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Aivar Päären
barn‐ och ungdomspsykiater

LONG-TERM HEALTH OUTCOME OF 
ADOLESCENT MOOD DISORDERS: 

FOCUS ON BIPOLAR DISORDER
Research 
suggest that 
mental illnesses 
lie along a 
spectrum

Affektivt spektrum
Prevalens hos vuxna 

Diagnos
Antal 
studier

Prevalens
(%)

BPD I 22 0,0 - 2,4

BPD II 11 0,3 – 3,0

Cyklotymi 5 0,5 – 2,8

Hypomani 2 2,2 – 5,7

Bipolärt spektrum 11 2,6 – 10,8

BPD hos barn i världen

0.64 – 6.3%

2.2%

2.8%

2.4%
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Debutålder vid bipolär sjukdom

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 >45 

MEN 

WOMEN 

Pe
rc

en
t

STEP-BD: median debutålder var 17.4  år

Perlis et al 2004
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• Hos barn ser man ofta svängningar under 
dagen

• Durationen är kortare (Rapid cycling, mixed state)

• Svårt att skilja från normala utvecklings- och 
tonårsproblem.

• Samsjuklighet är högt

Svårigheter att ställa diagnos hos barn och 
ungdomar

• ADHD (25-69%)

• Utagerande beteende, CD, ODD (35-96%)

• Narkotika/ tablettmissbruk (15-39%)

• Panikångest – agorafobi (8-20%)

• Social fobi (7-15%)

• GAD (2-3%)

• Bulimia nervosa (3-23%)

• Tourettes syndrom (8%)

• Personlighetsstörning

Samsjuklighet vid bipolär sjukdom

Irritation och Diagnos

Bipolär
•eufori/irritabel
•episodisk

Depression
•Nedstämd/irrit
abel
•eller olust

Autism/Asperger
•Social interaktion
•Beteendefixering

Adhd
•Hyperaktivitet
•-uppmärksamhet

NIMH (Liebenluft)
•Periodisitet betonas
•Eufori/grandiositet krävs
•BPD NOS: minst 2 dagar 
med fulla symptom

Wash-U (Geller)
•Eufori/grandiositet
•Även kontinuerlig
Men minst 2 veckor 
mani eller 2 månaders 
hypomani

Coby/Pittsburg (Birmaher)
•Eufori/grandiositet
•BP NOS: 4 tim/d och
minst 4 dagar totalt
färre symptom dvs 2 resp 3

MGH/Boston (Biederman)
•Enbart irritabilitet
•Även kontinuerlig
•DSM-IV symtomlista

Andelen diagnoser med bipolär sjukdom
Öppenvård i USA

Förändring av diagnoser (%) i USA (slutenvård)

Blader and Carlson 2007

Medicinförskrivning i USA 
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• Att studera förloppet av affektiv störning från tonåren till vuxen

ålder, med fokus på hypomanispektrum.

• Att undersöka vilka faktorer som predicerar förlopp och utfall hos 

ungdomar med affektiva störning

• Att studera om affektiv störning ger negativa hälsokonsekvenser

i bredare bemärkelse.

• Att undersöka om ungdomar med affektivt syndrom har

överkonsumtion av utskrivna läkemedel i ATC-klasser som

vuxna. 

Avhandlingens syfte

• I början av 1990 talet gick Gunilla Olsson och Anne-Liis von 

Knorring ut bland alla ungdomar i Uppsala som gått ut

årskurs 9 och screenades (N=2300), för misstänkt

depression

• En strukturerad intervju (DICA-R-A) användes för diagnos. 

Totalt identifierades 287 personer med antingen egentlig

depression eller hypomanispektrumtillstånd

• Data har analyserats med fokus på bipolärt spektrum

Metod och material vid baslinjen

• Bara en person av 90 med bipolärt spektrum uppfyllde
kriterier för bipolär I och exkluderades från studien.

• Fokus var på hypomanispektrum. 

• Bipolär II och BP UNS definerades så att alla
uppfyllde ett kärnsymtom (en klar period av onormalt
och ständigt upphöjd eller expansiv sinnesstämning
med en duration på minst 4 dagar

• alternativt om varaktigheten var en dag uppfylldes
också minst 4 av tillägssymtom

Studiens metod och material 

1. Full-syndromal hypomani; DSM-IV kriterierna uppfyllda

för bipolär II diagnos (n=40) 

1. Kort-episod hypomani; kärnsymtom och 3 tilläggssymtom. 

Duration < 4 dagar (n=18) 

1. Subsyndromal hypomani; uppfyllde kärnsymtom och

minst 1-2 tilläggssymtom. Duration inte definerad (n=32) 

1. Egentlig depression (MDD); enligt DSM-IV (n=197)

1. Kontroll; ej mani-spektrum, MDD eller dystymi (n=229)

Subgrupper

• Uppföljningen gjordes cirka 15 år efter den ursprungliga

undersökningen. Deltagarna var då 30-33 år

• Diagnostik med Mini International Neuropsychiatric Interview 

• Psykiska störningar hos föräldrar, syskon och övrig släkt

• Suicidförsök, personlighetsstörningar och läkemedelsanvändning

• Registerdata

• Deltagande i uppföljningen:

- Hypomanispektrum 71% [64/90]

- Egentlig Depression 65.9% [130/197]

- Icke-depressiva kontroller 64.6% [148/229]

Material och metod vid uppföljningen
Selektion av material och uppdelning
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Paper I
Table.  Epidemiological data and characteristics of hypomania spectrum in adolescence

according to DICA-R-A. 
 

Full-syndromal 
hypomania 
≥ 4 days  
n = 40 (%)  

Brief-episode 
hypomania 
1-3 days  
n = 18 (%)  

Sub-
syndromal 
hypomania 
n = 32 (%)  

All mania 
spectrum 
n=90  

Female(%) 31 (78) 13 (72) 19 (59) 63 (70)
Ageof onset:      0-12 (%) 10 (25) 4 (22) 11 (34) 25 (28)
                           13-17 (%) 22 (55) 12 (67) 11 (34) 45 (50)
                           missing 8 (20) 2 (11) 10 (31) 20 (22)
Duration of days, median
(minimal/maximal) 

14 (4/ 360) 2 (1/ 3) 7 (1/ 180) 7 (1/ 360)

Number of hypomania 
symptoms 

6 (4-8) 5 (4-7) 4 (3-5) 5 (3-8)

Depressiveepisode:   
MD (%) 36 (90) 13 (72) 19 (60) 68 (75)
Dysthymia only (%) 2 (5) 1 (6) 2 (6) 5 (6)
No depressive disorder (%) 2 (5) 4 (22) 11 (34) 17 (19)
Lifetimeprevalence% 1.7 0.8 1.4 3.9

 

Bakgrundsresultat

Figure. Proportion of mania symptoms in full-syndromal, brief-episode and 
subsyndromal hypomania groups during mania period

Figure. Proportion of depression symptoms in full-syndromal, brief-episode, 
subsyndromal hypomania and major depression groups during depressive 

episode

Figure. Adult mood disorders in adolescents with hypomania, major depressive disorder 
or no mood disorder. 
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MDD (N=130)

Fullsyndromal
hypomania
(N=27)

Brief episode
hypomania
(N=12)

Subsyndromal
hypomania
(N=25)

Control
(N=148)

15‐years follow‐up MINI diagnoses (%)

Bipolar I (N=6) Bipolar II (N=19) MDD (N=149) No mood disorders (N=168)

• De flesta ungdomar med hypomanispektrum utvecklar inte bipolär

sjukdom, men de flesta har depressionsepisoder i vuxen ålder

• Resultaten är inte som i kliniska studier, men har likheter med andra

befolkningsstudier

• Hypomani‐spektrums fenomenologi hos barn och ungdomar i sig 

predicerar inte bipolärt syndrom i vuxen ålder

• Kombinationen affektiva symtom under ungdomsperioden och

familjeanamnes av bipolär störning medför en något förhöjd risk för

utveckling av bipolärt syndrom i vuxenlivet

Slutsats
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Paper II Selektion av material och uppdelning

 
Potential risk factors in 
childhood/adolescence  

 
BPD vs. No mood 
episode in 
adulthood 
OR (95% CI) 

BPD vs. MDD in 
adulthood 
OR (95% CI) 

Female 2.11 (0.56-8.03) 1.24 (0.33-4.65) 
Mental disorders (DICA-R-A):   
Separation Anxiety disorder 2.00 (0.75-5.37) 1.33 (0.53-3.37) 
Social Phobia 0.66 (0.13-3.29) 0.51 (0.11-2.40) 
GAD 2.20 (0.77-6.29) 0.69 (0.27-1.79) 
Panic Disorder  3.71 (0.96-14.30) 1.62 (0.52-5.01) 
Any anxiety disorder a 2.02 (0.73-5.58) 1.00 (0.37-2.67) 
OCD  1.04 (0.30-3.62) 0.63 (0.20-2.04) 
PTSD  -  -
Eating disorders 1.60 (0.27-9.39) 1.98 (0.36-10.93) 
Disruptive disorder (CD/ODD/ADHD) 3.47 (1.28-9.40)* 3.56 (1.38-9.21)** 
Substance abuse 1.18 (0.29-4.92) 1.47 (0.37-5.85) 
Mania episode symptoms:  
Elevated mood 0.51 (0.17-1.54) 0.61 (0.21-1.78) 
Grandiosity 0.63 (0.23-1.74) 0.92 (0.34-2.46) 
Irritability 1.60 (0.27-9.39) 1.39 (0.27-7.17) 
Distractibility 0.31 (0.04-2.61) 0.31 (0.04-2.46) 
Increased activity 0.97 (0.33-2.84) 0.88 (0.32-2.47) 
Racing thoughts 1.46 (0.40-5.30) 1.06 (0.32-3.51) 
Pressured speech 0.74 (0.19-2.89) 0.62 (0.17-2.31) 
Decreased need of sleep 0.58 (0.19-1.76) 0.63 (0.22-1.86) 
Depressive episode symptoms:  
Suicide attempt 0.79 (0.23-2.68) 0.70 (0.22-2.27) 
Suicide ideation 1.55 (0.57-4.18) 1.37 (0.53-3.50) 
Dysphoria 0.79 (0.14-4.41) 0.51 (0.91-2.79) 
Anhedonia 2.24 (0.74-6.79) 1.02 (0.34-3.05) 
Psychomotor inhibition 1.75 (0.52-5.83) 1.42 (0.44-4.60) 
Fatigue 0.96 (0.34-2.69) 0.58 (0.21-1.58) 
Worthlessness 5.81 (1.25-26.98)* 2.38 (0.51-11.03) 
Trouble concentration 1.27 (0.37-4.34) 1.21 (0.37-3.93) 
Sleep disturbances 1.35 (0.51-3.54) 1.20 (0.48-3.02) 
Appetite disturbances 1.75 (0.52-5.83) 1.14 (0.35-3.72) 
Psychotic symptoms 2.17 (0.34-13.89) 1.63 (0.31-8.69) 
Somatic symptoms (5) b 4.82 (1.67-13.88)** 2.27 (0.89-5.80) 
Long-term depression c 3.42 (1.26-9.34)* 1.62 (0.63-4.19) 
Family characteristics:  
Substance abuse in family 1.99 (0.44-9.10)  1.20 (0.31-4.66) 
Violence in family 1.65 (0.57-4.78) 2.06 (0.74-5.76) 
Death in family by accident 0.94 (0.27-3.25) 0.77 (0.24-2.51) 
Family history of BPD d 6.37 (1.38-29.36)* 3.53 (1.03-12.08)* 
Family history of MDD d 3.69 (1.32-10.27)* 0.99 (0.37-2.67) 
Family history of BPD or MDD d 4.05 (1.41-11.65)** 1.24 (0.44-3.46) 
     

Resultat
Potential child and adolescent risk factors of adult bipolar disorder (BPD) compared with 

major depressive disorder (MDD) or no mood episodes in adulthood 

Table. Logistic regression analyses of the associations between BPD and 
risk factors in child- and adolescence compared to no mood episode or 

MDD in adulthood.

* p<0.05 ; ** p<0.01
a The number of individuals who completed the MINI interview and the SCL for somatic symptoms differed slightly.

Risk hos barn och ungdomar att utveckla bipolär sjukdom
som vuxen, jämfört med ingen affektiv störning som vuxna

Note: *p<0.05; **p<0.01

Figure. Child and adolescent risk factors for developing bipolar disorder (BPD; n=22) 
compared with major depressive disorder (MDD; n=104) in adulthood among adolescents 

with hypomania spectrum episodes (n=38; 6 developed adult BPD) or transition from 
adolescent MDD to adult BPD (n=88; 16 developed adult BPD). 

• Note: *p<0.05
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• Resultaten är i linje med andra studier där psykotiska symtom

och ångesttillstånd under ungdomsperioden ökar risken för

bipolär sjukdom

• Studien har likhet med andra studier där ADHD/ODD ökar

risken för bipolär sjukdom i vuxen ålder

• Hypomanispektrum-symtom hos barn och ungdomar predicerar

inte bipolär sjukdom i vuxen ålder

• Kombination av affektiva symtom under ungdomsperioden och

familjemedlemmar med bipolär störning ger risk för utveckling

av bipolär sjukdom under vuxenlivet

Slutsats Paper III

Psykiatriska tillstånd hos
barn- och ungdomar Axel-I tillstånd i vuxen ålder.

Personlighetsstörningar i vuxen ålder

Alla värden visas som % 

Venn diagram användes för att illustrera
mönstret av överlappningen om ångest, 
missbruk och peronlighetsstörningar i
hypomanispektrum, MDD och kontroll
gruppen



2015‐05‐04

7

Receptbelagda läkemedel och
sjukvård i vuxen ålder

Slutsats

• Resultaten tyder på att individer med anamnes av hypomanispektrum
respektive MDD överlappar på en affektiv spektrum

• Personlighetsstörningar inom kluster C var de vanligaste i både
hypomanispektrum och MDD-grupperna. Detta är i motsats till andra studier

• Allmänna mönster av icke-affektiv morbiditet var ganska annorlunda från
komorbiditet vid BPD hos vuxna. Därför tolkade vi detta fynd som ytterligare
stöd för att ungdomar med hypomanispektrum sällan utvecklat BPD i vuxen
ålder

• Resultaten visade att hypomanispektrum i tonåren är en markör för framtida
risk för andra psykiska störningar, hög konsumtion av receptbelagda
läkemedel, och hög vårdkonsumtion

• Klinisk betydelse är att det är viktigt att identifiera och behandla barn och
ungdomar med affektiva störningar och följa-up deras utveckling

Paper IV
Selektion av material och uppdelning

Figure. Deviations in mean number of prescriptions from the mean of the total control group, 
expressed in SD. Kruskal‐Wallis, 2=43.9, df 3, p<0.001. Post hoc analyses according to Mann‐
Whitney; control women vs control men n.s., control women vs. former depressed women, 
p<0.01, control men vs. former depressed men n.s., former depressed women vs. former 

depressed men p<0.01 

Resultat
Table. Frequency of subjects among controls (N=250) and subjects with adolescent 

depressions, followed up after 13-14 years years (N=362) using prescription drugs in 
different ATC groups. ATC groups not used by any subjects omitted from the tables. 

Females
 

Anatomic Therapeutic 
Chemical classification 
system. ATC. 

Subject with 
adolescent 
depressions 
N=283  
(%) 

Controls 
without 
adolescent 
depressions 
N=194 
(%) 

 
p-value 

A. Alimentary tract & 
metabolism 

23.7
 

12.4 <0.01 

A01 Stomatological
preparations 

7.8 3.1 <0.05 

A02 Drugs for acid related 
disorders 

10.6 4.1 <0.01 

A12 Mineral supplements 2.8 - <0.05 
C. Cardiovascular system 7.1 5.2  n.s. 
C05 Vasoprotectives 3.2 0.5 <0.05 
D. Dermatologicals 20.6 13.4  <0.05 
D07 Corticosteroids, 
dermatological preparations 

11.7 5.7 <0.05 

H. Systemichormonal
preparations 

9.5 5.7  n.s. 

H03 Thyroid therapy 2.8 - <0.05 
J. Antiinfectivesfor
systemic use 

51.6 39.7  <0.05 

J01 Antibacterials for 
systemic use 

45.8 34.5 <0.01 

J02 Antimycotics for 
systemic use 

10.6 5.2 <0.05 

N. Nervoussystem 31.1 25.8  n.s. 
N03 Anticonvulsants 3.2 - <0.01 
N06a Antidepressants 17.3 9.3 <0.01 
R. Respiratory system 37.5 27.3  <0.05 
R03 Drugs for obstructive
airway diseases 

11.7 4.6 <0.01 

R06 Antihistamines for 
systemic use 

15.2 7.7 <0.01 

S. Sensory organs 30.7 12.9  <0.001 
S03 Ophthalmological and 
otological preparations 

20.1 3.6 <0.001 
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• Ökad användning av receptbelagda mediciner
inom många ATC klasser bland tidigare
deprimerade kvinnor tyder på återkommande
affektiva störningar samt somatisk samsjuklighet

• Avsaknad av ökad användning av receptbelagda
mediciner bland tidigare deprimerade män tyder
på behov av ytterligare studier

Slutsats

• Det är svårt att förutsäga vilka ungdomar med affektiva

sjukdomar som kommer att utveckla bipolär sjukdom

• Endast en minoritet ungdomar med hypomanispektrum utvecklar

bipoläritet, men en betydande andel utvecklar depression och

andra hälsoproblem senare i livet

• P.g.a. den ökade risken för fortsatta hälsoproblem i vuxenlivet, är

det viktigt att ungdomar med affektiva sjukdomar får uppföljning

och stöd

Generella slutsatser

Tack för uppmärksamheten!
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Funktionella förändringar i hjärnan vid 
bipolär sjukdom


