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Sammanfattning 

 Syftet med föreliggande studie var att vidareutveckla en behandlingsspecifik 

följsamhetsskala för paniksyndrom vid internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT). 

Studiens frågeställningar var 1) uppnår skalan tillräcklig interbedömarreliabilitet, 2) finns det 

ett samband mellan skalan och det tidigare använda följsamhetsmåttet antalet genomförda 

moduler, och 3) finns det ett samband mellan skalan och behandlingsutfallet. 

Interbedömarreliabiliteten mellan två bedömare testades genom två omgångar samskattning. 

80 deltagare som behandlades med IKBT för paniksyndrom vid enheten för internetpsykiatri i 

Stockholm skattades sedan enligt den behandlingsspecifika följsamhetsskalan. Även antalet 

moduler deltagarna genomförde registrerades. Resultaten visade att skalan sammantaget hade 

en god interbedömarreliabilitet. Vidare korrelerade följsamhetsskalan positivt med både 

antalet genomförda moduler och behandlingsutfallet. Slutsats: Skattningsskalan 

vidareutvecklad i föreliggande studie visade indikationer på att vara ett tillförlitligt och 

användbart instrument för att mäta följsamheten till IKBT vid paniksyndrom. 

 

Nyckelord: Följsamhet, Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi, IKBT, skattningsskala, 

paniksyndrom. 
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Abstract 

 The purpose of this study was to further develop a treatment-specific rating scale for 

adherence to internet-based cognitive behavioural therapy (ICBT) for panic disorder. The 

research questions for this study were 1) does the rating scale show satisfying inter-rater 

reliability, 2) is there an association between the rating scale and the commonly used 

measurement of adherence, module completion, and 3) is there an association between the 

rating scale and treatment outcome. The inter-rater reliability between two raters was assessed 

twice. 80 participants treated with ICBT for panic disorder at Internetpsykiatrin (the unit for 

internet-based cognitive behavioural therapy in Stockholm) were then assessed using the 

treatment-specific rating scale for adherence. Module completion was also registered. Results 

show that the rating scale had an overall satisfying inter-rater reliability. Furthermore, the 

rating scale correlated positively with both module completion and treatment outcome. 

Conclusion: The rating scale further developed in the present study showed indications of 

being a reliable and useful instrument for measuring adherence to ICBT for panic disorder. 

 

Keywords: Adherence, Internet-based cognitive behavioural therapy, ICBT, rating scale, 

panic disorder. 
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Introduktion 

 Att kunna mäta följsamheten till behandling är en nödvändighet för att kunna 

säkerställa att utfallet av en behandling faktiskt beror på dess interventioner (Sabaté, 2003). 

Instrumenten som tidigare har använts för att mäta följsamheten till internetförmedlad 

behandling har varit många och ännu finns ingen gold standard (Strauss, 2010). Omfattande 

och detaljerad data finns sparad och relativt lätt tillgänglig över patienters terapeutiska arbete 

med sådan behandling som förmedlas över internet (Donkin, Christensen, Naismith, Neal, 

Hickie & Glozier, 2011). Ansatsen i föreliggande studie är att vidareutveckla en 

behandlingsspecifik skattningsskala som tar tillvara sådan detaljerad information för att mäta 

följsamheten till internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) vid paniksyndrom. 

 

Paniksyndrom 

 Paniksyndrom avser återkommande och oförutsedda panikattacker, vilka innebär 

intensiv rädsla och/eller obehag och innefattar minst fyra utav 13 kroppsliga eller kognitiva 

symtom som svettningar, skakningar, yrsel och overklighetskänslor (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., DSM-5; American Psychiatric Association, 

2013). Panikattackerna följs av ihållande oro för fler panikattacker eller deras konsekvenser 

och undvikande av sådant som kan vara relaterat till panikattackerna, samt kan inte förklaras 

utav ett mediciniskt, substansinducerat eller annat psykiatriskt tillstånd (American Psychiatric 

Association, 2013). Undvikande beteende förstärks ofta då paniksyndromet åtföljs av 

agorafobi, vilket tar sig uttryck i rädsla för situationer eller platser där det kan upplevas 

genant att få en panikattack eller där det inte finns någon annan som kan hjälpa vid en 

panikattack (American Psychiatric Association, 2013).  

 Paniksyndrom leder ofta till nedsatt funktion, isolering och lägre livskvalitet 

(Davidoff, Christensen, Khalili, Nguyen & IsHak, 2012), och många gånger även till 

drogmissbruk, depression, äktenskapsproblem och suicid (Westling, 2013). Paniksyndrom har 

ett samband med fler vårdbesök och stor kostnad för sjukvården, vilken ökar då 

panikattackernas fysiska symptom liknar flera andra sjukdomar och föranleder dyra 

medicinska undersökningar (Katon, 1996). 

 Livstidsprevalensen för paniksyndrom i USA är 4,8%, varav 1,1% utgörs av 

paniksyndrom med agorafobi och 3,7% utgörs av paniksyndrom utan agorafobi (Kessler et 

al., 2006). Tolvmånadersprevalensen för paniksyndrom hos vuxna och ungdomar i USA och 

ett flertal europeiska länder uppskattas vara 2–3% (American Psychiatric Association, 2013). 

 I Sverige rekommenderas kognitiv beteendeterapi (KBT) eller antidepressiv medicin 
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som behandling för vuxna vid paniksyndrom med eller utan agorafobi (Socialstyrelsen, 2017). 

Vidare anses IKBT med behandlarstöd ha otillräckligt vetenskapligt stöd, men kunskapsläget 

möjliggör att IKBT ingår i utbudet av behandlingar och kan vid förfrågan erbjudas till 

motiverade patienter (SBU, 2013). 

 

KBT vid paniksyndrom och dess behandlingskomponenter 

 IKBT är en form av KBT. De verksamma behandlingsmekanismerna i IKBT är 

desamma som vid sedvanlig KBT vid paniksyndrom – kognitiv omstrukturering, exponering 

för yttre ångestskapande situationer och exponering för inre, kroppsliga sensationer (Hedman 

et al., 2013).  

 Westling (2013) beskriver två komponenter som ligger till grund för alla kognitiva 

tekniker; 1) registrering av tankar, där patienten tränar på att lägga märke till framförallt 

negativa automatiska tankar och i vilken situation de uppstår samt hur dessa påverkar 

tolkningen patienten gör, och 2) att undersöka bevis för och emot eller på annat sätt 

omvärdera tolkningen och göra kognitionerna mer balanserade. När det hädanefter i denna 

uppsats refereras till kognitivt arbete i Internetpsykiatrins behandling för paniksyndrom, är det 

denna typ av kognitiv registrering och omstrukturering som avses. 

 Samtliga KBT-modeller över paniksyndrom förklarar, i varje fall i någon mån, 

paniksyndrom som ett resultat av katastrofala tolkningar av olika kroppsliga sensationer 

(Westling, 2013). För att kartlägga och sedermera kunna balansera och omvärdera dessa 

tolkningar, används beteendetest – exempelvis hyperventilering – som medvetet framkallar 

inre sensationer/symtom (Westling, 2013). När det hädanefter i denna uppsats refereras till 

interoceptiv exponering i Internetpsykiatrins behandling för paniksyndrom, är det denna typ 

av beteendetest som avses. 

 Exponering för agorafobi kan ha två olika teoretiska utgångspunkter (Westling, 2013). 

Enligt den klassiska inlärningsteoretiska mekanismen habituering gör upprepad exponering 

att ångest minskar när en person stannar kvar i den ångestframkallande situationen, för att 

slutligen vara på så låga nivåer att det inte längre är besvärande (Westbrook, Kannerly & 

Kirk, 2011). Ramas exponeringen in som ett beteende-experiment syftar den snarare till att ge 

patienten ny information och en kognitiv förändring, vilket i nästa led kan ge förändringar 

också i beteenden och emotioner (Westling, 2013). 

 

IKBT 

  IKBT härstammar, förutom ur KBT, också ur biblioterapin (Lidren, Watkins, Gould, 
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Clum, Asterino & Tulloch, 1994), det vill säga läsning av ett material med terapeutiskt syfte 

att uppnå förståelse eller problemlösning (Riordan & Wilson, 1989). IKBT kan både vara 

behandlarstödd självhjälp, vilket Hedman et al. (2013) beskriver som biblioterapi med online-

stöd av en terapeut, eller enbart självhjälp utan någon behandlare.  

 IKBT har i randomiserade kontrollerade studier (RCT) påvisats vara effektivt vid flera 

olika psykiatriska tillstånd och sjukdomar, såsom paniksyndrom (Carlbring, Westling, 

Ljungstrand, Ekselius & Andersson, 2001; Bergström et al., 2010) och social fobi (El Alaoui 

et al., 2015). Även i kliniska studier har IKBT påvisats vara effektivt, exempelvis vid 

depression (Hedman et al., 2014) och paniksyndrom (Hedman et al., 2013). Vidare har 

metaanalyser visat att IKBT är en effektiv behandlingsmetod för depression och 

ångesttillstånd (Andrews, Cuijpers, Craske, McEvoy & Titov, 2010; Andrews, Basu, 

Cuijpers, Craske, McEvoy, English & Newby, 2018). 

 Det tar betydligt kortare tid för en terapeut att bedriva en behandling med IKBT än en 

vanlig behandling ansikte-mot-ansikte, vilket har potential att öka tillgängligheten och 

kostnadseffektiviteten för psykologisk behandling av depression och ångesttillstånd (Andrews 

et al., 2018) och även specifikt för paniksyndrom (Bergström et al., 2010). En nackdel med 

IKBT är att patienten riskerar missförstå teoretiska begrepp och därigenom bli sämre hjälpta 

av behandlingen, vilket i sedvanlig terapi lättare åtgärdats av terapeuten (Carlbring, 

Andersson & Kaldo, 2011). I en översikt över tillgängligheten för IKBT lyfter Waller och 

Gilbody (2009) fram höga krav på patientens läsförmåga och datorkunskap som potentiella 

problem. 

 

Följsamhet 

 Definition. Genom historien har flera termer använts för att beskriva patientens 

följsamhet till behandling, däribland mutuality, co-operation och compliance, och mer 

nyligen concordance och adherence (Bosworth, 2010). Världshälsoorganisationen (WHO) 

använder termen adherence och definierar det som ”the extent to which a person’s behavior – 

taking medication, following a diet, and/or executing lifestyle changes, corresponds with 

agreed recommendations from a health care provider” (Sabaté, 2003, s. 3). Även Bosworth 

(2010) använder adherence i sin kliniska guide över hur man kan förbättra följsamheten, och 

menar att termen antyder att patienten är en delaktig och engagerad del ingående i en allians 

med behandlaren. Vid psykoterapi kan följsamhet, eller adherence, förstås utifrån avhopp, 

medan det specifikt vid KBT även kan förstås utifrån misslyckanden i att utföra uppgifter 

eller övningar mellan sessionerna (Strauss, 2010). Vad gäller aspekten av avhopp, behöver en 
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i förtid avslutad behandling inte nödvändigtvis spegla ett misslyckande – tidiga avhopp sker 

också bland patienter som har upplevt framsteg och är nöjda med behandlingen (Strauss, 

2010). I den här uppsatsen kommer hädanefter den svenska termen följsamhet att användas i 

betydelsen adherence som det är beskrivet av Strauss (2010). 

 Hemuppgifter i KBT – följsamhet i relation till utfall. KBT med hemuppgifter har i 

en meta-analys, baserad på över 27 års forskning på området, bekräftats som mer effektiv än 

KBT utan hemuppgifter (Kazantzis, Whittington & Dattilio, 2010). I en tidigare meta-analys 

(Kazantzis, Deane & Ronan, 2000) visade sig följsamheten till hemuppgifter i KBT för 

ångestsyndrom korrelera med behandlingsutfall (r = .22), och författarna drar slutsatsen att 

följsamheten till hemuppgifter är en betydande prediktor för utfallet i KBT-behandling. 

 På senare tid har, förutom kvantiteten, också kvaliteten på patienternas genomförda 

hemuppgifter betraktats som en aspekt av följsamheten till KBT, och kvaliteten har i en meta-

analys (Kazantzis, Whittington, Zelencich, Kyrios, Norton & Hofmann, 2016) visat sig vara 

en stark prediktor för symtomreduktion. Vidare indikerar korrelationsstudier att denna effekt 

av kvaliteten på patientens följsamhet till hemuppgifter är stabil även vid uppföljning 

(Kazantzis et al., 2016). 

 Definition av följsamhet till internetförmedlad behandling. Det finns ingen 

allenarådande definition av följsamhet, inte heller specifikt i sammanhanget internetförmedlad 

behandling (Beatty & Binnion, 2016). Christensen, Griffiths och Farrer (2009) menar att 

WHO:s definition av följsamhet citerad ovan inte med lätthet låter sig översättas till 

internetförmedlad behandling, med hänvisning till att denna ofta bygger på 

självhjälpsmodeller. Det ska dock poängteras att Christensen, Griffiths och Farrer (2009) 

påstod detta med utgångspunkt i all internetförmedlade interventioner, inklusive sådana utan 

behandlarstöd och i open source-format. 

 Begreppet följsamhet har i litteraturöversikter och meta-analyser över 

internetförmedlad behandling definierats som ”the degree to which the user followed the 

program as it was designed” (Donkin et al., 2011, s. 3), ”the extent to which individuals 

experience the content of the Internet intervention” (Christensen et al., 2009, s. 3), ”the extent 

to which individuals are exposed to the content of the intervention” (van Ballegooijen, 

Cuijpers, van Straten, Karyotaki, Andersson, Smit & Riper, 2014, s. 2) och ”the amount of a 

therapeutic intervention that an individual engages with or completes” (Beatty & Binnion, 

2016, s. 776).  

 Operationalisering av följsamhet till internetförmedlad behandling. Instrumenten 

som används för att mäta följsamhet till internetförmedlad behandling är flera och skiljer sig 
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åt mellan studier. I sin systematiska litteraturöversikt baserad på 69 studier fann Donkin et al. 

(2011) 14 olika sätt att mäta följsamhet, vilket författarna tror grundar sig i att det inte finns 

någon överenskommelse om hur man på bästa sätt mäter fenomenet. Det mest förekommande 

sättet att mäta följsamhet var antalet gånger deltagaren loggade in på behandlingsplattformen, 

följt av antalet moduler slutförda (Donkin et al., 2011). Även i en översikt av Christensen et 

al. (2009) återfinns variation i operationaliseringen, där bland annat antalet inlägg på 

onlineforum samt hur lång tid deltagaren exponerats för internetsidan rapporterades som 

förekommande mått på följsamhet. Också Beatty och Binnion (2016) noterade i sin översikt 

heterogenitet bland måtten, samtidigt som antalet moduler slutförda användes som instrument 

i 25 av de 36 inkluderade studierna. 

 Olika studier har också använt olika grupperingar av data i sina analyser av 

följsamhet. I Donkin et al. (2011) finns exempelvis studier som grupperat deltagarna i 

”följsam” respektive ”inte följsam”; ”låg”, ”moderat” respektive ”hög” följsamhet; medan det 

i andra studier användes kontinuerliga variabler.  

 Följsamhet till internetförmedlad behandling och dess relation till utfall. Van 

Ballegooijen et. al (2014) fann i en meta-analys över RCT:s att följsamheten – här mätt 

genom antalet genomförda moduler/sessioner – till behandlarstödd IKBT inte var statistiskt 

signifikant skild från följsamheten till sedvanlig KBT vid behandling av depression. 

Deltagarna i IKBT slutförde i genomsnitt 80.8% av sin behandling, medan deltagarna i 

sedvanlig KBT slutförde 83.9% av sin (van Ballegooijen et al., 2014). I en annan meta-analys 

(Andrews, Cuijper, Craske, McEvoy & Titov, 2010) över RCT:s, som förutom studier gjorda 

på IKBT även inkluderade annan datorförmedlad KBT (cCBT), slutförde medianen av 

deltagarna 80% av sin behandling för depression eller ångestsyndrom. Även i 

litteraturöversikten av Christensen et al. (2009) användes RCT:s som underlag, och 

författarna drar slutsatsen att följsamheten till internetförmedlade interventioner inte verkar 

vara låg per se när de levereras inom ramen för forskningsstudier.  

 Bland de 13 depressionsstudier som inkluderades i litteraturöversikten av Donkin et 

al. (2011) visade sig endast måtten antalet moduler genomförda och exponering för 

behandlingshemsidan korrelera positivt med utfall. Övriga mått – antalet inlogg, genomförd 

aktivitet, tid spenderad online och antalet öppnade sidor – korrelerade inte eller i något fall 

negativt med utfall. Det bör tilläggas att studierna överlag hade låg statistisk power och att 

antalet moduler som mått på följsamhet var representerat i 7 av studierna, medan övriga mått 

användes i en alternativt två studier (Donkin et al., 2011).  

Till följd av den variation som har funnits i olika studier gällande både 
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operationalisering av följsamhet och analys av data, har det varit svårt att på ett tillförlitligt 

och systematiskt sätt undersöka hur följsamhet påverkar utfall (Donkin et al., 2011). Det är 

inte nödvändigtvis så att dessa olika mått korrelerar högt med varandra, vilket gör det svårt att 

få en överblick över forskningsresultaten (Christensen et al., 2009). Donkin et al. (2011) 

menar att studier som undersöker följsamhetens relation till utfall är ovanliga. 

Sammanfattning. Följsamheten till psykoterapi har visat sig spela en viktig roll för 

behandlingsutfallet (Strauss, 2010). Mindre är ännu känt om följsamhetens roll för utfallet 

gällande internetförmedlad psykologisk behandling (Andersson & Hedman, 2013; Donkin et 

al., 2011). Mer forskning på följsamhetens relation till utfall kan ge viktig information i 

arbetet med att förbättra IKBT och på så vis ge bättre vård till patienterna. Följaktligen är det 

då även av stort intresse, ur både ett vetenskapligt och kliniskt perspektiv, att kunna mäta 

följsamheten till IKBT på ett så bra sätt som möjligt. Enligt Donkin et al. (2011) är det 

generellt få forskare som presenterar detaljerad data över deltagarnas interaktion med 

behandlingsinnehållet, trots att den typ av data ofta är relativt lättillgänglig när det kommer 

till just internetförmedlad behandling. Vidare konstaterar Beatty och Binnion (2016) att flera 

studier endast jämför treatment completers med treatment dropouts istället för att använda 

flera följsamhetsmått, så som antalet inlogg, slutförda moduler eller hemuppgifter. 

Sammanfattningsvis finns det inom följsamhetsforskningen i stort ingen gold standard – 

ingen enskild metod är allmänt betraktad som den optimala (Sabaté, 2013; Strauss, 2010). 

 

Syfte 

Syftet för föreliggande studie var att vidareutveckla och utvärdera ett instrument för 

att mäta följsamheten till IKBT. Instrumentet är konstruerat för att skatta mer specifik 

följsamhet till viktiga komponenter i behandlingen, snarare än generell följsamhet mätt 

genom hur många moduler en deltagare genomför. Den mer specifika följsamhetsskattningen 

har möjliggjorts genom att ta till vara den omfattande och detaljerade datan som finns 

tillgänglig i IKBT. Denna detaljerade data som finns sparad är bland annat av 

hemuppgiftsrapporter och meddelanden skickade mellan patient och behandlare. 

 Den föreliggande uppsatsen är en del av SCAAM-projektet, med övergripande syfte 

att 1) undersöka effekten av IKBT vid depression, paniksyndrom och social fobi och 2) 

undersöka hur olika aspekter (däribland följsamhet) kan gynna behandlingsutfallet. 

 För att vidareutveckla instrumentet undersöktes följsamhetsskalans 

interbedömarreliabilitet mellan två bedömare. Vidare har tidigare forskning har visat att det 

specifika arbetet med hemuppgifter har ett samband med utfall (Kazantzis, Deane & Ronan, 
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2000). I syfte att utvärdera och få information om skalans validitet har därför den specifika 

följsamhetsskalans samband med utfall undersökts. Skalans validitet testades även genom att 

undersöka dess samband med ett välanvänt mått på följsamhet till internetförmedlad 

behandling, antal genomförda moduler. 

 

Frågeställningar och hypoteser 

 Den aktuella uppsatsens frågeställningar och hypoteser är följande: 

1) Uppnår följsamhetsskalan för behandlingsspecifik följsamhet tillräcklig 

interbedömarreliabilitet gällande deltagarnas totalpoäng samt poäng på de tre subskalorna 

kognitiv registrering och omstrukturering, interoceptiv exponering respektive exponering för 

agorafobi? 

 Författarnas hypotes är att skattningsskalan uppnår tillräcklig interbedömarreliabilitet. 

2) Finns det en positiv, statistisk signifikant, korrelation mellan följsamhetsskalan totalpoäng 

och antalet genomförda moduler? 

 Författarnas hypotes är att det finns en positiv, statistisk signifikant, korrelation 

mellan följsamhetsskalans totalpoäng och antalet genomförda moduler. 

3) Finns det samband mellan den behandlingsspecifika följsamhetsskalan, mätt genom 

deltagarnas totalpoäng och deras poäng på de tre subskalorna, och utfall mätt genom PDSS-

SR (symtom vid paniksyndrom) och MADRS-S (depressivitet)?  

 Författarnas hypotes är att det finns samband mellan deltagarnas totalpoäng, samt 

deras poäng på de tre subskalorna, och utfallsmåtten. 

 

Metod 

Deltagare 

 Deltagarna i studien hämtades från Internetpsykiatrins arkiv över patienter som hade 

påbörjat en IKBT-behandling för paniksyndrom. Inklusionskriterierna för att behandlas för 

paniksyndrom vid Internetpsykiatrin var: 1) > 16 år och 2) diagnostiserat paniksyndrom. Vid 

hög suicidrisk, planerad utlandssemester längre än två veckor under behandlingstiden, läs- 

och skrivsvårigheter eller problem med svenska språket rekommenderas inte IKBT hos 

Internetpsykiatrin (Internetpsykiatrin, u.å.).  

 Inklusionskriterierna för deltagarna i studien var att de 1) hade påbörjat och avslutat 

en IKBT-behandling för paniksyndrom, 2) hade påbörjat sin behandling 2011 eller senare, 3) 

kunde identifieras med hjälp av anonymt ID (så att datan kunde hanteras på ett säkert sätt). 

Internetpsykiatrins arkiv över patienter som hade påbörjat en IKBT-behandling för 
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paniksyndrom innehöll vid tiden för studien totalt 1600 patienter. Av dessa kunde 961 

identifieras via anonymt ID, varav 890 påbörjade sin behandling 2011 eller senare. Utav dessa 

hade 852 hunnit avsluta sin behandling vid tiden för studien. Av de kvarvarande 852 

patienterna som uppfyllde samtliga inklusionskriterier randomiserades 80 deltagare (47 

kvinnor och 33 män) för att ingå i den föreliggande studien. Deltagarnas medelålder var 35,19 

år (SD=12.07 år).  

 Det bör tilläggas att deltagarna som i arkivet gick att identifiera via anonymt ID 

endast skiljde sig från övriga deltagare med avseende på när de påbörjade sin behandling, 

alltså har detta inklusionskriterium ej gjort urvalet skevt i någon ytterligare bemärkelse. 

 För interbedömarreliabilitetstestningen skapades ett separat urval bestående av 12 

deltagare för första omgången samskattning och 16 deltagare för andra omgången 

samskattning. Första omgångens 12 deltagare valdes med inklusionskriteriet att de skulle ha 

utfört minst 9 utav 10 moduler. Utav den andra omgångens 16 deltagare valdes 6 deltagare ut 

med inklusionskriteret att de skulle ha utfört minst 9 utav 10 moduler och resterande 10 

deltagare randomiserades ur arkivet likt ovan beskrivna förfarande för randomisering. För 

deltagarna som ej valdes slumpmässigt, valdes hälften kvinnor och hälften män samt en jämn 

åldersfördelning (vart årtionde representerat gällande födelseår från 1950 till 1990). 

 

Procedur 

 Procedur för den aktuella studien. Arbetet inleddes med att testa följsamhetsskalans 

interbedömarreliabilitet, det vill säga graden av överensstämmelse mellan bedömare. 

Bedömarna var desamma som författarna till föreliggande uppsats och hade fullföljt nio av tio 

terminer på psykologprogrammet. 12 patienter valdes ut och skattades av två bedömare 

oberoende av varandra. För att säkerställa att alla variabler skulle bli representerade, valdes 

deltagare bland de som hade skickat in hemuppgiftsrapporten för minst 9 av behandlingens 10 

moduler. En första omgång data-analyser av interbedömarreliabiliteten genomfördes sedan 

vad gäller följsamhetsskalans enskilda variabler. Interbedömarreliabilitet testades även för 

deltagarnas totala poäng på skalan i sin helhet samt för subskalor konstruerade utifrån de 

enskilda variablerna (för mer utförlig beskrivning av dessa subskalor, se under Instrument). 

En variabel togs sedan bort utifrån resultaten från interreliabilitetsprövningen, två variablers 

lades till och en del otydliga målbeskrivningar justerades. Bedömarna diskuterade även svåra 

avvägningar och påminde varandra om principerna för skattningen, för att bli mer 

samstämmiga inför den andra omgången samskattning.  

 Därefter valdes ytterligare 16 deltagare ut och en andra prövning av 
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interbedömarreliabiliteten genomfördes. För att kunna undersöka samtliga av skalans 

variabler valdes 6 deltagare ut som hade skickat in hemuppgiftsrapporten för minst 9 moduler, 

och i syfte att denna gång få större spridning i skattningarna valdes resterande 10 deltagare ut 

slumpmässigt.  

 Data-analyser av interbedömarreliabiliteten genomfördes återigen, enligt samma 

förfarande som är beskrivet ovan. Två variabler togs bort inför skattningen av de 80 deltagare 

som ingår i den här studien. Dessa två variabler avsåg mäta deltagarnas arbete med särskilda 

interoceptiva övningar, inte ämnade för alla deltagare. Variablerna förkastades då 

interbedömarreliabiliteten inte var möjlig att testa på grund av för litet underlag och 

otillräcklig varians i skattningarna. I övrigt var det den version av skattningsskalan som 

testades under denna andra och sista omgång samskattning som användes för att skatta de 80 

deltagare som ingår i föreliggande studie. 

 De båda bedömarna skattade sedan 40 deltagare vardera enligt den 

behandlingsspecifika följsamhetsskalan. Antalet moduler deltagarna genomförde (mätt som 

antalet inskickade hemuppgiftsrapporter) registrerades också. Likaså registrerades antalet 

exponeringar för agorafobi som deltagarna under behandlingens gång hade utfört. Eftersom 

detta var en variabel som inte innehöll någon form av bedömning, utan snarare skattades 

genom att endast räkna antalet noteringar i behandlingsplattformen, ansågs det inte 

nödvändigt att testa interbedömarreliabiliteten för denna variabel.  

 För att undvika bias undvek bedömarna att titta på deltagarnas skattningar gällande 

mående eller symtom fram till dess att alla 80 deltagare hade skattats. Det förekom dock att 

information om deltagarnas veckoskattningar syntes i meddelanden mellan behandlare och 

deltagare, vilket gjorde att bedömarna i dessa fall fick viss kännedom. 

                    

IKBT-behandlingen för paniksyndrom vid Internetpsykiatrin.  

 IKBT-behandlingen som ligger till grund för den här studien utformades och bedrevs 

av enheten för Internetpsykiatri, en del av Psykiatri Sydväst inom Stockholms Läns 

Landsting. Behandlingen är baserad på boken “Ingen Panik: Fri från ångest- och 

panikattacker i 10 steg med kognitiv beteendeterapi” av Per Carlbring och Åsa Hanell 

(Internetpsykiatrin, u.å). Behandlingen var behandlarstödd av legitimerade psykologer 

alternativt praktiktjänstgörande psykologer med psykologexamen. 

 Behandlingen innehöll 10 moduler och sträckte sig som längst över 12 veckor. Av 

behandlarna rekommenderades patienterna att arbeta med behandlingen i en takt av cirka en 

modul per vecka. Hur länge patienterna faktiskt arbetade med varje modul varierade dock 
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betydligt. Varje modul hade ett tema och innehöll förutom psykoedukativ text även övningar 

och alltid någon form av hemuppgift. De teman som modulerna berörde var psykoedukation 

kring tillståndet paniksyndrom och KBT, kognitiv registrering och omstrukturering, 

interoceptiv exponering, exponering för agorafobi samt sammanfattning av 

behandlingsarbetet och återfallsprevention. Efter att ha arbetat med varje modul förväntades 

patienten att via behandlingsplattformen skicka en skriftlig hemuppgiftsrapport till 

behandlaren med svar på frågor som dels undersökte hur väl patienten hade tagit till sig av 

innehållet i modultexten, dels undersökte hur mycket och väl patienten hade arbetat med 

övningarna och hemuppgifterna knutna till den aktuella modulen. Behandlaren gav sedan 

skriftlig återkoppling på patientens rapport och gav i regel tillgång till nästa modul, förutsatt 

att behandlaren bedömde det som lämpligt.  

 Kommunikationen mellan patient och behandlare bestod framförallt av skriftliga 

meddelanden skickade via Internetpsykiatrins behandlingsplattform, både som 

hemuppgiftsrapporter och mer spontana meddelanden. I vissa fall, exempelvis om 

behandlaren bekymrade sig över en patients mående eller motivation till behandlingen, 

skedde kommunikation även över telefon.  

 I behandlingsplattformen fanns också så kallade arbetsblad, där patienten på ett mer 

detaljerat sätt kunde redovisa sitt arbete med olika övningar och hemuppgifter. På så vis 

kunde behandlaren under behandlingens gång följa patientens arbete med bland annat 

kognitiv registrering och omstrukturering, interoceptiv exponering och exponering för 

agorafobi. 

 Efter 12 veckor avslutades behandlingen och kontakten med behandlaren, oavsett om 

patienten hade hunnit genomgå samtliga 10 moduler eller inte. Patienterna hade dock tillgång 

till samtliga modultexter 6 månader efter avslutad behandling och uppmuntrades att fortsätta 

med modulerna på egen hand. 

 

Analys av data  

 All data-analys utfördes i det statistiska programmet IBM SPSS Version 25.  

 Test av interbedömarreliabilitet. För variabler på ordinal skalnivå, vilket gällde 

samtliga enskilda variabler i SCAAM-projektets skattningsskala för behandlingsspecifik 

följsamhet, användes weighted kappa som analysmetod i SPSS. Weighted kappa är ett index 

för överensstämmelse mellan två bedömare som, i likhet med sedvanlig kappa, korrigerar för 

överensstämmelse orsakad av slumpen (Cohen, 1968). Skillnaden mellan sedvanlig kappa och 

weighted kappa är att den senare varianten viktar indexet olika beroende på graden av 
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oenighet (Cohen, 1968). Weighted kappa används oftast för kategorisk data på just ordinal 

nivå (Hallgren, 2012). Med tanke på att de enskilda variablerna i SCAAM-följsamhetsskalan 

skattades enligt en fyrgradig likertskala är exempelvis en oenighet om 2 poäng att betrakta 

som mer allvarlig än en oenighet om 1 poäng. Mot denna bakgrund valdes weighted kappa 

som analysmetod för att testa interbedömarreliabiliteten gällande dessa variabler på ordinal 

skalnivå. Linjär viktning användes istället för kvadratisk, eftersom en oenighet om 2 poäng 

rimligtvis inte är att betrakta som mer än dubbelt så allvarlig som en oenighet om 1 poäng. 

 Kappa-värdet sträcker sig mellan -1 och +1, där 0 representerar den grad av 

överenstämmelse som kan förväntas ske av slumpen, medan 1 representerar perfekt 

överenstämmelse mellan bedömarna (McHugh, 2012). Landis & Koch (1977) tog fram 

följande riktlinjer angående hur kappa-värdet kan tolkas avseende överensstämmelse: .00-

.20=slight, .21-.40=fair, .41-.60=moderate, .61-.80=substantial, och .81-1.0=almost perfect. 

Fler liknande riktlinjer finns med andra kvalitativa beskrivningar, samtidigt som alla 

kategoriseringar av den här typen i grunden är godtyckliga (Sim & Wright, 2005). 

 I kappan finns ett inbyggt fenomen kallat prevelence problem, som innebär att 

resultatet kan bli missvisande lågt när spridningen av den observerade datan är låg (Byrt, 

1993). Eftersom detta problem misstänks ha påverkat kappa-värdena för en del av de enskilda 

variablerna i följsamhetsskalan, presenteras även korrelationskoefficienten (Spearman’s rho) 

och procent exakt överensstämmelse. Korrelationskoefficienter och procent exakt 

överensstämmelse har å sin sida problemet att de inte tar hänsyn till överensstämmelse 

orsakad av slumpen (Gisev et al., 2013). Att just presentera flera olika index för 

interbedömarreliabilitet har föreslagits som ett sätt hantera de olika analysmetodernas 

baksidor (McHugh, 2012). 

 För variabler på skalnivå kvot användes Intraclass correlation (ICC) two way single 

measures with absolute agreement som mått på interbedömarreliabilitet. ICC valdes eftersom 

det är en lämplig metod för två eller fler bedömare av variabler på kvotnivå, two way single 

measures användes eftersom bedömarna även fortsättningsvis var desamma och skulle skatta 

deltagare oberoende av varandra, och absolute agreement användes eftersom 

överensstämmelse i absolut mening var mer intressant än rankordning – vilket följer riktlinjer 

framtagna av Hallgren (2012). Cicchetti (1994) föreslog följande tröskelvärden gällande ICC-

koefficienten vid psykologisk forskning: <-40=poor, .40-.59=fair, .60-.74=good och .75-

1.0=excellent. Enligt Hallgren (2012) är dessa riktlinjer välciterade. 

 Test av bivariata korrelationer. Samtliga oberoende variabler korrelerades mot 

förändring mellan för- och eftermätningen av utfallsmåtten. De oberoende variablerna var 
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både på ordinal- och kvotnivå, medan utfallsmåtten var på kvotnivå. De oberoende variabler 

som var på ordinal skalnivå korrelerades med utfallsmåtten genom att använda den bivariata 

korrelationsanalysen Spearman rho. De oberoende variabler som var på skalnivån kvot 

korrelerades med utfallsmåtten genom att använda den bivariata korrelationsanalysen 

Spearman rho eller Pearson r, beroende på om datan uppnådde antagandena för parametriskt 

test eller inte. 

 

Instrument 

 SCAAM-projektets skattningsskala för behandlingsspecifik följsamhet. 

Följsamhetsskattningarna utfördes med SCAAM-projektets skattningsskala för 

behandlingsspecifik följsamhet, vilken är baserad på Lindberg och Nordlings (2015) skala 

framtagen inom ramen för REGASSA-studien. Lindberg och Nordling (2015) skapade 

skattningsskalan och medföljande instruktion för skattning med syfte att mäta följsamhet för 

varje modul i Internetspsykiatrins behandling för komorbid depression och insomni. 

Skattningsskalan använd i den aktuella studien är skapad inom ramen för SCAAM-projektet 

och är avsedd att bedöma följsamheten till specifika behandlingsaspekter inom 

Internetpsykiatrins behandlingsprogram för paniksyndrom. Skattningsskalan följer de 

generella riktlinjer framtagna av Lindberg och Nordling (2015), såsom att skatta följsamhet 

på en likertskala från 0-3 för varje variabel, men är i övrigt utvecklad separat från sin 

föregångare. Skalan som använts i den aktuella studien är alltså inte tidigare testad eller 

utvärderad. 

 Den information som låg till grund för bedömningarna av patientföljsamheten var 1) 

samtliga skriftliga meddelanden skickade mellan deltagaren och behandlaren, 2) samtliga 

hemuppgiftsrapporter inskickade av deltagaren, och 3) samtliga arbetsblad i 

behandlingsplattformen. Telefonsamtal ingick ej i bedömningen.  

 Skattningsskalan innehöll i sin slutgitliga version 18 items. Varje item hade en 

målbeskrivning som först formulerades av Internetpsykiatrins behandlare och som sedan, i 

syfte att öka skalans interbedömarreliabilitet, till viss del omarbetades inom ramen för den 

aktuella studien. Varje item gavs poäng på en fyrgradig Likertskala (0-3 poäng) i förhållande 

till målbeskrivningen, där 2 poäng motsvarade att deltagaren hade uppfyllt målbeskrivningen 

både vad gäller omfattning och kvalitet. 0 poäng motsvarade att deltagaren inte hade gjort 

någonting alls eller så lite att det inte kunde bedömas ge någon effekt alternativt hade gjort en 

del men ej enligt KBT-principerna. 1 poäng motsvarade att deltagaren hade utfört en del men 

inte allt beskrivet i målbeskrivningen, medan 3 poäng motsvarade att deltagaren hade gjort 
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betydligt mer än förväntat. Alla items och respektive målbeskrivningar bifogas (se appendix 

A). Som synes avser skalan mäta både aspekter av kvantitet och kvalitet. 

 De flesta av skalans 18 kvarvarande enskilda variabler slogs ihop till tre subskalor 

kategoriserade efter typ av behandlingsmetod variablerna avsåg mäta. Syftet med att 

konstruera dessa subskalor var att få ett samlat mått över deltagarnas följsamhet till särskilda 

metoder i behandlingen. Tre enskilda variabler avsåg mäta deltagarnas följsamhet till 

metoderna kognitiv registrering och omstrukturering. Dessa slogs ihop till subskalan kallad 

“Kognitivt arbete”. Tre enskilda variabler avsåg mäta deltagarnas följsamhet till olika 

interoceptiva övningar, och deltagarnas poäng på dessa variabler adderades ihop till subskalan 

kallad “Interoceptiv exponering”. Vidare innehöll subskalan kallad “Exponering för 

agorafobi” 9 variabler som på olika sätt avsåg mäta deltagarnas följsamhet till hemuppgifter 

rörande exponering för agorafobi. Utöver detta slogs även deltagarnas sammanlagda poäng på 

hela följsamhetsskalan ihop till en “Totalpoäng”, i syfte att få ett samlat mått över deltagarnas 

följsamhet till behandlingen i stort.  

 Antal genomförda moduler som följsamhetsmått. Användningen av antalet 

inskickade modulsvar som följsamhetsmått används i den aktuella studien som ett vedertaget 

referensmått på följsamhet. Ett inskickat modulsvar avser den hemuppgiftsrapport som 

deltagaren skickar till behandlaren, med syfte att deltagaren ska visa att denne tillgodogjort 

sig modulens innehåll innan nästa modul påbörjas. Panikbehandlingen vid Internetpsykiatrin 

består av tio moduler, vilket innebär att följsamhet enligt det här måttet räknas på en skala 

mellan 0-10 poäng. 0 poäng får deltagaren som inte har skickat in någon hemuppgiftsrapport. 

 Primärt utfallsmått.  

 Panic Disorder Severity Scale - Self Rated (PDSS-SR). PDSS-SR är ett 

självskattningsformulär utvecklat av Shear et al. (1997), som används både som screening i 

kliniskt sammanhang och inom forskning. PDSS-SR består av sju frågor som på en femgradig 

Likertskala mäter den övergripande allvarlighetsgrad av paniksyndrom baserat på den gångna 

veckan (Shear et al., 1997). Frågorna mäter 1) frekvens av panik, 2) hur påfrestande 

panikattackerna är, 3) panikfokuserad förväntansångest, 4) fobiskt undvikande av situationer, 

5) fobiskt undvikande av kroppsliga sensationer, 6) sänkt förmåga till sysselsättning (arbete, 

skola) och 7) sänkt socialt fungerande (Shear et al., 1997). Enligt rutinerna för 

Internetpsykiatrin fyllde patienterna i PDSS både före och efter behandlingen. Skillnaden 

mellan för- och eftermätningen (=poäng vid eftermätning–poäng vid förmätning) användes 

som primärt utfallsmått i den aktuella studien. 
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 Sekundärt utfallsmått. 

 Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale - S (MADRS-S). MADRS-S är ett 

självskattningsformulär baserat på Montgomery och Åsbergs (1979) depressionsskala. 

MADRS lämpar sig väl inom forskning då den är känslig för förändring över tid 

(Montgomery & Åsberg, 1979). MADRS-S innehåller nio frågor som på en sjugradig 

Likertskala mäter övergripande allvarlighetsgrad av depressiva symptom. Frågorna mäter 1) 

sinnesstämning, 2) oroskänslor, 3) sömn, 4) matlust, 5) koncentrationsförmåga, 6) 

initiativförmåga, 7) känslomässigt engagemang, 8) pessimism och 9) livslust (Montgomery & 

Åsberg, 1979). Enligt rutinerna för Internetpsykiatrin fyllde patienterna i MADRS-S både 

före och efter behandlingen. Skillnaden mellan för- och eftermätningen (=poäng vid 

eftermätning–poäng vid förmätning) användes som sekundärt utfallsmått i den aktuella 

studien. 

 

Etiska överväganden 

 Den aktuella studien gjordes inom ramen för SCAAM-projektet och har därigenom 

blivit godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. I etikansökan beskrivs 

den primära frågeställning vara att undersöka behandlingseffekten av IKBT vid olika 

diagnoser, såsom paniksyndrom och depression. En sekundär frågeställningen är 

undersökningen av aspekter som kan vara gynnsamma för behandlingens utfall. Följsamhet 

till behandling är ett exempel på en sådan aspekt. 

 Materialet som rapporteras av deltagarna och som används både i den aktuella studien 

och i SCAAM-projektet i stort är mycket känsligt till sin natur, vilket innebär att det måste 

behandlas med stor noggrannhet och försiktighet. Alla deltagare är därför anonymiserade och 

analyser samt resultat rapporteras enbart på gruppnivå. Alla parter som på något vis behandlar 

informationen har skrivit på sekretessförbindelser, inklusive författarna till denna uppsats. 

Deltagarna är informerade och har gett sitt samtycke till att delta i forskning.  

 

Resultat 

Interbedömarreliabilitet 

 Tabell 1 visar resultaten av de båda test som gjordes av interbedömarreliabiliteten 

gällande följsamhetsskalans enskilda variabler. Den första omgången analys visade 

otillräcklig överensstämmelse mellan bedömarna för ett antal variabler. Mot denna bakgrund 

omarbetades skalan en del inför den andra omgången samskattning. Variabeln i Tabell 1 

kallad “Exponering för agorafobi 5” togs bort eftersom variabelns målbeskrivning saknade 
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motsvarighet i de frågor deltagarna ställdes i samband med hemuppgiftsrapporten samt på 

grund av dess låga interbedömmarreliabilitet vid den första analysen. Två variabler lades till 

inför den andra omgången samskattning. Den ena, “Exponeringhierarki – bedömd kvalitet” i 

Tabell 1, var en bedömning av kvaliteten på deltagarnas genomförda exponeringar för 

agorafobi. Den andra variabeln var en ren registrering av antalet exponeringar för agorafobi 

som deltagaren hade rapporterat att den hade genomfört under behandlingens gång. Eftersom 

denna senare variabel inte innehöll någon form av bedömning ansågs en testning av 

interbedömarreliabiliteten vara överflödig och variabeln syns därför inte i Tabell 1.  

 Den andra omgången analys visade överlag en förhöjd interbedömarreliabilitet för de 

enskilda variablerna jämfört med första omgången. 3 av 17 variabler testade i andra 

omgången uppnådde kappavärden motsvarande det Landis & Koch (1977) kategoriserade 

som almost perfect agreement, 6 variabler motsvarade substantial agreement, 6 motsvarade 

moderate agreement och 1 motsvarade fair agreement (vid första omgången motsvarande 

moderate agreement). Variabeln i Tabell 1 kallad “Interoceptiv exponering 2” visade en 

överensstämmelse lägre än den som kan förväntas ske av slumpen, men behölls i skalan trots 

detta på grund av att totalpoängen och subskalan den ingick i visade goda resultat gällande 

interbedömarreliabilitet. Medelvärdet av samtliga variablers weighted kappa var .574, inom 

det Landis & Koch (1977) kallade moderate agreement. 

 Tabell 2 visar resultaten av de båda test som gjordes av följsamhetsskalans 

interbedömarreliabilitet gällande deltagarnas totalpoäng och poäng för särskilda metoder i 

behandlingen. Totalpoängen samt den samlade poängen för “Kognitivt arbete” respektive 

“Exponering för agorafobi” visade alla en överensstämmelse som motsvarar det Cicchetti 

(1994) anser vara excellent agreement, medan den samlade poängen för deltagarnas arbete 

med “Interoceptiv exponering” visade en överensstämmelse motsvarande good agreement.  

 

Fördelning av data och bortfall 

 Fördelning av data. Medelvärdet av förändringen mellan för- och eftermätningen vad 

gäller PDSS-SR var 5.06 (n = 72; SD = 4.45) och vad gäller MADRS-S 6.65 (n = 72; SD = 

4.98) för den observerade datan. För deltagarnas totalpoäng på följsamhetsskalan var 

medelvärdet 18.47 (n = 80; SD = 12.33), medan medelvärdet för deltagarnas poäng på 

respektive delskala var som följer: “Kognitivt arbete” 4.78 (n = 74; SD = 2.03); “Exponering 

för agorafobi” 10,13 (n = 46; SD = 4.26); och “Interoceptiv exponering” 4.45 (n = 78; SD = 

2.09). Medelvärdet gällande antal genomförda moduler var bland deltagarna i studien 6.24 av   

10 möjliga (n = 80, SD = 3.13.).
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Tabell 1 

Resultat av interbedömarreliabilitetstestning av enskilda variabler, omgång 1 och 2. 

 
Variabel Deltagare (n) 

Interbedömar- 

reliabilitets- 

omgång 1 

(IRR1) 

Deltagare (n) 

Interbedömar- 

reliabilitets- 

omgång 2 

(IRR2) 

Weighted 

kappa IRR1 

Weighted 

kappa IRR2 

Spearman rho 

IRR1 

 

 

Spearman rho 

IRR2 

Procent 

Exakt 

överens- 

stämmelse 

IRR1 

Procent 

Exakt 

överens- 

stämmelse 

IRR2 

Psykoedukation 

paniksyndrom 

 

n=12 n=15  .625 .615 .775** .722**  83% 86% 

 

Hyperventilations-

övning 

n=12 n=15 .478 .505 .648 .532* 66% 80% 

Kognitiv registrering 

 

n=12 n=15 .609 .830 .800** .783** 75% 86% 

Kognitiv 

omstrukturering 

 

n=12 n=14 .769 .509 .853** .564* 92% 71% 

Kognitiv 

omstrukturering – 

Fortsättning 

 

n=12 n=10  .613 .839 .864** .943** 66% 80% 

Interoceptiv 

exponering 1 

 

n=12 n=14 (x) .440 (x) .420 92% 79% 

Interoceptiv 

exponering 2 

 

n=11 n=10 (x) -.023 (x) 0 58% 30% 

Hjälpfrågor för att 

formulera mål 

 

n=12 n=10 .753 .773 .834** .745* 75% 90% 
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Exponeringshierki 

utformning 

 

n=11 n=10 .495 .608 .724* .730* 50% 60% 

Exponeringshierki – 

bedömd kvalité 

 

(--) n=10 (--) .537 (--) .793** (--) 50% 

Exponering för 

agorafobi 1 

 

n=10 n=10 -.129 .571 .094 .791** 25% 70% 

Exponering för 

agorafobi 2 

 

n=11 n=10 .476 .265 .606* .505 66% 50% 

Exponering för 

agorafobi 3 

 

n=11 n=9 .694 .743 .783** .822** 75% 77% 

Exponering för 

agorafobi 4 

 

n=11 n=9 .411 .690 .552 .926** 42% 77% 

Exponering för 

agorafobi 5 

n=3 (--) -.500 (--) -.500 (--) 58% (--) 

Kombinera strategier 

 

n=11 n=9 .124 .557 .425 .690* 75% 66% 

Sammanfattning av 

behandling 

 

n=12 n=9 .000 .862 .135 1** 8% 88% 

Återfallsprevention n=10 n=9 -.053 .437 .072 .720* 66% 66% 

         

         

Notera. (--) betyder att data saknas. (x) betyder att analys ej kunde utföras på grund av otillräcklig variation i skattningarna. * <p=.05.  

** <p=.01. 
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Tabell 2 

Resultat av interbedömarreliabilitetstestning av totalpoäng och subskalor, omgång 1 och 2. 

 
Variabel Deltagare (n) 

Interbedömar- 

reliabilitets- 

omgång 1 

(IRR1) 

Deltagare (n) 

Interbedömar- 

reliabilitets- 

omgång 2 

(IRR2) 

Intraclass-

correlation 

coefficient 

IRR1 

Intraclass-

correlation 

coefficient 

IRR2 

Korrelationer: 

Pearson r och 

Spearman rho 

IRR1 

 

 

Korrelation: 

Pearson r 

IRR2 

Totalpoäng 

 

n=12 n=15  .764** .977** .855** 

(Pearson r) 

.984** 

Kognitiv 

omstrukturering 

n=12 n=15 .802** .964** .916** 

(Pearson r) 

.937** 

Exponering för 

agorafobi 

 

n=12 n=10 .818** .930** .777** 

(Spearman 

rho) 

 

.937** 

Interoceptiv 

exponering 

 

n=12 n=15 .544* .659** .526 

(Pearson r) 

.697* 

Interoceptiv 

exponering minus en 

variabel (användes ej i 

senare analyser). 

(--) n=15 (--) .430 (--) .427 

Notera. (--) betyder att data saknas.   

* <p=.05. ** <p=.01
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Bortfall. För 8 av de 80 deltagare som skattades enligt följsamhetsskalan saknades 

eftermätning av både PDSS och MADR-S. Dessa8 deltagare exkluderades därför i följande 

analyser. Kvarvarande 72 deltagare genomförde olika stor del av behandling, vilket medförde 

att subskalor vars variabler skattades i behandlingens senare del hade ett lägre deltagarantal. 

Bortfallet för de olika subskalorna var följande; för subskalan “interoceptiv exponering” fanns 

data för 72 av 72 deltagare, för subskalan “Kognitivt arbete” fanns data för 70 av 72 deltagare 

och för subskalan “Exponering för agorafobi” fanns data för 46 av 72 deltagare. 

 

Test av statistiska antaganden 

 Korrelationer. Antaganden för det parametriska testet Pearson r granskades. Pearson 

r användes för korrelation mellan de båda utfallsvariablerna och subskalan “Exponering för 

agorafobi”, eftersom alla dessa variabler uppnådde samtliga statistiska antaganden för 

analysmetoden. 

 Variablerna “Totalpoäng”, “Kognitivt arbete” (subskala) och “Interoceptiv 

exponering” (subskala) var ej normalt fördelade, vilket syntes i histogram över datan samt i 

Shapiro-Wilks test of normality i SPSS. På grund av detta gjordes korrelationer istället med 

det icke-parametriska testet Spearman rho för dessa variabler. Detsamma gällde för antal 

genomförda moduler. 

 

Korrelationsanalyser  

 Enskilda variabler. Det fanns en statistiskt signifikant positiv korrelation mellan tre 

av de enskilda variablerna i följsamhetsskalan och utfallet mätt genom förändring mellan för- 

och eftermätningen av PDSS-SR. Dessa variabler var “Kognitiv omstrukturering – 

fortsättning” (r = .26, n = 60, p = .042), “Exponering för agorafobi 2” (r = .31, n = 50, p = 

.046) och “Återfallsprevention” (r = .43, n = 25, p = .031). Vidare fanns det en statistiskt 

signifikant positiv korrelation mellan två av de enskilda variablerna i följsamhetsskalan och 

utfallet mätt genom förändring mellan för- och eftermätningen av MADRS-S. Dessa variabler 

var “Kognitiv omstrukturering – fortsättning” (r = .36, n = 60, p = .004) och “Interoceptiv 

exponering 1” (r = .34, n= 61, p = .007). Korrelationsanalyserna genomfördes med Spearman 

rho. 

 För samtliga korrelationer mellan enskilda variabler och utfallsvariablerna, se 

appendix B.  

 Totalpoäng samt subskalor. Det fanns en statistiskt signifikant positiv korrelation 

mellan deltagarnas totalpoäng på följsamhetsskalan och förändring mellan för- och 
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eftermätningen av PDSS-SR, (r = .26, n = 72, p = .027). Det fanns även en signifikant positiv 

korrelation mellan deltagarnas totalpoäng på följsamhetsskalan och förändring mellan för- 

och eftermätningen av MADRS-S, (r = .26, n = 72, p = .025).  

 Vidare fanns det en statistisk signifikant positiv korrelation mellan deltagarnas poäng 

på subskalan “Kognitivt arbete” och förändring mellan för- och eftermätningen av PDSS-SR, 

(r = .26, n = 70, p = .026). Det fanns även en signifikant korrelation mellan deltagarnas poäng 

på subskalan “Kognitivt arbete” och förändring mellan för- och eftermätningen av MADRS-

S, (r = .30, n = 70, p = .018). 

 Det fanns ingen statistisk signifikant korrelation mellan deltagarnas poäng på 

subskalan “Interoceptiv exponering” och förändring mellan för- och eftermätningen av PDSS-

SR, (r = .23, n = 72, p = .051). Mellan deltagarnas poäng på subskalan “Interoceptiv 

exponering” och förändring mellan för- och eftermätningen av MADRS-S fanns heller ingen 

signifikant korrelation, (r = .18, n = 72, p = .128). 

 Mellan deltagarnas poäng på subskalan “Exponering för agorafobi” och förändring 

mellan för- och eftermätningen av PDSS-SR fanns ingen signifikant korrelation, (r = .27, n = 

46, p = .068). Det fanns inte heller någon signifikant korrelation mellan deltagarnas poäng på 

“Exponering för agorafobi” och förändring mellan för- och eftermätningen av MADRS-S, (r 

= .26, n = 46, p = .08). 

 Korrelationsanalyserna genomfördes med Spearman rho, med undantaget 

korrelationen mellan subskalan “exponering för agorafobi” och utfallsmåtten där Pearson r 

användes. 

 Antal genomförda moduler. Mellan variabeln antal genomförda moduler och 

följsamhetsskalans totalpoäng fanns en signifikant positiv korrelation, (r = .92, n = 80, p = 

.000). Korrelationsanalysen genomfördes med Pearson r.  

Mellan variabeln antal genomförda moduler och PDSS-SR fanns det ingen signifikant 

korrelation, (r = .18, n = 72, p = .119). Däremot fanns det en signifikant positiv korrelation 

mellan antal genomförda moduler och MADRS-S, (r = .27, n = 72, p = .022). 

Korrelationsanalyserna genomfördes med Spearman rho. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

 Det huvudsakliga syftet med den föreliggande uppsatsen var att vidareutveckla och 

utvärdera en skattningsskala, ursprungligen framtagen av Lindberg och Nordling (2015), för 

att mäta behandlingsspecifik följsamhet vid IKBT. För att göra detta undersökte vi 
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följsamhetsskalan avseende interbedömarreliabilitet och samband med behandlingsutfall. 

Följsamhetsmåttet antal genomförda moduler inkluderades för att kunna jämföra med den 

behandlingsspecifika följsamhetsskalan och ge information om skalans validitet. 

 Följsamhetsskalans totalpoäng och dess subskalor uppnådde samtliga en excellent 

interbedömarreliabilitet. Utav de enskilda variablerna hade de allra flesta (15/17) moderate 

överensstämmelse eller mer. Sammantaget gör vi bedömningen att följsamhetsskalan har 

tillräcklig interbedömarreliabilitet, vilket styrker uppsatsens första hypotes. Det innebär att det 

finns fog för att anse att följsamhetsskalan på ett tillförlitligt sätt kan användas som 

instrument för att mäta följsamhet vid Internetpsykiatrins behandling för paniksyndrom. Det 

tyder även på att den här metoden för att mäta behandlingsspecifik följsamhet har potential att 

användas i KBT-forskning generellt.  

Vår andra hypotes var att antalet genomförda moduler skulle ha ett samband med 

deltagarnas totalpoäng på följsamhetsskalan. Det fanns ett tydligt samband dem emellan, 

vilket vi tolkar som att följsamhetsskalan tycks mäta närliggande fenomen som 

följsamhetsmåttet antal genomförda moduler. Detta fynd stödjer till viss del den specifika 

följsamhetsskalans validitet. 

 Det framkom också ett samband mellan den specifika följsamhetsskalan och 

behandlingsutfall. Följsamhetsskalans totalpoäng samt subskalan “Kognitivt arbete” 

påvisades ha samband med både med det primära och det sekundära utfallsmåttet. Det innebär 

att en deltagare som är följsam genom stora delar av behandlingen, och på så vis får en högre 

totalpoäng, har större chanser att nå större förbättring både vad gäller upplevd 

symtomreduktion av paniksymptom (PDSS-SR) och depressivitet (MADRS-S).   

Mellan subskalan “Exponering vid agorafobi” och utfallsmåtten fanns inga samband. 

Inte heller mellan subskalan “Interoceptiv exponering” och utfallsmåtten fanns det några 

samband.  

 Sammantaget tyder detta på att följsamhetsskalan har ett betydande samband med 

behandlingsutfall, vilket styrker vår tredje hypotes – med reservationen att subskalorna 

”Exponering för agorafobi” och ”Interoceptiv exponering” inte påvisades ha ett samband med 

utfallsmåtten. Följsamhetsskalans validitet undersöktes sammanfattningsvis på två sätt. Dels 

genom att undersöka sambandet till det vedertagna följsamhetsmåttet antalet moduler 

genomförda, dels genom att undersöka sambandet till behandlingsutfallet. Resultatet visade 

att följsamhetsskalan har ett statistiskt signifikant samband både med antalet moduler 

genomförda och med utfallsmåtten. Båda dessa fynd antyder att skalan har god validitet även 
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om föreliggande studie är ett pilottest och mer forskning med mer sofistikerade metoder 

behövs för att kunna fastslå detta. 

 

Resultaten i förhållande till tidigare forskning 

 Ett av SCAAM-projektets undersökningsområden rör vilka aspekter av IKBT som har 

betydelse för behandlingsutfallet. En ökad förståelse för följsamhet är viktig för att kunna 

utveckla psykologisk behandling generellt och IKBT specifikt. Vår uppsats är en ansats att 

undersöka en sådan aspekt, följsamhet till behandling. 

 Tidigare meta-analys över följsamheten till hemuppgifter i sedvanlig KBT fann en 

effektstorlek på r = .22 (Kazantzis, Deane & Ronan, 2000). Ett instrument som avser mäta 

fenomenet följsamhet till hemuppgifter i KBT-behandling kan alltså förväntas ha liknande 

samband med utfall. Sambandet mellan deltagarnas totala poäng på instrumentet utvecklat i 

föreliggande studie, den behandlingsspecifika följsamhetsskalan, och behandlingsutfallet 

visade en effektstorlek på r = .26 (PDSS-SR) respektive r = .26 (MADRS-S). Resultatet går 

alltså i linje med tidigare forskning, vilket ger visst stöd för instrumentets validitet. 

 Det ofta använda måttet på följsamhet till internetförmedlad behandling, antalet 

genomförda moduler, visade för samma deltagare skiftande samband med utfall. Det fanns ett 

signifikant samband med det sekundära utfallsmåttet MADRS-S (r = .27), däremot nådde 

sambandet med behandlingsutfallet mätt med det primära utfallsmåttet PDSS-SR inte 

statistisk signifikans (r = .18, p = .119). Att den behandlingsspecifika följsamhetsskalan, i alla 

fall gällande den här studiens urval, visade ett signifikant samband med deltagarnas 

symtomreduktion (PDSS-SR), medan antalet genomförda moduler inte visade ett sådant 

samband, är ett intressant fynd. En möjlig förklaring till detta är att följsamhetsskalan 

vidareutvecklad genom föreliggande studie har en inneboende detaljrikedom med potential att 

fånga upp nyanser av följsamhet som annars kan gå förlorade. En patient som genomför en 

specifik modul i en IKBT-behandling behöver nämligen inte nödvändigtvis ha gjort lika 

mycket som en annan patient som genomför samma modul. Modulerna innehåller oftast flera 

uppgifter och övningar, vilket ger möjligheten att en patient kan ha en grad följsamhet till en 

uppgift i modulen och en annan grad av följsamhet till en annan uppgift i samma modul. 

Enstaka hemuppgifter kan också utföras i olika utsträckning och kvalitet, vilket är en annan 

indikation på att följsamhet kan ske på ett kontinuum snarare än att det råder ett dikotomt 

förhållande mellan “följsamhet till en modul” eller “inte följsamhet till en modul”. Rimligt är 

att dessa aspekter av följsamhet påverkar i vilken utsträckning patienterna blir hjälpta av 

behandling. Detta resonemang går i linje med Strauss et al. (2010), som menar att 
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följsamheten till KBT inte bara bör förstås utifrån avhopp, utan även utifrån genomförandet 

av hemuppgifter. Följsamhetsskalan vidareutvecklad och pilottestad i föreliggande studie kan 

vidare sägas ta tillvara några av de detaljerade uppgifter som är relativt lättillgängliga för 

internetförmedlad behandling, men som Donkin et al. (2011) påtalar trots allt har varit 

generellt outnyttjade i forskningssammanhang.  

 Vidare korrelerar den behandlingsspecifika följsamhetsskalan med antalet genomförda 

moduler i föreliggande studie (r = .92). Detta resultat är förväntat, med tanke på att en patient 

som i behandlingen genomför 10 moduler ges fler möjligheter (via fler variabler) till poäng på 

den behandlingsspecifika följsamhetsskalan än en patient som endast genomför exempelvis 3 

moduler. Sambandet kan sägas indikera att följsamhetsskalan, förutom aspekten 

hemuppgifter, även fångar upp avhopp som en del av följsamheten. 

 

Metodologisk diskussion - styrkor och begränsningar 

 Den föreliggande studien är genomförd med ett kliniskt urval från en klinisk 

population, patienter som genomgått IKBT-behandling för paniksyndrom via 

Internetpsykiatrin. Urvalet randomiserades ur populationen, vilket är en metodologisk styrka 

hos studien. Vidare är studien naturalistisk i avseendet att behandlingen inte har manipulerats 

på något sätt. Detta sammantaget gör att designens har en relativt hög ekologiska validitet, 

vilket gör fynden mer generaliserbara till en klinisk verklighet. Värt att framhålla är att den 

kliniska verkligheten i det här fallet är internetbaserad behandling, vilket i sig fortfarande är 

en ovanlig behandlingsform. 

 I den föreliggande uppsatsen har enbart korrelationsanalyser genomförts, vilket 

begränsar långtgående tolkningar av resultatet. Det har till exempel inte skapats någon 

prediktionsmodell, vilket innebär att vad exempelvis en viss subskala ger för prediktionskraft 

utöver andra – eller när dessa andra hålls “konstant” – inte har undersökts.  

 Storleken på urvalet i den föreliggande studien begränsar vilka frågor som kan 

besvaras, särskilt sett ur ljuset att de förväntade effektstorlekarna för följsamhet till 

behandling är relativt små, r .22 enligt Kazantzis et al. (2010). Vid förväntat låga 

effektstorlekar krävs stora urval för att undvika typ 2-fel, alltså att nollhypotesen accepteras 

trots att där finns samband. För att exempelvis undersöka skillnader mellan följsamhetsskalan 

och antal genomförda moduler hade det behövts ett betydligt större urval, vilket innebär att 

det inte går att besvara en sådan fråga inom ramen för den här uppsatsen. 

 Designen som den är i föreliggande studien, alltså naturalistisk utan manipulerad 

kontrollgrupp, innebär vidare att det utifrån den aktuella studien inte kan fastslås någonting 
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om kausalitet, alltså i vilken utsträckning utfall orsakas av graden följsamhet. Dessa 

begränsningar gör det till exempel svårt att tolka fyndet att “Kognitivt arbete” är den subskala 

som korrelerar starkast med utfallet. Beror detta på att dessa metoder är de viktigaste att vara 

följsam till för att som patient bli hjälpt av behandlingen, eller speglar det snarare att de som 

är följsamma till de kognitiva metoderna också är de som är mest följsamma genom hela 

behandlingen och på det viset blir mest hjälpta? Korrelationsanalyserna genomförda inom 

ramen för den här uppsatsen är inte sofistikerade nog att svara på dessa mer komplexa frågor. 

 En nackdel som har lyfts fram angående IKBT i stort är att behandlingen ställer stora 

krav på patientens läs- och skrivförmåga (Waller och Gilbody, 2009). Det som utgör 

materialet som följsamhetsskalan skattar är hur patienten förmedlar sitt utförda arbete, vilket 

riskerar ge ett orättvist lågt mått på följsamhet för deltagare med lägre läs- och skrivförmåga. 

Metodologiskt relaterat till detta finns det också individuella skillnader mellan patienters 

benägenhet att rapportera arbete mer eller mindre utförligt, vilket också påverkar 

följsamhetsskattningen. Exempelvis är det tänkbart att alliansen mellan patienten och 

behandlaren kan påverka patientens benägenhet att rapportera sitt behandlingsarbete. 

Sammantaget premierar följsamhetsskalan deltagaren som utförligt beskriver sitt arbete och 

riskerar ge en orättvist låg följsamhetsskattning till den deltagaren som gjort lika mycket 

terapeutiskt arbete men inte är lika utförlig i sin rapportering av detta.  

 

Framtida forskning 

 Följsamhetsskalan som pilottestas inom ramen för den aktuella uppsatsen har visat 

lovande tillförlitlighet, validitet och potential att vara ett användbart instrument för att mäta 

följsamhet till IKBT. Samtidigt krävs vidare arbete och justeringar för att förbättra skalan 

samt fler empiriska studier för att fastlå dess reliabilitet och validitet.  

 Utöver detta behövs det mer sofistikerade statistiska analyser för att avgöra 

skattningsskalans prediktionskraft. Regressionanalyser kan klargöra hur variablerna förhåller 

sig till varandra och exempelvis ge information om hur följsamhet till olika delar av 

behandlingen predicerar utfall i olika utsträckning. Fynd av det här slaget skulle i nästa led 

kunna ge ledtrådar om hur man på bästa sätt utformar själva behandlingen.  

 Variablerna skulle också kunna viktas olika beroende på teoretiska antaganden eller 

empiriska fynd. Som skalan är utformad i nuläget ges alla variabler samma vikt – det vill säga 

de väger lika tungt i hopslagningen av totalpoängen – trots att vissa variabler mäter sådant 

som teoretiskt bör påverka utfallet mer än andra. För att som patient få poäng på vissa 

variabler krävs i nuläget mer arbete, eller djupare teoretisk förståelse för och integrering av 
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KBT-principerna, än vad som krävs för lika många poäng på andra variabler. En framtida 

viktning av skalan hade kunnat ske enligt principen att ge mer poäng för de mer teoretiskt 

viktiga delarna och mindre poäng för de mindre teoretiskt viktiga delarna. Skalan skulle på så 

vis bli mer “rättvis” i det att den på ett tydligare sätt premierar mycket och väl utfört arbete i 

linje med behandlingsprinciperna. 

 Även om det i föreliggande studie har gjorts ansatser mot att undersöka skalans 

validitet kan detta göras på fler kompletterande sätt framöver. Förslagsvis skulle deltagarna 

under behandlingens gång, alternativt vid slutet av behandlingen, kunna fylla i ett strukturerat 

frågeformulär med frågor som explicit rör deras följsamhet (V. Kaldo, personlig 

kommunikation, 6 april 2018). En jämförelse mellan deltagarnas svar på detta frågeformulär 

och poängen på följsamhetsskalan skulle kunna ge information om med vilken precision 

följsamhetsskalan mäter just följsamhet i olika delar av behandlingen. För trots att patienterna 

varje vecka i hemuppgiftsrapporten får frågor om hur de har arbetat med behandlingen, så 

ombeds patienterna inte explicit att rapportera allt arbete de lägger ner under veckan. Det kan 

alltså vara så att hemuppgiftsrapporterna (tillsammans med meddelanden och arbetsblad) inte 

ger en helt uttömmande bild av följsamheten. En jämförelse med svaren på frågeformuläret 

skulle potentiellt kunna upptäcka en sådan eventuell diskrepans. Ett sådant formulär skulle 

med fördel också ta hänsyn till och på något sätt hantera den påverkan som deltagarens läs- 

och skrivförmåga eller villighet att rapportera kan ha på vad för svar som ges. Vidare har det 

visat sig att patienter ofta rapporterar en skev bild av sin egen följsamhet till behandling 

(Sabaté, 2003), vilket också behöver tas i beaktande i utformandet av ett sådant formulär.  

Att följsamhetsskalan i den här pilotstudien, trots sina förbättringsområden, gav goda 

indikationer gällande reliabilitet och validitet kan ses som ett gott tecken för instrumentets 

framtida potential. Huruvida följsamhetsskalan är ett bättre sätt att mäta följsamhet till 

behandling än antal genomförda moduler är en intressant fråga för framtida forskning. Då den 

förväntade effektstorleken för följsamhet till behandlingsutfall är relativt låg, r .22 enligt 

Kazantzis et al. (2010), och skillnaderna i effektstorlek mellan följsamhetsskalan och antal 

genomförda moduler också kan antas vara relativt sett små (även om de för den delen kan 

vara kliniskt viktiga) kräver sådana jämförande analyser ett stort urval. 

 Generellt behövs det mer forskning på vilka aspekter av psykologisk behandling som 

påverkar behandlingsutfallet. Följsamhet till behandling är en sådan aspekt. Att på ett 

träffsäkert sätt kunna mäta följsamhet är nödvändigt för att fördjupa kunskaperna om detta 

fenomen, vilket kan bidra till att göra behandlingen effektivare. 
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Slutsatser 

 I föreliggande studie har ansatser gjorts att testa SCAAM-projektets 

behandlingssspecifika följsamhetsskala för IKBT-behandling vid paniksyndrom gällande dess 

interbedömarreliabilitet och validitet. Skalan har genom den aktuella studien visat god 

interbedömarreliabilitet och lovande validitet. Emellertid behöver skalans validitet vidare 

undersökas med mer sofistikerade metoder. Sammantaget har skalan genom denna studie 

visat potential att vara ett tillförlitligt instrument för att på ett detaljerat sätt mäta följsamheten 

till IKBT vid paniksyndrom.  
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Appendix A 

Underlag för bedömningar av och målbeskrivningar för enskilda variabler. 

 

Psykoedukation paniksyndrom 

Huvudsakligt underlag för bedömning: Fråga 1-3 från modul 1. 

Målbeskrivning: Beskriver skillnaden mellan paniksyndrom och panikattacker, att 

panikattacker går över automatiskt på grund av hur nervsystemet fungerar och att attacken är 

ofarlig i stunden. 

 

Hyperventileringsövning 

Huvudsakligt underlag för bedömning: Fråga 4 från modul 1. 

Målbeskrivning: Deltagaren har vågat prova hyperventilationstestet och resonerar 

kring fysiska reaktioner eller tankar. 

 

Kognitiv registrering 

Huvudsakligt underlag för bedömning: Arbetsbladen Panikcirkeln + Panikcirkeln 

hjälpfrågor (ej nödvändig) + frågorna från modul 2. 

Målbeskrivning: Beskriver igenkänning för panikcirkeln och fyller i alla rutor i minst 

ett arbetsblad utan att blanda ihop rutorna.  

 

Kognitiv omstruktuering 

Huvudsakligt underlag för bedömning: Arbetsbladet Brutna panikcirkeln 

(modulveckans datum) + frågorna från modul 3. 

Målbeskrivning: Beskriver igenkänning för brutna panikcirkeln och fyller i alla rutor 

i minst ett arbetsblad (Brutna panikcirkeln) utan att blanda ihop rutorna. Den alternativa 

tolkningen ska vara realistisk eller balanserad, inte en slentrianmässigt ”positiv” tanke. 

 

Kognitiv omstrukturering – fortsättning 

Huvudsakligt underlag för bedömning: Arbetsbladet Brutna panikcirkeln (senare 

datum). 

Målbeskrivning: Fyller i alla rutor i 3-4 brutna panikcirklar under behandlingens 

gång (se datumen) utan att blanda ihop rutorna. Den alternativa tolkningen ska vara realistisk 

eller balanserad, inte en slentrianmässigt ”positiv” tanke. 
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Interoceptiv exponering 1 

Huvudsakligt underlag för bedömning: Arbetsbladet Interoceptiv exponering - 

skattningar 1-18 + frågorna från modul 4 (Det kan vara svårt att avgöra vad som gjordes i 

modul 4 och i modul 5 eftersom datum saknas, försök att göra en bedömning baserat på 

svaren på frågorna. Detta gäller även följande tre variabler om interoceptiv exponering). 

Målbeskrivning: Det viktigaste här är att deltagaren ska ha provat alla, eller nästan 

alla, 18 övningar minst en gång och uppgett högre ångest än 20 på åtminstone någon övning. 

 

Interoceptiv exponering 2 

Huvudsakligt underlag för bedömning: Arbetsbladet Interoceptiv exponering - 

skattningar 1-18 + frågorna från modul 5. 

Målbeskrivning: Deltagaren ska här ha fortsatt att göra de av övningarna som gav lite 

högre ångest upprepade gånger, gärna 3 gånger eller mer totalt. 

 

Hjälpfrågor för att formulera mål 

Underlag för bedömning: Arbetsbladet Hjälpfrågor – mål. 

Målbeskrivning: Minst ett exempel på aktivitet i varje ruta i arbetsbladet. 

 

Exponeringshierarki – utformning 

Underlag för bedömning: Endast arbetsbladen Exponeringshierarki–generell och 

Exponeringshierarki–specifik – väg inte in sifferregistreringarna av exponering (upplevd 

ångest) utan bedöm bara hierarkierna och förväntad ångest. 

Målbeskrivning: Om deltagaren väljer att använda både generella och specifika 

hierarkier är mindre viktigt, men antingen en hierarki med minst 6 steg och spridning på 

förväntad ångest större än 40 bör vara gjord, eller 2 eller fler mindre hierarkier, också med 

spridning större än 40.  

 

Exponeringshierarki – antal exponeringar     

Underlag för bedömning: Endast arbetsbladen Exponeringshierarki-generell och 

Exponeringshierarki-specifik – sifferregistreringar av exponering för agorafobi (upplevd 

ångest). 
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Målbeskrivning saknas: Det som matas in under denna variabel är exakta antalet 

utförda exponeringstillfällen (dvs inmatade siffror i tabellen). 

 

Exponeringskvalitet – bedömd kvalitet 

Underlag för bedömning: Endast arbetsbladen Exponeringshierarki-generell och 

Exponeringshierarki-specifik. 

Målbeskrivning: Syftet med den här skattningen är att fånga kvaliteten på de 

genomförda exponeringarna enligt arbetsbladen. Om fler än 5 exponeringssituationer har 

provats så bedöms de 5 av högst kvalitet. Deltagaren bör ha genomfört – för deltagaren – 

viktiga exponeringar utifrån principerna för exponering vid agorafobi. De genomförda 

exponeringarna bör vara av varierad svårighetsgrad, anpassade för problematiken och varje 

exponeringssituation som påbörjats bör ha genomförts upprepade gånger, om inte en låg 

ångestnivå indikerar att de inte är meningsfulla att fortsätta jobba med. 

 

Exponering för agorafobi 1-4 

Huvudsakligt underlag för bedömning: Hemuppgiftsfrågorna som rör exponering 

för agorafobi under respektive modul – kryssfråga samt fritextfrågor när sådana finns (modul 

7, 8 och 9). Skattaren ska även väga in ytterligare information om exponering som kan finnas 

i meddelanden i sin bedömning. 

Arbetsbladen ska inte användas som underlag då syftet med denna skattning i första hand är 

att se hur exponeringen utförts över tid.  

Målbeskrivning: Deltagaren beskriver genomförandet av 1-2 större exponeringar 

ELLER 2-4 mindre exponeringar. Ett ”JA” på checkfrågan i hemuppgiftsrapporten ger i sig 

själv en 1:a, det krävs alltså mer information än så för att kunna nå målet och få en 2:a. 

 

Kombinera strategier 

Huvudsakligt underlag för bedömning: Arbetsbladen Exponeringshierarki – 

generell och Exponeringshierarki – specifik samt Interoceptiv exponering – skattningar och 

brutna panikcirkeln + frågorna från modul 8. 

Målbeskrivning: Deltagaren bör här på något sätt meddela att den kombinerat sin 

agorafobiexponering med både interoceptiv exponering och brutna panikcirkeln, eller en av 

dessa om det framgår att deltagaren gjorde något som upplevdes vara funktionellt och ett steg 
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i rätt riktning. Ett ”JA” på checkfrågan i hemuppgiftsrapporten ger i sig själv en 1:a, det krävs 

alltså mer information än så för att kunna nå målet och få en 2:a. 

 

Sammanfattning av behandling 

Underlag för bedömning: Arbetsbladet Behandlingssammanfattning. 

Målbeskrivning: Ifyllt i alla, eller nästan alla, rutor, som beskriver både på vilket sätt 

inlärning har skett under behandlingstiden och vilken beredskap deltagaren har inför 

framtiden. 

 

Återfallsprevention 

Huvudsakligt underlag för bedömning: Fråga 1 och 2 från modul 10. 

Målbeskrivning: Deltagaren beskriver på något sätt att en ny panikattack inte vore en 

katastrof och att det finns strategier att bemöta en sådan situation utan flykt, säkerhets- och 

undvikandebeteende. 
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Appendix B 

Tabell över enskilda variabler korrelerade med utfallsmått. 

 

 

Variabel 

 

 

 

Deltagare 

(n)  

 

Korrelation 

med PDSS-

SR, 

Spearman 

rho 

Korrelation 

med 

MADRS-S, 

Spearman 

rho 

Psykoedukation 

paniksyndrom 

 

n = 72 r = .174 r = .113 

Hyperventilations-

övning 

 

n = 72 r = .175 r = .147 

Kognitiv registrering 

 

n = 70 r = .198 r = .125 

Kognitiv 

omstrukturering 

 

n = 67 r = .049 r = .151 

Kognitiv 

omstrukturering – 

Fortsättning 

 

n = 60 r = .263* r = .368** 

Interoceptiv 

exponering 1 

 

n = 61 r = .233 r = .340* 

Interoceptiv 

exponering 2 

 

n = 52 r = .035 r = -.059 

Hjälpfrågor för att 

formulera mål 

 

n = 45 r = .112 r = .111 
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Exponeringshierki 

utformning 

 

n = 45 r = .080 r = .060 

Exponeringshierki – 

bedömd kvalité 

 

n = 45 r = .143 r = .262 

Exponeringshierki – 

antal exponeringar, 

skalnivå 

 

n = 45 r = .116 r = .037 

Exponeringshierki –  

antal exponeringar 

ordinalnivå 

 

n = 45 r = .103 r = .070 

Exponering för 

agorafobi 1 

 

n = 45 r = .045 r = -.036 

Exponering för 

agorafobi 2 

 

n = 40 r = .317* r = .170 

Exponering för 

agorafobi 3 

 

n = 36 r = .240 r = .037 

Exponering för 

agorafobi 4 

 

n = 28 r = .119 r = -.093 

Kombinera strategier 

 

n = 36 r = .168 r = -.055 

Sammanfattning av 

behandling 

 

n = 28 r = .252 r = .128 

Återfallsprevention n = 25 r = .433* r = .154 

    

Notera. * <p=.05. ** <p=.01.  


