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Överingress 
 
För att bli frisk från en sjukdom krävs rätt behandling. Och för att få rätt behandling krävs 
rätt diagnos. Undersökningar visar att tre av fyra bipolärt sjuka antingen får fel diagnos eller 
ingen alls. För Patrik dröjde det fem år innan han fick diagnosen bipolär sjukdom, för 
Birgitta dröjde det ännu längre.  
 
Syftet är att ge kunskap om sjukdomens olika nyanser och uttryckssätt, så att fler kan förstå 
sina egna eller anhörigas eventuella problem. För även om manodepressivitet är en kronisk 
sjukdom, kan de flesta med rätt behandling leva ett relativt normalt liv. 
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Fel diagnos vanligt vid bipolär sjukdom  
 

 

Var femte svensk beräknas någon gång drabbas av depression. Men bakom depressionen 

kan det ibland dölja sig en annan och kanske allvarligare diagnos – bipolär sjukdom. Med 

rätt diagnos och behandling kan de flesta leva ett relativt normalt liv. Men bipolär sjukdom 

är svår att upptäcka och många får vänta i flera år innan de får rätt hjälp.  

 

Allt känns svart. Ditt liv är en mörk soppa som du dagligen måste simma runt i. Visst, det vänder 

ibland och du kanske kan sköta ditt jobb, och dina relationer, men det tar på krafterna. Om du har 

ork och mod att ta dig till läkare kommer du kanske att få diagnosen depression, och lämplig 

medicin mot den. Och här ligger problemet. Allmänläkaren på vårdcentralen ställer en snabb 

diagnos, helt ovetande om att det kan ligga något annat bakom din till synes ganska ordinära 

depression. Så var det bland annat för Patrik. Han kämpade länge i motvind, ibland med 

självmordstankar, innan han till slut kom iväg till en läkare. Och det var egentligen då de stora 

problemen tog fart. Men vi tar det från början: 

 
Mycket hög ärftlighet 

Bipolär sjukdom, eller manodepressivitet, betyder att man ömsom är manisk, ömsom deprimerad, 

att man skiftar mellan höga och låga episoder i livet. Vad sjukdomen beror på vet man inte riktigt 

än, men att den till stor del kan förklaras av ärftliga faktorer är fastställt. Enligt överläkare Mikael 

Landén på Affektivt centrum vid S:t Görans sjukhus i Stockholm, kan hela 80 procent förklaras av 

ärftliga faktorer. Det kan jämföras med till exempel diabetes eller vanlig depression, som inte alls är 

lika ärftligt. Forskningen går framåt, men det går långsamt. 

 

– Man har hittat riskgener som man tror delvis kan orsaka sjukdomen, men eftersom det är 

flera gener som verkar bidra med risker så tar det tid. 

 

Sjukdomens olika ansikten  

För många är de depressiva skoven de värsta, då dagarna präglas av nedstämdhet och energilöshet. 

Så började det för Patrik. Han tappade liksom styrfart och tyckte att saker och ting blev 

meningslösa. Visst, han hade sin flickvän som han älskade och jobbet var helt okej, men det var 



 4 

något som inte stämde. Till slut gick han in i väggen. För lite sömn på grund av grubblerier, stress 

på jobbet och för mycket alkohol gjorde att han till slut kraschade. Som så många andra i samma 

situation kom han till en allmänläkare på vårdcentralen som snabbt föreslog att Patrik skulle börja 

med antidepressiv medicin. Symptomen lättade snabbt. 

 

– Jag mådde bättre redan efter en vecka, berättar Patrik. 

 

Han var sjukskriven ett par månader innan han var redo att gå tillbaka till jobbet igen. Men sedan 

hände något annat. Han började känna en diffus varmhetskänsla i huvudet som han aldrig känt 

innan. Och så kom han på sig själv med att prata mer och snabbare än vanligt.  

 

– Det förvånade mig, det var inte likt mig. Jag började läsa på om medicinen och olika 

diagnoser för att förstå vad det var som höll på att hända. Var jag bipolär? Jag förstod att 

manodepressivitet inte alltid behövde ta sig så dramatiska uttryck som jag haft en bild av 

tidigare. Och jag såg att man i USA diskuterade risken att antidepressiv medicin kan utlösa 

manier hos den som har anlag för det. Det mesta stämde faktiskt in på mig. 

 

Patriks symptom hade börjat tyda på bipolär sjukdom. Han var inte längre deprimerad, utan snarare 

tvärtom. Han var piggare än normalt och behövde inte alls sova lika mycket som vanligt. Han 

tillbringade många sena timmar på krogen, i för honom ovanliga kvarter. Han minns hur han ofta 

hamnade på restaurang Sturehof och satt där ensam och åt den dyra hummersoppan, fastän han 

hade dåligt med pengar.   

 

– Till slut sökte jag hjälp igen, jag visste att något var fel. 

 

Men det var svårt att få rätt hjälp. Han kom till en psykiatrisk klinik, som inte riktigt tog hans egna 

teorier om bipolär sjukdom på allvar. Istället rekommenderade de att han skulle gå i psykodynamisk 

terapi, vilket han gjorde i två år. Men han mådde inte bättre, utan blev snarare sämre. Han drack 

mer och mer, något som är vanligt bland dem som lider av sjukdomen. Det blev ett sätt att 

självmedicinera, ytterligare ett sätt att försöka få bukt med oron och rastlösheten. Han provade även 

att trappa ned den antidepressiva medicinen, men halkade då snart ner i depressionen igen. 

Uppenbarligen behövde han medicin, frågan var bara vilken.  
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Fem år innan rätt diagnos 

Det tog fem år innan Patrik till slut fick rätt diagnos och rätt behandlig. Själv säger han att han hela 

tiden misstänkte det. Han var bipolär typ 2. Till skillnad från en person med bipolär typ 1 når hans 

manier inte sådana nivåer att han blir psykotisk, utan de stannar vid vad som kallas hypomani. Men 

de kan vara nog så jävliga. Precis som för någon med fullt utvecklade manier blev han speedad, 

nästan forcerad. Han satt uppe om nätterna med projekt som verkade rimliga i hans ögon, men som 

han i efterhand vet var absurda. Men värst var kanske aggressionerna som kom i samband med 

drickandet. För det var egentligen inte han, han skulle aldrig göra någon illa. När manierna sedan 

ebbat ut var ångesten stor över saker han gjort, människor han sårat.  

 

– Man ställer till det för sig själv, sårar dem som står en närmast. Och sedan river ångesten i en 

och grubblerierna tar fart igen. Och då kan man snart vara tillbaka i depressionen.  

 

Diagnossystemet ger svar 

Som de flesta andra kliniker använder sig S:t Görans affektiva centrum sig av det amerikanska 

systemet DSM-IV för att ställa diagnoser. Mikael Landén berättar att det är viktigt att läkarna har 

rätt verktyg för att kunna avgöra om någon lider av bipolär sjukdom. Med hjälp av DSM-IV får 

man svar på de viktigaste frågorna och kan oftast konstatera om någon är bipolär. Men ibland är det 

bara allt för uppenbart menar Mikael Landén. 

 

– Som när någon börjar sitta uppe om nätterna och har en massa extra energi. Eller om en 

person helt plötsligt köper en massa instrument och ska bli musiker eller kanske kontaktar 

alla gamla pojk- eller flickvänner. Då vet man. 

 

Inte bara negativt 

Omdömeslösheten under manierna har både positiva och negativa effekter. De positiva pratar 

Patrik mycket om. I sitt kreativa yrke har han många gånger haft nytta av hypomanierna. Då har 

han skapat utan att begränsa sig. Idéerna har ibland varit extrema, visst, men en del saker har varit 

geniala. Att det är sjukdomen som gör honom bra på sitt yrke vill han dock inte påstå. Däremot 

funderar han ibland på om hans mediciner kan vara hämmande för hans kreativitet. 

 

– Men man vågar inte låta bli att ta dem, riskerna är för stora, säger Patrik. 
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Riskerna han talar om stämmer in på de flesta som är manodepressiva, för omdömeslösa blir många 

när manierna sliter i kroppen. Att köra bil för fort, spela bort en massa pengar på poker eller 

shoppa hysteriskt är inte ovanligt. Och att söka nya kontakter, gärna av sexuell natur, är en av 

impulserna som är svår att stoppa, främst eftersom sexualdriften samtidigt ökar. Ekonomiska 

problem och skilsmässor följer därför ofta i sjukdomens kölvatten. Och mer ångest skapas. 

 

Medicinen kan ha triggat manin 

När Patrik ser tillbaka på sitt första skov förstår han att det var yttre faktorer, stressen, som gjorde 

att det första depressiva skovet triggades. Men han har starka misstankar om att det andra skovet, 

det hypomaniska, kan ha utlösts av den antidepressiva medicinen. Problemet kallas switch, när 

antidepressiv medicin liksom knuffar den sjuke, inte bara ur depressionen, utan ett steg till – in i 

manin. Därför bör antidepressiv medicin kombineras med en stämningsstabiliserare, vanligen 

litium, om man misstänker bipolär sjukdom.  

 

Litium hjälper de flesta 

När det gäller vanliga depressioner har man hittat en ganska tydlig koppling till de kemiska 

signalsubstanserna serotonin och noradrenalin. Deras uppgift är att förmedla signaler mellan 

hjärnans hundra miljarder nervceller. När det gäller bipolär sjukdom är det inte lika enkelt att säga 

hur hjärnans kemi hänger ihop med sjukdomen. Man upptäckte redan i mitten på 1900-talet att 

litium dämpar svängningarna hos personer med manodepressivitet. Främst dämpar den manierna, 

men i viss mån även depressionerna. Litium anses fortfarande vara det första valet vid bipolär 

sjukdom och majoriteten av dem som äter medicinen blir näst intill symptomfria och kan leva ett 

relativt normalt liv. 

 

– Tyvärr är många rädda för litium och vi måste övertala dem att våga ta medicinen. Det har 

en viss klang, vilket är konstigt eftersom det är en medicin som vi har använt i 60 år och vet 

precis hur den fungerar. De flesta blir hjälpta av litium, berättar Mikael Landén. 

 

Få får rätt diagnos 

För Patrik fungerar läkemedelskombinationen bra, även om han inte är helt symptomfri. Han har 

lärt sig balansera sitt liv så att han inte blir allt för stressad. Och som tur är har han ett flexibelt 

arbete som gör att han kan lyssna på varningssignalerna och sakta ner när det behövs. Han är ledsen 
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över att det tog så lång tid innan han fick rätt hjälp. Och det är tyvärr så det ofta ser ut. Forskning 

visar att bara var fjärde bipolär får rätt diagnos hos allmänläkaren. Det vanligaste felet är att man 

istället behandlas mot vanlig depression. Vissa kritiker menar att påståendet att bipolär sjukdom 

underdiagnostiseras bottnar i läkemedelindustrins intresse att vidga sjukdomsspektrumet och 

därmed sin marknad. Mycket talar ändå för att underdiagnostiseringen av bipolär sjukdom är ett 

faktum och att sjukvården måste bli bättre på att känna igen och förstå det bipolära spektrumet.  

 

 

 

Fotnot: Patrik heter egentligen något annat 
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Birgitta blev fri från svängningarna  
 
 
Livet är sällan en rak väg utan backar, krön och gupp. Ibland mår vi bra och ibland mår vi 

alla lite sämre. Vad som skiljer den bipolärt sjuka från dem som känner sig lite höstlåga, är 

att dalgångarna blir extrem låga och att topparna ofta slutar i regelrätta manier. För Birgitta 

tog det lång tid att få rätt diagnos och hon behandlades länge bara för de depressiva 

skoven. I dag är hon helt frisk, även om läkarna inte tycker om att man säger så eftersom 

det är en kronisk sjukdom.  

– Okej, skriv att jag är symptomfri. 

 

Birgitta var nästan 40 år när två allvarliga sjukdomar slog ner i hennes liv. Hon hade fött en son 

sent. Som 37-åring blev hon mamma till lilla Love. När Love var dryga året märkte hon att allt inte 

stod rätt till med honom. Länge kämpade hon på innan läkarna förstod vad som var fel med honom 

och han till slut fick en diagnos. Love var två år när han diagnostiserades med den allvarliga 

sjukdomen histiocytos. Nu överfördes han snabbt från Huddinge sjukhus till Karolinska 

barncanceravdelningen där en intensiv period med både strålbehandlingar och cellgifter påbörjades. 

Innan de fick veta vad han led av hade det under ett halvår varit många vaknätter med den lilla 

pojken som inte mådde bra, och väl på sjukhuset sov Birgitta knappt alls den första veckan. Till slut 

orkade hon inte längre utan förlorade kontrollen och blev psykotisk.   

 

– Kraftigt psykotisk kördes jag i väg från Loves avdelning i rullstol. Jag togs först till psyket på 

Karolinska, sedan till S:t Görans psykklinik där jag blev kvar några veckor. När jag varit 

hemma ett tag och kände mig ganska frisk, var det dags för Love att åka in på sjukhuset igen 

för att få mer strålbehandling. Jag kommer ihåg att jag stod och försökte få på honom hans 

overall. Men det gick inte, det var omöjligt. Då kände jag depressionen komma och min 

sambo fick ta över igen. 

 

Läkarna konstaterade att hon hade en depression. Att hon är bipolär, eller manodepressiv som man 

även säger, tog lång tid att komma fram till. Den första psykosen, som inträffade när sonen först låg 

inne på sjukhus, sattes inte i samband med bipolär sjukdom. Och så är det ofta med den 

sjukdomen. Många går med en delvis felaktig diagnos och äter antidepressiva mediciner mot 
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depression, istället för att få vård för sin bipolära sjukdom. Anledningarna är flera. Diagnosen är 

svår att ställa då man inte med ett enkelt blodprov kan fastställa vem som lider av sjukdomen. 

Allmänläkare, som man ofta kommer till som första anhalt i vården, är sällan tränade att ställa de 

frågor som krävs för att misstänka just bipolär sjukdom.  

 

Sjuk efter andningskurs 

Det första skovet är oftast en depression, men Birgittas sjukdom bedöms ha startat i och med den 

maniska psykos som hon genomled när sonen först hamnade på sjukhus. I efterhand har hon dock 

funderat på om den milda depression hon upplevde som tonåring egentligen var hennes första 

skov.  

 

– Jag kom aldrig till någon läkare då, och jag tror att min familj tog för givet att jag var ledsen 

för att vår hund hade dött. Men man vet ju inte så klart.  

 

Birgitta tog sig så småningom ur sin depression. Allt var mer eller mindre som vanligt igen, båda 

föräldrarna arbetade och Love var på dagis, men måste regelbundet till sjukhus för att få cellgifter. 

Familjen kämpade på, de lärde sig att leva med Loves sjukdom. Visst var det tungt att ha en sjuk 

son, men det var aldrig någon fara för hans liv. Men det tog på krafterna. Birgitta arbetade deltid för 

att få livet att gå ihop.  I sju år fungerade allt bra, även om det stundom var stressigt med både ett 

sjukt barn och jobb. Hon började söka egna svar på frågorna hon hade. 

 

– Jag började intressera mig för det österländska. Jag provade yoga, mediterade och jobbade 

med avslappningsövningar. Allt var så stressigt och jag försökte hitta något som skulle 

fungera för mig. Sedan hände något. Jag började med frigörande andning 1992. Jag hann gå 

två gånger innan jag fick en rejäl psykos.  

 

Rätt diagnos till slut 

Nu följde en fyra år lång jojoperiod. Ibland var hon uppe, ibland nere. De antidepressiva 

medicinerna hon åt var delvis felaktiga eftersom hon led av något annat. Hon behandlades för 

depressionen, inget annat. Birgitta ser det som sjukdomens värsta fiende. Att det tar så lång tid att 

få rätt diagnos. Det krävs skickliga specialistläkare för att komma fram till att en deprimerad person 

egentligen kan vara manodepressiv, alltså ha både depressiva och maniska eller hypomana skov. 
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Birgitta fick så småningom diagnosen bipolär typ 1. Det är den allvarligaste sorten, där dalarna är 

djupa och topparna är regelrätta manier. Hennes maniska skov har dock alltid varit lite speciella 

eftersom hon oftast gått direkt från kortvarigt maniskt tillstånd till psykoser, utan att egentligen vara 

traditionellt manisk så länge. Men skoven kan se olika ut för alla. I manierna är det inte ovanligt att 

man behöver mindre sömn, har mer energi än vanligt och sprudlar av idéer. En del pratar fort och 

hänger sig åt spännande lustfyllda aktiviteter som man kanske inte skulle ha gjort annars, som till 

exempel spel, sexuella äventyr eller stor alkoholkonsumtion.  

 

Psykosen smyger sig på 

I Birgittas fall har de maniska episoderna inte inneburit så mycket negativt för henne eller de runt 

omkring henne. Och när manierna övergått i psykoser har hon som tur är haft sin sambo Calle som 

stöd. Birgitta beskriver sina psykoser som vanföreställningar som gestaltas i förstärkta sinnesintryck. 

Det var färger, ljud och dofter som ingen annan kunde uppfatta. Hon minns ett tillfälle när sonen 

var liten och de tillbringade dagen på landet med Birgittas mamma och en kompis till Love. Hela 

dagen var konstig. Hon sorterade blommor och la dem i en lång rad. Sedan körde hon bilen hem, 

glad och sjungande, med 2 barn i baksätet. Det var början på nästa psykos. På natten hittade hennes 

man henne inlåst i badrummet, med vattnet spolandes. Vattnet föreställde ett vattenfall. 

 

– Calle anade som tur var oråd och ringde polisen, han såg inget annat alternativ. Poliserna 

hjälpte till att få i väg mig till sjukhus i vår egen bil och jag blev inlagd igen några dagar.  

 

Att ha någon omkring sig, att inte vara ensam, är viktigt. Calle har varit ett stort stöd hela tiden. 

Intuitivt har han vetat vad som är rätt för Birgitta. Han såg till att hon kom ut, även när hon var 

som mest deprimerad. Och han förstod att det var viktigt med frisk luft och nya sinnesintryck. 

 
Litium blev räddningen 

I och med att hon fick rätt diagnos kunde hon börja med rätt behandling. Som så många andra 

sattes hon på litium. Och litium har hon tagit i drygt 10 år. Litium är räddningen för många, 

eftersom den jämnar ut både toppar och dalar. De flesta som äter den blir bra och kan leva ett 

relativt normalt liv. Att sjukdomen och litium väcker känslor hos andra är hon medveten om, men 

hon har egentligen aldrig märkt av den stigmatisering som ibland sägs finnas runt sjukdomen. 

Istället har hon valt att vara öppen med sin diagnos, både i relationer och på jobbet. 
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– Att berätta för dem runt omkring mig har varit självklart. De flesta har ju sett mig sjuk, mest 

deprimerad. Jag tror att stigmatiseringen är värst för dem som har riktigt jobbiga manier och 

som då gör bort sig och ställer till det för sig. Men det har jag just aldrig gjort. 

 

Förstående arbetsgivare 

Birgitta har även haft turen att ha en förstående arbetsgivare, vilket har förstärkt det sociala 

skyddsnät som man så väl behöver när man har en psykisk sjukdom. Jobbet som administratör på 

fackförbundet Sif har varit en trygghet. Ibland har hon jobbat deltid, andra perioder har hon varit så 

sjuk att hon varit helt sjukskriven. Att ha en stressig arbetssituation kan vara farligt och ibland 

anledningen till att manier utlöses. När hon efter en tids sjukskriven skulle börja jobba som 

ombudsman rekommenderade hennes arbetsgivare henne istället att ta ett annat jobb inom Sif, på 

a-kassan. I efterhand förstår Birgitta att det var ett klokt beslut från arbetsgivarens sida. Jobbet som 

ombudsman hade betytt större självständighet, men framför allt mer ansvar och stress. Hon var 

besviken just då, samtidigt visste hon att stress kan var en bidragande orsak till att manier utlöses. 

Genom åren har hon även dragit på sig kroppsliga skavanker och började arbetad halvtid. I somras 

erbjöds Birgitta som en omställningsåtgärd avtalspension och gläder sig åt den nya friheten. 

 

– Det är så skönt. Det blev för mycket negativa saker, som nya system och nya lokaler, allt var 

nytt nytt nytt. Nu har jag mycket tid över och behöver inte längre försöka klämma in 

aktiviteter som får mig att må bra. Nu har jag tid att till exempel gymma och motionera när 

jag själv vill och framför allt vara länge på landet. 

 

Sjukdomen finns i familjen 

För sin egen del är Birgitta inte orolig längre. Hon känner sin kropp och sin sjukdom. Och hon har 

varit symptomfri längre. Men hon kan inte låta bli att tänka på sin son och risken för att han ska ha 

ärvt sjukdomen. När en förälder har sjukdomen är nämligen risken 13 procent högre. Men det är 

inget som hon går och grämer sig över. 

 

– Det enda jag kan göra är att be honom att vara uppmärksam på att risken finns. Jag kan ju 

inte hindra honom från att leva sitt liv. Men jag finns här för honom och vet hur vi skulle gå 

till väga om han skulle bli sjuk. 
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Att sjukdomen är ärftlig framgår tydligt i Birgittas fall. Hennes mamma är manodepressiv. Men hon 

var inte sjuk när Birgitta var liten, utan blev sjuk senare i livet, något som är ganska ovanligt. I dag 

är hon 89 år och har precis haft ett maniskt skov, vilket är jobbigt även för Birgitta och hennes 

syster. Som tur är orkar hon inte längre vara ute och fara runt så mycket. Däremot ringer hon runt 

till folk och skapar ibland konflikter.  

 

– Jag och min syster brukar säga att hon sätter folk på ”svarta listan”. Där hamnar vi själva då 

och då. Man kan säga att hon liksom odlar oförrätter istället för att glömma och gå vidare, 

och det gör att hon får ovänner.  

 

Skillnaden mellan mor och dotter är att Birgitta till slut fick en behandling som har fungerat bra för 

henne. Hennes mamma äter inte litium, vilket Birgitta hela tiden har försökt ändra på.  

 

– Problemet är att hon bara kommer i väg till läkaren när hon är deppig, inte när hon är 

manisk. Så läkaren vet egentligen inte hur illa det är med henne ibland. Det är sorgligt att se 

att hon har kämpat på så här sedan sjuttiotalet, helst eftersom hon hade kunnat bli hjälpt. 

Som jag har blivit.  
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Tre av fyra får fel diagnos 

 

Trots att antalet självmord nästan halverats de senaste 25 åren, är det fortfarande mer än dubbelt så 

många som tar sitt liv än som dör i trafiken. Den vanligaste orsaken till självmord är depression, 

följt av alkoholism. I trafiken talar man om Nollvisionen. Vad heter motsvarande statligt 

finansierade projekt för de psykiskt sjuka?  

 

Det har gjorts stora framsteg när det gäller att upptäcka och behandla depressioner (vilket kanske 

förklarar att självmordskurvan trots allt pekar nedåt), men när det gäller bipolära depressioner ser 

det inte alls lika bra ut. De flesta av oss kan nog ana ungefär vad det innebär att vara 

manodepressiv. I bästa fall är det en sjukdom som ger upphov till kreativt skapande och ett 

spännande liv, men för många är det ett helvete. De allra sjukaste klarar inte av vardagen. 

Sjukhusvistelser och självmord är inte ovanliga. Men ännu fler lever i det tysta med sjukdomen och 

hankar sig fram i livet. Många vet inte ens om att de lider av det som kallas för bipolär sjukdom.  

 

Anna Bäsén på Expressen drev i våras tesen att läkemedelsbranschen hittat på en ny diagnos, 

bipolär light, för att sälja mer läkemedel. Artikelserien skapade ett ramaskri bland de ungefär 100 

000 svenskar som lider av bipolär sjukdom typ 2, den typ av sjukdomen som Bäsén syftade på. Utan 

behandling drabbas de nämligen av återkommande depressioner och hypomanier, som skapar stort 

lidande, både för den enskilda individen och för anhöriga. Och med fel behandling är det risk att 

svängningarna i stämningsläge till och med blir större. Naturligtvis ligger det i läkemedelsföretagens 

intresse att vidga sina marknader, men att utifrån några få exempel, som Bäsén gör, dra slutsatsen 

att omotiverat många människor diagnostiseras saknar grund. I stället bör man ta fasta på att 

bipolär sjukdom är en av de sjukdomar där patienter får vänta längst med att få rätt diagnos. Snarare 

tycks det vara så att bipolär sjukdom under- eller åtminstone ofta, feldiagnostiseras. Det vanligaste 

är att läkaren ställer diagnosen unipolär (”vanlig”) depression. Det är inte konstigt eftersom det är 

vanligt att man främst söker hjälp i den depressiva fasen. För att kunna ställa en riktig diagnos 

måste läkaren också ställa frågor om hur patienten mått tidigare. Har det förekommit svåra manier 

har dessa sannolikt upptäckts, men om patienten ”bara” haft lättare hypomaniska skov kan dessa 

vara svåra att skilja från vad som hör till det normala livet och personligheten. Det finns inget 
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egenvärde i att sätta olika diagnoser på människor. Men de behövs för att människor som lider ska 

få bästa möjliga behandling och därmed högre livskvalitet.  

Förutom unipolär depression får manodepressiva ibland också felaktigt diagnoser som schizofreni, 

alkoholism, ADHD eller ångestsyndrom. En studie visar att en knapp fjärdedel får rätt diagnos hos 

allmänläkaren, vilket är en upprörande låg siffra med tanke på hur stor självmordsrisken är om man 

inte får rätt behandling. En annan studie visar att hälften av personer med obehandlad bipolär 

sjukdom försökt ta livet av sig. Med lämplig behandling däremot, ofta litium och patientutbildning, 

blir de flesta symptomfria och kan leva ett ganska normalt liv. Vad Anna Bäsén har emot det vet jag 

inte. 

 

Visst är det rimligt att vara vaksam så att inte människor äter medicin i onödan när de lider av 

lättare störningar som kanske bäst behandlas med förändrad livsstil eller kognitiv beteendeterapi. 

Men bipolär sjukdom hör knappast till den kategorin. 
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