden 
puberteten

Episodisitet Periodevise stemningslejesvinger ml. eleveret, 

forsænket og neutralt stemningsleje. Således også 

symptomfri perioder

Vedvarende mønster med reaktive, forbigående 

humørsvingninger

Hypomane symptomer Eleveret stemningsleje, evt. øget irritabilitet og 
vrede, reduktion af angst

Generel dysregulering af følelseslivet med øgning af 
flere blandede følelser herunder et øget angstniveau. 
Evt. eleveret stemningsleje kun kortvarigt

Interpersonelle relationer Oftest upåfaldende i neutralfase Ustabile og vedvarende konfliktfyldte, præget af 
tendens til idealisering eller devaluering samt udtalt 
frygt for svigt

Personlighedstræk Ikke særlige træk, muligvis fælles ”cyklotym 
temperament”

”Klassiske EUP træk”: forvirret identitetsfølelse, 
kronisk tomhedsfølelse, (projektionstendens), udtalt 
tendens til at undgå svigt, ustabile relationer, 
utilpasset intens vrede og forbigående 
stressrelaterede paranoide forestillinger/dissociation

Medicinrespons Stemningstabiliserende medicin i kombination med 
antidepressiva kan have en stabiliserende effekt på 
stemningslejet

Sparsom eller uspecifik effekt af medicinsk 
behandling, overvej komorbid unipolar depression 
ved effekt af SSRI

Affektinstabilitet Øget affektiv reaktivitet. Udsving i stemningsleje af 
dage til ugers varighed

Kortvarige følelsesudsving, ofte med udtalt negativt 
indhold, tendens til at forstørre den negative affekt, 
lav frustrationstærskel med tendens til at fejltolke 
omgivelsernes reaktion som værende negativ eller 
fjendtlig, tendens til at udadprojicere. Affekten skifter 
fra min/timer. Nedsat affektreguleringen og 
mentaliseringsevnen, særligt i relation til 
interpersonelt stress

Impulsivitet Især øget under stemningsudsving (både ved øget og 
nedtrykt stemningsleje)

Optræder som led i at håndtere ubehagelige følelser 
samt manglende udholdenhed

Libido Primær, øget ved hypomani Sekundær til håndtering af emotionel dysregulering

Den diagnostiske nød: bipolar II vs. 
emotionel ustabil personlighedsfortyrrelse

Skovgaard NH, forskningsopgave 2018



Vinberg et al., Journal of 
Affective Disorder, 2016

Bipolar II udviser
 Flere depressionssymptomer
 Flere subjektive kognitive klager
 Lavere funktionsniveau
 Højere forekomst af 
personlighedtræk pegende på PD

Forskelle 
bipolar I og II



Reaktivitet +
Labilitet +
Selvdestruktivitet +
Forladthedsfrygt +
Tomhedsfølelse +
Affektiv instabilitet +
Tankepres +
Hyperaktivitet +
Nedsat søvnbehov +
Appetit/vægtændring +
Cyklisk forløb +
Familiær disposition +
Behandlingseffekt +

Affektiv lidelser vs.  
personlighedsforstyrrelse



Hvilke symptomer adskiller bedst 
bipolar og borderline?
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Hamiltons depressionsskala 

1.   Nedsat stemningsleje                 (0-4)

2.   Selvbebrejdelse og skyldfølelse (0-4)
3.   Selvmordsimpulser (0-4)
4.   Indsovningsbesvær (0-2)
5.   Afbrudt søvn (0-2)
6.   Tidlig morgenvågning   (0-2)
7.   Arbejde og interesser (0-4)
8.   Hæmning (0-4)
9.   Agitation (0-4)
10.  Angst, psykisk (0-4)
11.  Angst, fysisk (0-4)
12.  Mave-tarm symptomer               (0-2)
13.  Fysiske symptomer, generelt      (0-2)
14.  Seksuelt interesse (0-2)
15.  Hypokondri (0-4)
16.  Manglende sygdomsindsigt (0-2)
17. Vægttab (0-2)

Mellem 13 og 17 = let depression, 18 og 24 = moderat depression,  25 og 52 = svær 
depression



Youngs maniskala

1.   Løftet stemningsleje                     (0-4)  

2.   Øget motorisk aktivitet (0-4)
3.   Seksuel interesse                        (0-4)
4.   Søvn (0-4)
5.   Irritabilitet (0-8)
6.   Tale (hastighed og mængde)             (0-8)
7.   Sprog/tankeforstyrrelser (0-4)
8.   Tankeindhold (0-8)
9.   Destruktiv-aggressiv adfærd       (0-8)
10.  Udseende (0-4)
11.  Sygdomsindsigt (0-4)

Mellem 16 og 22 = let mani 

Mellem 23 og 31 = middelsvær mani

Mellem 32 og 60 = svær mani



Hypomania Check List



Klinik for affektive Lidelser, Rigshospitalet

Overlæge, Ellen Margrethe Christensen

Eksempel tidsforløb

Tegn dit sygdomsforløb som en kurve:

1. g

Gymn.afsl. 
1uges fest

Rejse til USA



Klinik for affektive Lidelser, Rigshospitalet

Overlæge, Ellen Margrethe Christensen

DAGLIG STEMNINGSREGISTERING 
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AUTONOMI

1. Tage ansvar for en husholdning

2. Bo alene

3. Klare indkøb

4.Tage sig af sig selv (fysiske aspekter, hygiejne)

(0)     (1)     (2)     (3)

(0)     (1)     (2)     (3)

(0)     (1)     (2)     (3)

(0)     (1)     (2)     (3)

ERHVERVSMÆSSIG FUNKTION

5. Fastholde et lønnet arbejde

6. Fuldføre opgaver så hurtigt som nødvendigt

7.  Arbejde indenfor et område du er uddannet

8.  Erhvervsmæssig indtjening 

9.  Overkomme den forventede arbejdsbyrde

(0)     (1)     (2)     (3)

(0)     (1)     (2)     (3)

(0)     (1)     (2)     (3)

(0)     (1)     (2)     (3)

(0)     (1)     (2)     (3)

KOGNITIVE FUNKTIONER

10. Evne til at koncentrere sig om en bog, film

11. Evne til at lave mentale beregninger

12. Evne til at løse et problem tilstrækkeligt

13. Evne til at huske nyligt lærte navne

14. Evne til at indlære nye informationer

(0)     (1)     (2)     (3)

(0)     (1)     (2)     (3)

(0)     (1)     (2)     (3)

(0)     (1)     (2)     (3)

(0)     (1)     (2)     (3)

FINANSIELLE SPØRGSMÅL

15. Håndtere dine egne penge

16. Bruge penge på en afbalanceret måde

(0)     (1)     (2)     (3)

(0)     (1)     (2)     (3)

INTERPERSONELLE RELATIONER

17. Opretholde et venskab eller venskaber

18. Deltage i sociale aktiviteter

19. At have gode relationer med folk nær dig

20. At bo sammen med din familie

21. At have tilfredsstillende seksuelle forhold

22. Er i stand til at forsvare egne interesser

(0)     (1)     (2)     (3)

(0)     (1)     (2)     (3)

(0)     (1)     (2)     (3)

(0)     (1)     (2)     (3)

(0)     (1)     (2)     (3)

(0)     (1)     (2)     (3)

FRITID

23. Motionerer eller deltager i sport

24. Har hobbys eller personlige interesser

(0)     (1)     (2)     (3)

(0)     (1)     (2)     (3)

Funktions
Vurdering
Kort test
FAST, Rosa et 

al, 2007
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Choi-Kan LW, Glasserman EI, Finch EF, Psychiatry Times, vol. 3 27, 2017

Prioritering af behandlingen



Forskel forventet levetid 145.799 mænd fra DK, Finland og 
Sverige med psykiatriske sygdomme sammenlignet med 
baggrundsbefolkningen

Laursen et al, 2013 Plos One



Forskel forventet levetid 124.971 kvinder fra DK, Finland og 
Sverige med psykiatriske sygdomme sammenlignet med 
baggrundsbefolkningen

Laursen et al, 2013 Plos One



Integeret sygdomsmodel 
inkluderende sygdomsstadie

Klinisk Neuropsykiatri, 3. udgave, kapitel 19
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Svar på spørgsmål?

DEPARTMENT OF PSYCHIATRY

1) Findes psykiatrisk komorbiditet? 
2) Er ICD-9’s hierarkiske diagnostiske princip hensigtsmæssigt? 
3) Hvis psykiatrisk komorbiditet findes, hvornår og hvordan bør den så udredes og behandles? 
4) DSM-IV inkluderede personlighedsforstyrrelser i akse II mhp. at fremhæve, at trait-lidelsen også bør 

udredes sammen med state-lidelsen. 
5) Men hvilken vej gik udviklingen i den aksefri DSM-5? Hvad sker der med personlighedsforstyrrelser 

i ICD-11 i forhold til mulighed for komorbiditet eller overlap med tilgrænsende lidelser? 
6) Samtidig udredning for komorbid personlighedsforstyrrelse kræver ekstra tid, kompetencer og 

økonomi og bør vel også føre til mere behandling (fx en ekstra pakke), særligt når diagnosen 
personlighedsforstyrrelse kan være stigmatiserende? Eller kan udredningen retfærdiggøres af andre 
grunde såsom individuel psykoedukation, behandlingstilrettelæggelse og prognose?


