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Depression: Sociale medier

Reece & Danforth, EPJ Data Science. 2017



Mobiltelefon: Stemmegenkendelse i Bipolar Sygdom

Faurholt-Jepsen et al. Transl Psychiatry. 2016



Søvnmonitorering



Hvornår dør psykiatriske patienter?

Søeby et al. (unpubl.)



Etnicitet



Skizofreni og … 
SkizofreniADHDAutisme Depression PersonlighedMisbrug



Diagnostiske forløb er meget strukturerede

Skizofreni subtyper



… den mest komplekse struktur i universet

Hvad er psykisk sygdom? 



.

ADHD was important for surveying and guarding …
Anxiety was key to fight-or-flight response … 

Hvad er psykisk sygdom? 





Current Biology (2008)

Det genetiske Europa

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiCaptionURL&_method=retrieve&_udi=B6VRT-4T5BRBK-2&_image=B6VRT-4T5BRBK-2-5&_ba=&_user=641710&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=6243&view=c&_isHiQual=Y&_acct=C000034378&_version=1&_urlVersion=0&_userid=641710&md5=0e5e057236346e9738b9723b25b01b3c
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiCaptionURL&_method=retrieve&_udi=B6VRT-4T5BRBK-2&_image=B6VRT-4T5BRBK-2-5&_ba=&_user=641710&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=6243&view=c&_isHiQual=Y&_acct=C000034378&_version=1&_urlVersion=0&_userid=641710&md5=0e5e057236346e9738b9723b25b01b3c


Danskere



Danskere

Genetisk oprindelse



Forbrugergenetik



Genetisk prædiktion af højde



Skizofreni eller ikke skizofreni

Impute.me





Skizofreni eller ikke skizofreni

Impute.me

?



… har tilbøjlighed for
• Kortere uddannelse
• Depression
• Diabetes
• Rygning
• Mange børn, tidligt
• Lav alder ved død
• Fartbøder
• … 

Personer med meget ADHD genetik …  



… har tilbøjlighed for
• højere IQ
• højere uddannelse
• mere træthed
• lavt velvære
• uregelmæssig søvn
• … 

Personer med meget autisme genetik …  



It seems to us that without exception
the experience and behavior that gets 
labeled schizophrenic is a special 
strategy that a person invents in order 
to live in an unlivable situation
- Ronald D. Laing (1967)

”Mental disorders do not exist, except as social constructs”



Præcisionsmedicine & Stigmatisering

Psykisk sygdom er
(bl.a.) arvelig … 

… har den arvelighed
altid været der … 

… eller der den en 
konsekvens af menneskets 
udvikling?



Hvor kommer sygdomsgenetikken fra?  



Cases: 130,664
Cntl: 330,470Depressions genetik peger på … 

Neurons

Oligodendrocytes

Astrocytes



Genetisk risiko for skizofreniSkizofreni forekomst

Geografiske forskelle og miljøpåvirkninger

Genetisk oprindelse



Psykiatrisk genetik giver mulighed for… 

Dimensionering og planlægning af sundhedsvæsenet

Genetisk og familierådgivning
Hurtigere og mere præcis diagnostik
… behandlingsmæssige konsekvenser
[… måske nye (typer af) diagnoser] 
Tidligere opsporing og evt. intervention

… nye typer medicin.

Afstigmatisering, dvs. menneskeliggørelse af psykisk sygdom



Tak for invitation og 
opmærksomhed

Thomas.Werge@regionh.dk


