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Sammanfattning 

Internetbaserad KBT är en behandlingsform som har visat god effekt vid insomni. Vården av 

personer med insomni skulle dock kunna förbättras av mer kunskap om faktorer som påverkar 

utfall på lång sikt. Föreliggande studie hade en explorativ ansats och syftet var att identifiera 

faktorer som kunde predicera behandlingsutfall vid 36-månadersuppföljning (FU36). Därutöver 

ämnade studien undersöka hur väl data insamlad innan behandlingen kunde predicera 

behandlingsutfall vid FU36 i jämförelse med data insamlad både innan och efter behandling. 

Behandlingsutfall definierades som förändring av insomnisymtom och grad av insomnisymtom 

vid FU36. Totalt inkluderades 203 deltagare från två olika behandlingsstudier, vilka genomgått 

9–12 veckors insomnibehandling med eller utan kombinerad depressionsbehandling. Initiala 

korrelationer undersökte samband mellan prediktorer och utfallsmått, därefter genomfördes 

regressionsanalyser med de prediktorer som visade signifikanta samband. Resultaten påvisade att 

det var möjligt att predicera förändring och grad av insomnisymtom vid FU36. Prediktorer från 

data insamlad innan och efter behandling kunde predicera behandlingsutfall bäst och förklarade 

33% av den totala variansen gällande förändring av insomnisymtom tre år efter avslutad 

behandling. Allvarligare grad av insomni vid behandlingsstart, förändring av insomnisymtom 

under behandlingen, hög ålder och missnöje vid utvärderingen kunde predicera insomnisymtom 

tre år efter avslutad behandling. Kliniskt kan detta innebära att patienter som riskerar sämre 

behandlingseffekt på lång sikt kan få bättre stöd. 

 

Nyckelord: Insomni, iKBT, prediktion, 36-månadersuppföljning, explorativ, regression  
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Prediction of treatment outcome 3 years after internet delivered therapy for insomnia 

 

Abstract 

Internet-based CBT is a treatment-form that has proved to be effective against insomnia. 

Treatment of patients with insomnia could benefit from more knowledge about factors that affect 

long-term outcomes. The present study had an explorative design and the aim was to identify 

factors that could predict treatment outcomes at 36-month-follow-up (FU36). The study also 

made a comparison of predictive power regarding treatment outcomes between data gathered 

before treatment and data gathered both before and after treatment. Treatment outcomes were 

defined as change in insomnia symtoms and degree of insomnia symtoms at FU36. In total 203 

participants were included from two different treatment studies, whom had received 9-12 weeks 

of insomnia treatment with or without combined treatment for depression. Initial correlations 

explored relationships between predictors and outcome measures, thereafter multiple regression 

analyses were done with the predictors that showed significant relationships. The results showed 

that it was possible to predict change and degree of insomnia symtoms at FU36. Predictors taken 

from data gathered before and after treatment had the most predictive power and explained 33% 

of the total variance of the change of insomnia symtoms at FU36. More insomnia symtoms at the 

beginning of treatment, change of insomnia symtoms during treatment, high age and a 

dissatisfaction of treatment were factors that were able to predict insomnia symtoms at FU36. 

 

Keywords: Insomnia, iCBT, Prediction, 36-Month-follow-up, Explorative, Regression  
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Introduktion 

Insomni kännetecknas av missnöje över sin sömn, svårigheter att somna, uppvaknanden 

under natten eller tidiga morgonen med efterföljande svårigheter att somna om (APA, 2013). För 

att diagnosticeras med insomni krävs att sömnsvårigheterna är närvarande minst 3 nätter i veckan 

och funnits under minst 3 månader. Vidare krävs praktisk möjlighet till god sömn, dvs 

sömnsvårigheterna ska inte bättre förklaras av yttre faktorer som till exempel buller. 

Sömnsvårigheterna ska dessutom orsaka kliniskt signifikant lidande och sänkning av personens 

funktion.  

Sömnsvårigheter är ett vanligt fenomen i den vuxna populationen, uppemot en tredjedel 

av befolkningen beskriver sömnsvårigheter. Av dem bedöms 6–10% uppfylla kriterierna för 

insomni (APA, 2013). Insomni är vanligare bland kvinnor och i socioekonomiskt svagare 

grupper (SBU, 2010). Insomni kan förekomma som ensam diagnos men det är vanligt med 

samsjuklighet. Bland personer med diagnosticerad insomni har 40–50% även en psykiatrisk 

diagnos, vanligast är bipolär sjukdom, ångeststörningar och depression (APA, 2013). Omkring 

25% av insomniker lider av samtidig egentlig depression (Weissman, Greenwald, Niño-Murcia 

& Dement, 1997). 

Tidigare utgåvor av DSM har skiljt på primär och sekundär insomni. Det vill säga 

insomni med eller utan samsjuklighet av andra somatiska eller psykiska sjukdomstillstånd. I 

DSM-5 är det systemet borttaget och ingen åtskillnad görs (APA, 2013). 

Tabell 1  

Diagnoskriterier för insomni enligt DSM-5. 

A. Personen uttrycker stark otillfredsställelse med sömnens längd eller kvalitet, vilket 

visar sig på ett (eller flera) av följande sätt:  

1. Svårt att somna.  

2. Svårt att förbli sovande: täta uppvaknanden eller svårt att somna om efter att ha 

vaknat upp.  

3. Vaknar tidigt på morgonen och kan inte somna om.  

B. Sömnstörningen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion socialt, 

i arbete, i skola, i studier eller inom andra viktiga funktionsområden eller försämrat 
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Insomnins etiologi 

 Ett perspektiv på insomni beskriver diagnosen som ett tillstånd av överaktivitet 

(hyperarousal) och vid mätning har förhöjd somatisk, kognitiv och kortikal aktivering 

observerats hos personer med insomni (Levenson, Kay & Buysse, 2015). Manber och Carney 

(2016) menar att överaktivitet kan bero på en bristande automatisering i nedvarvningsprocessen. 

Nedvarvning kan sammanfattas som låg aktivitet (arousal) i de emotionella, kognitiva och 

fysiska systemen. Hög aktivitet i dessa system kan med enkelhet trycka undan sömnen, vilket 

ofta förklaras utifrån de evolutionära fördelar det tros ha inneburit. Då exempelvis ett hot förelåg 

aktiverades dessa system och de urtidsmänniskor som höll sig vakna ökade sin chans för 

överlevnad (Manber & Carney, 2016). Överaktivitet kan dock inte ensamt förklara uppkomsten 

av insomni, många patienter med insomni uppvisar nämligen inga kroppsliga tecken på 

överaktivitet (Levenson, Kay & Buysse, 2015).  

En etiologisk stress-sårbarhetsmodell har föreslagits av Spielman, Caruso och Glovinsky 

(1987 refererat i Levenson, Kay & Buysse, 2015) för att förklara utvecklandet av insomni. 

Modellen gör gällande att vissa individer har större sårbarhet (medfödda och miljömässiga 

faktorer) för att utveckla insomni. Om individen genomlever en stressande händelse kan det leda 

till svårigheter att sova. Stressande händelser är relativt vanliga och sömnsvårigheterna som kan 

beteende.  

C. Sömnsvårigheterna inträffar minst 3 nätter i veckan.  

D. Sömnsvårigheterna har pågått i minst 3 månader.  

E. Sömnsvårigheterna inträffar trots adekvata möjligheter att sova.  

F. Sömnlösheten förklaras inte bättre med och inträffar inte enbart i samband med 

någon annan sömn- eller vakenhetsrelaterad störning (t ex narkolepsi, 

andningsrelaterad sömnstörning, dygnsrytmsrelaterad sömnstörning, någon 

parasomni).  

G. Symptomen kan inte tillskrivas fysiologiska effekter av någon substans (t ex illegal 

drog, läkemedel).  

H. Samtidigt förekommande psykiatrisk och medicinska tillstånd ger inte  

någon adekvat förklaring till sömnstörningen.   
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följa är vanligtvis övergående. Men om individen utvecklar vissa dysfunktionella beteenden kan 

sömnsvårigheterna vidmakthållas även då stressoren försvunnit.  

 

Insomni på lång sikt 

Insomni är ett ihållande tillstånd och utan behandling så utvecklar många personer en 

kronisk insomni. Enligt Levenson, Kay och Buysse (2015) bedöms kronicitet föreligga hos 31–

75% av patienterna med insomni. Även Morin et al. (2009) fann i sin epidemiologiska studie, där 

det naturliga förloppet för insomni följdes, att 74% av alla deltagare som hade insomni vid 

baseline hade kvar sin insomni vid 1-årsuppföljningen. Vidare fann de vid en 3-årsuppföljning att 

46% fortfarande led av sömnsvårigheter i så hög grad att deras insomnidiagnos kvarstod (Morin 

et al., 2009).  

Långvarig insomni har även visats öka risken för en rad sjukdomar: depression, högt 

blodtryck, hjärtinfarkt samt ökad sjukskrivning från arbetet och sänkt livskvalitet (APA, 2013). 

Sambandsriktningen är inte klarlagd och tycks gå åt båda håll, insomni ökar risken för en rad 

sjukdomstillstånd och vice versa (APA, 2013). 

  

Insomnimått  

Insomnia Severity Index (ISI; Morin, Belleville, Bélanger & Ivers, 2011) är ett kort 

skattningsformulär som finns i tre versioner: patient, anhörig och kliniker. Instrumentet mäter art, 

svårighetsgrad och konsekvenser av sömnsvårigheter dagtid.  

Utöver formulär som mäter svårighetsgrad av insomni finns en rad mått för att mäta sömn 

som samlas in med hjälp av en sömndagbok.  Insomningstid (SOL), den tid som det tar för en 

individ att somna. Total sömntid (TST) hur länge en person faktiskt sover under natten. Vakenhet 

efter insomning (WASO) är antalet uppvaknanden och hur länge en person är vaken under 

natten. Sömneffektivitet (SE) är en ratio av total sömntid och tid spenderad i sängen. 

Sömnkvalitet (SQ) är subjektivt skattad sömnkvalitet (Manber & Carney, 2016). Sömnmått är 

inte alltid kopplat till diagnosen insomni, diagnoskriterierna säger inget om faktisk sömn (se 

Tabell 1). En patient med insomni kan bli av med sin diagnos utan att förändras gällande sina 

sömnmått, exempelvis genom att sömnsvårigheterna slutar orsaka kliniskt signifikant lidande.  
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Behandling av insomni 

Stegvis Vård. Stegvis vård är en vårdmodell som syftar till att ge fler människor tillgång 

till evidensbaserad vård. Modellens centrala idé innefattar snabb bedömning av patienter och 

därefter tillträde till en effektiv och billig behandlingsinsats (Espie, 2009). Efter behandling 

bedöms behandlingsutfallet och de patienter med kvarstående vårdbehov går vidare till nästa 

vårdsteg, vilket vid behov upprepas tills det sista steget är nått. Stegvis vård kan liknas vid en 

pyramid med flera nivåer, där bottennivån syftar till den första, minst resurskrävande 

behandlingsinsatsen och toppen av pyramiden den sista, och mest resurskrävande 

behandlingsinsatsen. Högre upp i pyramiden ökar expertisen och vårdinsatserna, vilket bl.a. 

innebär mer välutbildad personal, större noggrannhet i bedömningar och mer individanpassad 

behandling (Espie, 2009). Med stegvis vård kan vårdens resurser nyttjas mer effektivt, istället för 

att alla patienter får samma behandlingspaket justeras vårdinsatserna efter vårdbehov. Dessutom 

råder brist på behandlare vilket gör att de som finns måste nyttjas så effektivt som möjligt (Espie, 

2009).  

 Espie (2009) menar att stegvis vård för insomni skulle vara effektivt och att det på ett 

strukturerat sätt kan bidra till att bättre möta vårdbehovet. Espie (2009) har föreslagit att den 

stegvisa vården för insomni bör innehålla fem steg där den första nivån innefattar 

självhjälpsbehandling med begränsad eller ingen kontakt med behandlare. Det kan innebära hjälp 

av böcker, video eller internetbaserad kognitiv beteendeterapi, KBT. Espie föreslår att steg två 

innefattar gruppbehandling med manualiserad KBT, vilket kan utföras av andra professioner än 

psykologer. Nivå tre är individualterapi eller terapi i små grupper med mindre erfaren psykolog. 

Nivå fyra inbegriper individualterapi med en erfaren klinisk psykolog. Det sista steget innebär 

individualterapi med en expert inom KBT inriktad på beteendemedicin och sömn (Espie, 2009). 

För att kunna identifiera grupper som riskerar sämre utfall krävs precisa verktyg. Effektiv 

prediktion av behandlingsutfall på kort och lång sikt blir ett viktigt instrument för att kunna 

bedöma vårdbehov och göra bättre anpassningar i vårdmodellen.  

 

KBT. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett paraplybegrepp som används för att beskriva 

en rad olika interventioner och terapiinriktningar. Enligt Westbrook, Kennerley och Kirk (2011) 

har de flesta terapier och interventioner som åsyftas med begreppet KBT en grundtanke om att 

människors beteende styrs av kognitioner och vice versa. KBT är en modell med stort 
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vetenskapligt stöd gällande efficacy (att metoden har visat effekt i forskningssammanhang) och 

effectiveness (att metod har visat effekt i kliniska sammanhang) (Hofmann, Asnaani, Vonk, 

Sawyer & Fang, 2012).  

 

KBT mot insomni. KBT mot insomni, KBT-I, är den rekommenderade behandlingen vid 

sömnsvårigheter (Westbrook et al., 2011) och har uppvisat god effekt vid behandling av insomni. 

I en metaanalys uppmättes en stor effekt av KBT-I gällande sömnsvårigheter (Hedges g = 0,98) 

vilket är i nivå med psykologiska behandlingar för andra psykiska sjukdomar (van Straten, van 

der Zweerde, Kleiboer, Cuijpers, Morin & Lancee, 2018). Även gruppbaserad KBT-I har visat 

goda resultat. Van Houdenhove, Buyse, Gabriëls och Van den Berg (2011) rapporterade att  41% 

av deltagarna i deras studie uppnådde förbättringar i form av normala sömnvärden och 83% 

förbättrades gällande insomningsstid. Innan behandlingen bedömdes 75% lida av stora 

nedsättningar i dagtidsfunktion, vid behandlingens avslut var siffran istället 40%. För att uppnå 

tillräckligt gott behandlingsresultat krävs minst 4 sessioner face-to-face terapi eller 

självhjälpsinterventioner (van Straten, van der Zweerde, Kleiboer, Cuijpers, Morin & Lancee, 

2018). Uppemot 60% av patienter har dock fortsatta sömnsvårigheter efter behandling (Van 

Houdenhove, Buyse, Gabriëls & Van den Berg, 2011) och endast ett fåtal studier har undersökt 

behandlingseffekter på lång sikt.  

Det finns ett antal olika interventioner som används vid KBT-I. Interventionerna har 

olika inriktningar; prevention/utbildning (psykoedukation, sömnhygien); beteende (avslappning, 

stimuluskontroll, sömnrestriktion) eller kognitioner (arbeta med tankar kring sömn) (van Straten, 

Blom, Lancee & Kaldo, 2016). Nedan följer en kortare beskrivning av de olika interventionerna: 

Sömnhygien är psykoedukation kring sömn och sänggående.  

Avslappning är en vanlig intervention vid behandling av sömnsvårigheter och syftar till 

att minska överaktivering (Öst, 2014).   

Stimuluskontroll utgår från att säng och sovrum har blivit förknippat med annat än sömn 

eller sex. Behandlingen går ut på att återfå sängen som stimuli för sömn (Bootzin ur Öst, 2014).  

Sömnrestriktion, SR, är en annan vanlig behandling vid insomni. Den bygger på att 

minska tiden patienten ligger vaken i sängen genom att patienten endast får ligga i sängen den tid 

den sover. Vilket räknas ut genom självskattningar (Öst, 2014).  
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Sömnkomprimering innebär att i motsats till SR så minskar man gradvis tiden i sängen för 

att sakta närma sig den faktiska tiden av sömn (Öst, 2014).  

Kognitiv terapi arbetar främst med att identifiera kognitioner, mer specifikt negativa 

antaganden om sömn och utmanar dessa med frågor och beteendeexperiment (Öst, 2014).  

Sammantaget är KBT-I en metod med gott vetenskapligt stöd för dess effekt, trots det 

finns det patienter som inte förbättras gällande sin insomni efter avslutad KBT-I.   

 

Internetförmedlad KBT. KBT är en relativt kostsam metod och det saknas dessutom 

tillräckligt med behandlare, men tack vare den teknologiska utvecklingen kan KBT numera 

förmedlas över internet. I sin SKL-rapport från 2013 definierade Kaldo, Buhrman, Vernmark och 

Östermark internetbehandling enligt följande: ”Ett behandlingsprogram byggt på en 

standardiserad självhjälpsmanual för en specifik diagnos med metoder från kognitiv 

beteendeterapi (KBT) som förmedlas via internet ihop med ett aktivt stöd av en behandlare med 

grundläggande psykoterapeutisk kompetens i KBT” (s. 8).   

Internetförmedlad KBT, iKBT kan delas upp som vägledd eller icke-vägledd. Vägledd 

iKBT innebär att patienterna får stöttning av en behandlare och feedback på olika delar av 

behandlingsprogrammet, icke-vägledd KBT är konstruerat som ett självhjälpsprogram som 

patienter genomgår utan någon insats från behandlare. Oavsett om behandlingen är vägledd eller 

icke-vägledd är behandlingen mer lättillgänglig än sedvanlig terapi face-to-face då patienter 

exempelvis slipper ta sig in till mottagning för behandling.  

Carlbring, Andersson, Cuijpers, Riper och Hedman (2018) fann i en review-artikel och 

metaanalys att internetförmedlad terapi var minst lika effektiv som face-to-face terapi vid 

behandling mot bland annat social fobi, panikångest och depressiva symtom. Dess effekt, 

kostnadsmässiga fördel och lättillgänglighet har lett till att iKBT integrerats i den reguljära 

sjukvården bland annat på Huddinge sjukhus i Stockholm, Internetpsykiatrin.  

 

iKBT mot insomni - (iKBT-I). iKBT mot insomni, iKBT-I, utgår från ett standardiserat 

KBT-behandlingsprogram mot insomni men skillnaden ligger i att detta administreras helt 

digitalt. Patienten får tillgång till behandlingsmaterial, som exempelvis förinspelad 

psykopedagogisk videofilm, hemläxor och feedback via digital plattform (van Straten, Blom, 

Lancee & Kaldo, 2016).  
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iKBT-I är ett jämförbart alternativ till sedvanlig face-to-face KBT-I, vilket ett flertal 

studier visat. Blom et al. (2015) visade att effekten av iKBT-I (Cohen's d = 2.1) var jämförbar 

med effekten av grupp-KBT-I (Cohen's d = 2.2) och således ansågs iKBT-I som icke 

underlägsen sedvanlig KBT-I. iKBT-I har förutom god effekt gällande minskning av 

insomnisymtom även en god effekt på olika sömnmått. Van Straten, Blom, Lancee och Kaldo 

(2016) visade vid en genomgång av forskningsläget att patienter i iKBT-behandling kände sig 

mer utvilade och mindre oroade över sin sömn. Zachariae et al. (2016) fann i en reviewartikel 

och metaanalys att effekterna av iKBT-I inte skiljer sig åt från face-to-face KBT-I och effekterna 

var även robusta över tid gällande minskning av sömnsvårigheter och sömneffektivitet 

(Zachariae, Lyby, Ritterband & O’Toole, 2016). iKBT-I har även visat på statistiskt signifikant 

förbättring gällande SE, SOL, WASO, TST och SQ (Zachariae, Lyby, Ritterband & O’Toole, 

2016).  

Sammanfattningsvis kan sägas att KBT-I och iKBT-I har visat sig effektivt för människor 

med insomni. Däremot erbjuds inte alla patienter behandling. I Sverige är läkemedel den 

vanligaste behandlingen av sömnbesvär. Läkemedel har visat på god effekt och är indikerat för 

användning upp till fyra veckor. Det saknas dock vetenskapligt stöd för att läkemedel är 

verksamt längre än så (SBU, 2010), ändå förskrivs läkemedel över lång tid.  

 

Långtidseffekt av KBT-I 

Genom att kartlägga långtidseffekter kan kunskapsläget kring behandlingsresultatens 

robusthet över tid förbättras. Mer kunskap om långtidseffekter är särskilt viktigt vid tillstånd 

med hög grad av kronicitet, som insomni.  

Det finns ett antal studier som undersökt långtidseffekten av KBT-I, i en studie av Van 

Houdenhove, Buyse, Gabriëls och Van den Berg (2011) kvarstod de observerade förbättringarna 

gällande sömnkvalitet, insomningstid och dagtidsfunktion vid 6-månadersuppföljning. En annan 

studie undersökte effekten av gruppbaserad KBT-I 3, 6, 12 och 24 månader efter 

behandlingsavslut (Järnefelt, Sallinen, Luukkonen, Kajaste, Savolainen, Hublin, 2014). 

Resultaten visade en rad förbättringar vid 3-, 6- och 12-månadersuppföljningarna (sömnkvalitet, 

hur utvilade de kände sig, SE, SOL, TST), dessa förbättringar hade dock försvagats vid 24-

månadersuppföljningen. Förbättringar gällande dysfunktionella antaganden om sömn och ISI 
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var dock stabila vid 12- och 24-månadersuppföljningarna (Järnefelt, Sallinen, Luukkonen, 

Kajaste, Savolainen, Hublin, 2014).  

 I en studie av Castronovo et al., (2018) utfördes långtidsuppföljning 4–10 år efter 

avslutad grupp-KBT-I. Resultaten visade att den minskning på utfallsmåttet (ISI) som 

observerats efter behandlingen kvarstod vid långtidsuppföljningen. Forskarna fann dock att 79% 

av deltagarna under minst en tidsperiod hade fått tillbaka sina sömnsvårigheter (Castronovo et 

al. 2018). Hur deltagarna hanterade sina återfall varierade, en grupp tog hjälp av sömnmedicin, 

en andra grupp använde verktyg från KBT-I och en tredje kombinerade dessa åtgärder. Den 

grupp deltagare som enbart använde verktyg från KBT-I hade signifikant lägre resultat på ISI än 

de som använde sig av sömnmedicin vid återfall (Castronovo et al., 2018). Detta bekräftar delvis 

resultaten från en annan studie där underhållsbehandling med KBT-I var bättre än sömnmedel 

gällande utfall vid 6-månadersuppföljning (Morin, Vallières, Guay, Ivers, Savard, Mérette, 

Bastien & Baillargeon, 2009).  

Den längsta uppföljningsstudien med kontrollgrupp är en studie av Blom, Jernelöv, Rück, 

Lindefors och Kaldo (2016) vilka fann att effekten för iKBT-I kvarstod efter tre år (Cohens 

d=1.6) och var likvärdig med kontrollgruppens effekt (Cohens d=1.7) gällande långtidsutfall på 

ISI. Kontrollgruppens behandling bestod av insomnibehandling men utan de mest verksamma 

komponenterna (sömnrestriktion och stimuluskontroll). Vid 36-månadersuppföljningen hade 

kontrollgruppens ISI-poäng sjunkit till samma nivå som den aktiva behandlingsgruppens. 

Däremot hade kontrollgruppen under de tre åren använt mer sömnmediciner och sökte 

ytterligare hjälp för sina sömnbesvär i större utsträckning (Blom, Jernelöv, Rück, Lindefors & 

Kaldo, 2016).  

Sammanfattningsvis så tycks KBT-I och iKBT-I ha god effekt på lång sikt och effekterna 

visat sig robusta över tid vad gäller minskning av insomnisymtom och mått på dålig sömn. 

Antalet studier som undersöker långtidseffekter flera år efter behandlingsavslut är dock endast ett 

fåtal och saknar ofta kontrollgrupp.  

 

Prediktion 

Ökad kunskap om prediktorer lägger grunden för att kunna ge bättre vård på kort och 

lång sikt, prediktion kan till exempel användas för att öka behandlingars effektivitet och 

identifiera patienter som riskerar låg eller utebliven behandlingseffekt. Rent konkret skulle det 
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kunna tillämpas genom att innan, under och efter behandlingen göra anpassningar av 

behandlingen, genom till exempel ökat stöd eller underhållssessioner efter avslutad behandling. 

Det finns dock vissa svårigheter med att utarbeta och ta fram reliabla prediktorer. Tidigare 

studier har utarbetat kriterier för hur urvalet av prediktorer till prediktionsstudier ska gå till samt 

hur dessa prediktorer bedöms:  

• Prediktorerna bör vara uppmätta med validerade instrument för att kunna säkerställa 

validitet och reliabilitet. 

• Mätningarna av prediktorer bör helst ha skett innan en randomisering i RCT-studier för 

att undvika potentiell påverkan av grupptillhörighet. 

• Antalet prediktorer som ingår i en modell bör vara mindre än 5 för att erhålla maximal 

precision. Reliabiliteten sjunker med antalet prediktorer. 

• Valet av prediktorer bör vara teori- eller evidensdrivet samt bör det finnas en etablerad 

hypotes kring prediktorernas effekt. Post hoc kan endast ge explorativa data. 

• Ska moderation mätas bör man mäta interaktionseffekt mellan moderator och IV. 

(Knopp, Knowles, Bee, Lovell & Bower, 2013) 

Dessa riktlinjer är tagna ur Knopp et al., (2013) meta-analys av prediktionsforskningen 

kring OCD-behandling och är deras försök att skapa en enhetlig struktur för hur prediktorer ska 

värderas i forskning. Några av svårigheterna med att predicera behandlingseffekt på kort och 

lång sikt är att mätning av insomni, prediktorvariabler, studiedesign, population och 

behandlingsupplägg skiljer sig åt mellan studier (Donkin et al., 2011; Matthews, Arnedt, 

McCarthy, Cuddihy & Aloias, 2013). Nedan följer en sammanställning av studier som undersökt 

prediktorer vid insomnibehandling.  

Morgan, Thompson, Dixon, Tomeny och Mathers (2003) har funnit att lägre ångest och 

högre förväntningar gällande förändringspotential predicerade bättre respons tre månader efter 

avslutad insomnibehandling.   

I en studie av Sunnhed och Jansson-Fröjmark (2014) påvisades att minskning av 

sömnrelaterad oro under behandlingen predicerade förbättring på ISI vid behandlingsavslut och 

vid 1-årsuppföljning. I en annan studie var dock oro inte en prediktor för utfall (Carney, Harris, 

Moss, Edinger, 2010).  

En metaanalys från 2018 visade att komorbida tillstånd, ålder eller samtidig medicinering 

under studien inte kunde predicera insomnibehandlingens utfall (ISI, SE, PSQI, WASO, SOL) 
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(van Straten, van der Zweerde, Kleiboer, Cuijpers, Morin & Lancee, 2018). En annan studie 

visade att allvarligare sömnsvårigheter och sämre dagtidsfunktion innan behandling predicerade 

förbättring gällande sömnkvalitet efter behandling (Van Houdenhove, Buyse, Gabriëls & Van den 

Berg, 2011). Studien visade även att deltagare som före behandling rapporterade låg grad av 

positiv affekt och låg fysisk livskvalitet fick en större sänkning av sina symtom än de som 

rapporterade högre livskvalitet och mer positiv affekt (Van Houdenhove, Buyse, Gabriëls & Van 

den Berg, 2011). Espie, Inglis och Harveys studie (2001) visade på liknande resultat, patienter 

med större sömnsvårigheter vid förmätning fick större symtomreduktion, men ofta något högre 

slutpoäng än de med mindre sömnsvårigheter vid förmätningen. Dessa fynd kan ha flera 

förklaringar, möjligtvis är deltagare med större symtombörda mer motiverade och följer 

behandlingen noggrannare. Det kan också förklaras av ett statistiskt fenomen som kallas 

regression mot medelvärdet, vilket innebär att mer extrema värden till synes utan yttre påverkan 

efterhand närmar sig medelvärdet (Van Houdenhove, Buyse, Gabriëls & Van den Berg, 2011; 

Yeung, Sharpe, Glozier, Hackett & Colagiuri, 2017). Andra studier har dock inte funnit stöd för 

fyndet att hög symtomnivå predicerar bättre utfall (Järnefelt, Sallinen, Luukkonen, Kajaste, 

Savolainen, Hublin, 2014). Studien visade tvärtemot att patienter med bättre behandlingsrespons 

hade lägre nivå av sömnsvårigheter innan behandling.  

Ytterligare prediktorer kartlades i en studie av Harvey, Inglis & Espie, (2002) som 

undersökte strategier från behandlingen som användes av patienter ett år efter avslutad 

behandling. Avslappning var den vanligaste strategin att använda, däremot kunde avslappning 

inte predicera positivt utfall vid 1-årsuppföljningen. Även sömnhygien tycktes endast ha en liten 

påverkan på långtidsutfallet. I studien såg man istället att användandet av stimuluskontroll och 

sömnrestriktion var de starkaste prediktorerna gällande att identifiera de som svarade positivt på 

behandlingen. Även användande av kognitiva tekniker var en prediktor för positiv 

behandlingsrespons (Harvey, Inglis & Espie, 2002).   

Sammanfattningsvis tyder forskningsläget på att det finns en rad variabler som predicerar 

behandlingsutfall. Men resultaten pekar stundtals åt olika håll och styrkan i förhållandena 

varierar. De flesta studier har analyserat hur prediktorer innan behandling predicerar resultat 

direkt efter behandlingen eller vid uppföljning. Tillgång till mer data genom fler mätpunkter 

under behandlingens gång och efter avslutad behandling skulle därför kunna ge mer information 

och större prediktiv kraft. Vilket skulle kunna innebära bättre anpassningar och följaktligen fler 
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patienter som får effekt på lång sikt. En av svårigheterna ligger i att veta vilka variabler som bör 

mätas, och fler empiriska undersökningar krävs för att stärka kunskapsläget. Föreliggande studie 

har för avsikt att bidra i processen att fylla denna kunskapslucka.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka variabler som kan predicera insomnisymtom 3 

år efter internetbaserad KBT-behandling mot insomni, iKBT-I. Studien kommer genom ett 

explorativt förfaringssätt undersöka i vilken utsträckning prediktionsmodeller kan predicera 

utfall. Dessutom görs en jämförelse mellan modeller innehållande data inhämtad före behandling 

och modeller med data inhämtad både före och efter behandling.  

Frågeställning 1: Kan variabler från studien predicera behandlingsutfall vid 36-

månadersuppföljning?  

Frågeställning 2:  Är variabler från studiens för- och eftermätning bättre på att predicera 

behandlingsutfall vid 36-månadersuppföljning än variabler från enbart förmätning?  

 

Metod 

Studiens kontext 

Författarna gick in i ett större forskningsprojekt, lett av Karolinska Institutet i samarbete 

med Internetpsykiatrin vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Projektet bestod av 

flera delstudier där uppföljningarna genomfördes 6- och 36-månader efter avslutad behandling.  

Delstudie 1 (INDRA) vars hypotes var att patienter som får en behandling utformad för 

samsjuklighet mellan depression och insomni förbättras mer jämfört med de som får 

depressionsbehandling med tillägg av placebobehandling (desensibilisering) mot insomni. 

Studien var en randomiserad kontrollerad studie och deltagare randomiserades till en av 

betingelserna. 

Delstudie 2 (SUSSA) var också en randomiserad kontrollerad studie. Hypotesen antog att 

patienter som riskerar utebliven behandlingseffekt och ges extra stöd får bättre utfall än de som 

inte får extra stöd. Forskarlaget bakom studien utvecklade en prediktionsalgoritm som ämnade 

att tidigt under behandlingen upptäcka och kategorisera patienter som bedömdes få sämre eller 

utebliven effekt av behandlingen. Dessa deltagare randomiserades sedan till att antingen få ökat 
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stöd eller inte. Det ökade stödet kunde bestå av mer behandlarkontakt, extra telefonsamtal 

och/eller fysiskt möte på Huddinge sjukhus.  

 

Procedur  

Rekrytering av deltagare skedde via annonsering och genom att tillfråga sökanden till den 

reguljära depressionsvården vid Internetpsykiatrin.  De som visade intresse för att delta lämnade 

in ett elektroniskt samtycke och fyllde i ett screeningbatteri bestående av ett flertal olika formulär 

på Internetpsykiatrins hemsida. Därefter kallades deltagarna till mottagningen i Huddinge varvid 

läkare gjorde en strukturerad diagnosticering, skattning av insomni och depression samt 

bedömning av lämplighet för iKBT. Deltagare med egentlig eller lindrig depression och samtidig 

insomni inkluderades till INDRA och de utan depressionsdiagnos till SUSSA.  Sedan fyllde de 

inkluderade deltagarna i en förmätning via internet. Därefter påbörjades behandlingen i 

internetplattformen, veckovisa mätningar gjordes även under behandlingens gång. Deltagarna i 

SUSSA-studien gick igenom 9 veckors iKBT-I, och hälften av de deltagare som riskerade 

negativt behandlingsutfall fick extra stöd. Deltagarna i INDRA-studien genomgick 12 veckors 

iKBT för depression med tillägg av internetbaserad insomnibehandling eller desensibilisering 

(placebo).  

 Vid behandlingens slut genomfördes klinikerskattning av psykolog eller läkare som var 

blinda för vilken behandling deltagarna hade fått.  Eftermätning fylldes i av deltagarna via 

internet, även sömndagbok fylldes i och mätning med aktigraf (motorisk aktivitet) genomfördes. 

Deltagare i behov av fortsatt vård remitterades vidare. Uppföljningar gjordes 6 månader (härefter 

kallat FU6) och 36 månader (härefter kallat FU36) efter behandlingsavslut, då via mätningar på 

internet och via telefonintervjuer. Telefonintervjuerna har genomförts av leg. psykologer eller 

psykologstudenter.  

Följande inklusionskriterier gällde: 

(a) insomnidiagnos, primär eller komorbid (enligt kriterierna i DSM-5 (American 

Psychiatric Association, 2013) samt >10 poäng på självskattad ISI vid screening) 

(b) ingen eller sedan två månader stabil medicinering med antidepressiv medicin, 

(c) inga sjukdomar, tillstånd eller bruk av droger som kräver annan behandling i första 

hand (t.ex. allvarlig depression eller suicidalitet) eller är kontraindicerade för de 

aktuella behandlingarna (t.ex. sömnapné och bipolär sjukdom), 
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(d) arbetar inte nattskift, 

(e) har praktisk möjlighet att delta 

(f) är myndig 

(g) har tillräckliga färdigheter i svenska språket 

(h) ingen pågående KBT mot insomni 

(i) enbart INDRA: har inte tidigare fått KBT mot insomni 

 

Deltagare 

Författarna till föreliggande studie valde att använda sig av INDRA-studiens ena grupp 

(n=40) som fick depression- och insomnibehandling samt SUSSA-studiens hela population 

(n=163) som nått 36-månadersuppföljning, då kriterierna för den föreliggande studien var att 

deltagarna skulle ha genomgått någon form av adekvat insomnibehandling. Totalt inkluderades 

203 deltagare. Nedan presenteras demografiska data för föreliggande studies deltagare.  

 

Tabell 2  
Deltagarnas bakgrundsvariabler 
  TOTALT (N = 203) 
Kön Kvinna 

 
137 (67,5%) 

Man 
 

63 (31,0%) 

 
Uppgift saknas 3 (1,5%) 

Civilstånd  

 

Gift 
 

113 (55,7%) 

Ogift 
 

90 (44,3%) 

Utbildningsnivå Ej gymnasieutb. 11 (5,4%) 

 
Gymnasieutb. 184 (90,6%) 

  Uppgift saknas 8 (3,9%) 

Ålder M (SD) 45,11 (13,09) 
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Figur 1. Flödesschema över inklusion och exklusion till studien. 

 

Behandling 

Deltagarna som slutligen ingick i studierna fick delvis olika behandlingar men alla utgick 

från ett basprogram av iKBT-I. Deltagarna i SUSSA-studien genomgick en 9 veckor lång 

behandling bestående av 11 moduler i en behandlingsplattform på internet. Behandlarna arbetade 

max 15 minuter med varje deltagare per vecka. I korthet innehöll behandlingen psykoedukation 

om sömn och kognitioner, sömnrestriktion, avspänning, visualisering, stimuluskontroll, 

sömnhygien, medveten närvaro, acceptans och vidmakthållandeplan.  
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För deltagare i gruppen med extra stöd gjordes en semistrukturerad telefonintervju och 

beteendeanalys och behandlaren utvecklade en individuell behandlingsplan för varje deltagare. 

Deltagare som inte gick att nå per telefon bokades in till ett möte på mottagningen. För denna 

grupp fanns inga begränsningar för hur länge en behandlare fick arbeta med varje deltagare. 

Behandlaren kunde förutom kommunikation genom behandlingsplattformen ha kontakt med 

deltagare via sms, telefon eller boka in ett fysiskt möte.  

INDRA-gruppen fick depressionsbehandling kombinerat med utvalda delar av iKBT-I. 

Behandlingen bestod av sedvanlig depressionsbehandling bestående av beteendeaktivering och 

kognitiv omstrukturering med tillägg av sömnrestriktion och stimuluskontroll från sedvanlig 

insomnibehandling. 

 

Mätmetoder 

Primärt utfallsmått. Insomnia Severity Index (ISI) är ett kort skattningsformulär som 

mäter art, svårighetsgrad och konsekvenser av sömnsvårigheter dagtid. Formuläret innehåller sju 

items med en fempoängs Likert-skala och genererar en summa mellan 0–28 (Se appendix C). 

Poäng tolkas enligt följande: 0–7 poäng ej kliniskt signifikant insomni, 8–14 subsyndromal 

insomni (cut-off för mild insomni >10 poäng), 15-21 medelsvår insomni, 22-28 svår insomni 

(Morin, Belleville, Bélanger & Ivers, 2011). ISI kan även användas för att beräkna 

behandlingsrespons och remission från insomni. Gränsen för behandlingsrespons går vid en 

minskning av 8 eller fler poäng på ISI och gränsen för fullkomlig remission går vid 8 ISI-poäng 

eller färre (Morin, Vallières, Guay, Ivers, Savard, Mérette, Bastien & Baillargeon, 2009).  

ISIs psykometriska egenskaper har undersökts i en rad studier, och visar bland annat hög 

kriterievaliditet uppmätt genom korrelationer med andra mätmetoder såsom sömndagbok, 

polysomnografiska mått, och klinikerskattning (Bastien, Vallières & Morin, 2001). I en 

metaanalys från 2016 av Chiu, Chang, Hsieh & Tsai bedömdes ISI inkludera de tre stora 

insomnidomänerna insomning, uppvaknande och bibehållen sömn. Studien uppmätte även hög 

specificitet och sensitivitet gällande diagnostisk träffsäkerhet. Innehållsvaliditet har även 

dokumenterats genom faktoranalys och bedömdes inrymma de diagnostiska kriterierna (Bastien, 

Vallières & Morin, 2001). ISI har validerats som utfallsmått för insomniforskning när det 

distribueras i pappersformat (Bastien, Vallières & Morin, 2001) och även visat samma reliabilitet 
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och validitet när det används som mått i digital form (Thorndike, Ritterband, Saylor, Magee, 

Gonder-Frederick & Morin, 2011). 

Utfallsmåttet definierades på två olika sätt, dels poäng på ISI vid 36-

månadersuppföljningen, hädanefter kallat poäng ISI FU36, samt förändring på ISI vilket 

beräknades som poäng på ISI Förmätning subtraherat med poäng på ISI FU36, hädanefter 

benämnd som ISI förändringsvärde FU36.   

Prediktionsvariabler. Prediktionsvariabler togs från screening, förmätning och 

eftermätning. Dessa delades upp i fyra kategorier: sociodemografiska, sömnrelaterade, kliniska 

och processvariabler. Nedan följer kort beskrivning av variablerna och när de mättes. Somliga är 

skattningsskalor och somliga förekommer som enskilda frågor ur ett formulär. 

 

Tabell 3  

Lista över sociodemografiska mått och dess mätpunkter 

Sociodemografiska variabler Mätpunkt 

Kön Screening 

Ålder Screening 

Civilstånd Screening 

Utbildningsnivå Screening 

Antal barn Screening 

Sysselsättningsgrad  Screening  

 
 
Tabell 4  
Lista över sömnrelaterade mått och dess mätpunkter 

Sömnrelaterade variabler.   Mätpunkt 

Poäng på ISI Förmätning och Eftermätning 
 

Förmätning, eftermätning 

Förändring på ISI från förmätning till eftermätning 
 

Förmätning, eftermätning 

Antal månader med sömnproblem Screening 
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DBAS, kortversion av Dysfunctional Believes and 
Attitudes about Sleep (Morin, Vallières & Ivers, 2007). 
Mäter sömnantaganden.  

Förmätning 

 
SRBQ, kortversion 
av Sleep Related Behaviour Questionnaire (Ree & Harvey, 
2004). Mäter sömnrelaterade beteenden.  
 

Förmätning 

CIAQ, grad av acceptans gällande sömnsvårigheter, 
anpassad version från SPAQ (Geiser, 1992) ej validerat 
instrument. 
 

Förmätning  

SLEEP-50 (Spoormaker et al., 2005). Mäter andra 
sömnrelaterade sjukdomar.  
 

Screening  

Användning av sömnmedicin ur anamnes Screening 

 
Tabell 5  
Lista över övriga kliniska mått och dess mätpunkter 

Övriga kliniska variabler  Mätpunkt 

Allmäntillstånd och arbetskapacitet ur anamnes,   
 

Screening 

ASRS-VI, Adult Self-Report Scale (Adler et al. 
2006). ADHD-screening.  

Screening, eftermätning 

 
EQD, Euroqol, och VAS, Visual Analogue Scale (Hinz et 
al., 2006). Mäter hälsorelaterad livskvalitet.   
 

Screening 

MADRS, Montgomery Åsberg Depression Rating 
Scale  (Åsberg, Montgomery, Perris, Schalling & Sedvall, 
1979). Mäter depressionssymtom. 
 

Screening, förmätning, 
eftermätning 

PHQ-9, Patient Health Questionnaire (Kroenke et 
al). Mäter grad av depression.  

Screening 
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GSE, General Self Efficacy Scale (Schwarzer & 
Jerusalem, 1995). Frågor om negativa automatiska tankar 
och självförmåga.  
 

Förmätning  

CORE-10, Clinical Outcome in Routince Evaluation 
(Evans et al., 2002). Mäter psykisk ohälsa.   
 

Förmätning, eftermätning 

TIC-P, Trimbos and Institute of Medical Technology 
Assessment Cost Questionnaire for Psychiatry (Hakkaart-
Van Roijen et al., 2002). Mäter hälsoekonomiska data. 
 

Screening 

RRS, Ruminative Response Scale,  (Treynor et al, 
2003). Mäter ruminering och oro. 
 

Screening 

AUDIT, Alcohol Use Disorders Identification 
Test (Saunders, J.B., et al., 1993). Mäter alkoholvanor. 
 

Screening 

DUDIT, Drug Use Disorders Identification Test (Berman, 
Bergman, Palmstierna, & Schlyter, 2005). 
Mäter drogvanor  
 

Screening 

Frågor om negativa automatiska tankar, studiens egen 
skala  
 

Förmätning, eftermätning 

Frågor om ruminering, studiens egen skala  
 

Screening, förmätning, 
eftermätning 

SDS, Sheehan Disablity Scale (Sheehan & Sheehan, 
2008). Mäter funktion i vardagen. 
 

Förmätning, eftermätning 

SRH, Self-rated Health, självrapporterad hälsostatus  
 

Eftermätning 

WAI, Work Ability Index 
(Tuomi, Ilmarinen, Jahkola, Katajarinne & Tulkki, 1998). 
Mäter arbetsförmåga.  
 

Eftermätning 
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Prediktionsmodeller. För att svara på föreliggande studies frågeställning gällande om 

för- och eftermätningar har större prediktionskraft än enbart förmätningar gjordes utöver ovan 

nämnda variabelkategorisering även en uppdelning av variablerna gällande tidsmässig placering. 

Variablerna innan behandlingen det vill säga från screening och förmätning slogs ihop och 

bildade en grupp, fortsättningsvis kallad Pre. Den andra gruppen fortsättningsvis kallad Post 

innehöll samtliga variabler och bestod således av Pre och variabler uppmätta efter behandlingen. 

Utifrån dessa två variabelgrupperna konstruerades prediktionsmodeller som användes för att 

predicera utfallsmåtten.  

 

Etiska överväganden 

Denna studie var en del av ett större forskningsprojekt, som prövats och godkänts av 

Etikprövningsnämnden. Forskningsprojektets diarienummer är 2012/934–31/4, etikansökan 

ankom 2012-06-13.  

Författarna till denna studie hade förutom behandlingsstudiens etiska överväganden även 

egna etiska betänkanden. Information som samlades in var anonymiserad men behövde ändå 

hanteras med varsamhet. De uppföljningsintervjuer som genomfördes behövdes således även de 

Tabell 6  
Lista över processmått och dess mätpunkter. 

Processvariabler Mätpunkt  

 
Antal inloggningar   
 

Eftermätning  

Avslutade moduler i behandlingsplattformen,   
 

Eftermätning  

Total behandlartid,   
 

Eftermätning 

Adverse events   
 

Eftermätning  

Utvärderingsfrågor om behandlingen  
 

Eftermätning 



20 
  

   
 

hanteras med sekretess och PUL (Personuppgiftslagen) i åtanke, vilket bland annat innebar att 

inte spara eller hantera information på ett sätt så att obehöriga fick tillgång till den. Det fanns väl 

utvecklade rutiner för att hantera informationen, dessutom arbetet skedde i digitala plattformar 

där datatrafiken var krypterad enligt SSL. För deltagare som bedömdes ha en suicidrisk gjordes 

en strukturerad suicidriskbedömning samt ett uppföljande samtal vid Internetpsykiatrin vid 

behov (alternativt hjälp att söka annan vård vid akutläge). 

 

Statistiska analyser 

Deskriptiva analysmetoder har använts för att beräkna medelvärden och 

standardavvikelser av behandlingsmått. Därefter har beroende T-test och Cohens d beräknats för 

att avgöra behandlingens effekt. Effektstorlek har bedömts i enlighet med Cohens riktlinjer 

d=0.2 liten effekt, d=0.5, d=0.8 stor effekt (Cohen, 1988; 1992 refererat i Field, 2013). 

Alfanivån har satts till .05.  

Prediktionsmodeller har beräknats genom att analyserna data i tre steg:  

1. Först undersöktes initiala korrelationer mellan variablerna och utfallsmåtten för 

att finna signifikanta samband. Korrelationsanalyserna beräknades för samtliga 

variabler mot utfallsmåtten med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. 

Spearmans rangkorrelation genomfördes för alla variabler som sensitivitetsanalys 

för kontroll av extremvärdens påverkan. Variabler som indikerade extrema värden 

exkluderades inte per automatik utan undersöktes noggrannare innan beslut 

fattades om att få gå vidare till steg 2. Korrelationerna bedömdes i enlighet med 

Cohens riktlinjer där r = .10 är ett svagt samband, r = .30 ett medelstarkt samband 

och r = .50 ett starkt samband (Cohen, 1988; 1992 refererat i Field, 2013). 

2. För variabler med signifikanta samband utfördes separata multipla 

regressionsanalyser baserat på kategori. Alla variabler analyserades samtidigt i 

regressionsmodellerna (Enter), antagandena för regression kontrollerades (Field, 

2013). Variabler utan signifikanta beta-värden sorterades ut och de signifikanta 

prediktorerna gick vidare till nästa steg (Se Appendix B. figur B1, B2, B3 och B4 

för flödesschema över urvalsprocessen). 
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3. De kvarvarande variablerna från varje kategori slogs ihop till slutgiltiga 

regressionsmodeller som användes för att predicera utfallsmåtten. Antaganden för 

att utföra regression kontrollerades återigen.  

Bortfall av data har hanterats enligt Complete Case Analysis, deltagare som saknat data 

på oberoende eller beroende variabler har exkluderats ur analyserna. De statistiska analyserna 

har utförts med Statistical Package for the Social Sciences, SPSS version 24.  

 

Resultat 

Bortfall av mätningar 

Eftersom 36-månadersuppföljningen (FU36) är pågående har författarna till föreliggande 

studie behövt dra en gräns och har således enbart använt de deltagare som hade nått fram till 

FU36 före den 16 april 2018. Sammanlagt 203 deltagare hade vid detta datum nått FU36, av 

dessa hade 160 deltagare fyllt i FU36 via internetformulär eller genomfört telefonintervju vilket 

ger en svarsfrekvens på 79%. Ett flertal deltagare har inte fyllt i kompletta för- och 

eftermätningar, data saknas därför för dessa individer. Statistik över ISI mätningarna presenteras 

i Tabell 7. 

 

Tabell 7  

  Deskriptiva data för behandlingsmått 

Behandlingsmått N M (SD) 

ISI Förändringsvärde FU36 137 6.70 (5.91) 

Poäng ISI FU36 160 11.26 (6.18) 

ISI Förmätning 194 17,84 (4,18) 

ISI Eftermätning 187 9,71 (5,32) 

ISI Förmätning-Eftermätning 184 8,13 (5,24) 
 

Behandlingsutfall 

För att kontrollera om deltagarna fick en signifikant symtomreduktion av behandlingen 

de mottog gjordes analyser av medelvärdesskillnader med t-test.  
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Det var en signifikant skillnad i poäng för ISI Förmätning (M=17,84, SD=4,18) och ISI 

Eftermätning (M=9,71, SD=5,32); t(183), p <.01, Cohen’s d = 1,54. En sensitivitetsanalys 

genomfördes då en av variablerna hade en något sned fördelning, även Wilcoxon Signed-Rank-

testet indikerade att ISI Förmätning var signifikant större än ISI Eftermätning; Z = -11.40, p 

<.01. Vidare visade sig behandlingen ha god effekt på lång sikt då det var signifikant skillnad i 

poäng på ISI uppmätt före behandling (M=17,84, SD=4,18) och ISI FU36 (M=11,26, SD=6,18); 

t(150), p<.01, Cohen’s d = 1,04.  

Behandlingen hade en god effekt både direkt efter behandlingsslut och 36-månader efter 

behandlingsslut och bägge hade effektstorlekar, Cohen’s d ≥ .8 vilket enligt Cohens riktlinjer är 

att betrakta som stora (Cohen, 1988; 1992 refererat i Field, 2013). 

 

Korrelation av variabler och utfallsmått 

Korrelationsanalyser presenteras i sin helhet i ett appendix med anledning av deras 

omfattning (Se Appendix A, tabell A1 och A2). Av totalt 54 variabler som undersöktes i Pre-

modellen hittades 7 signifikanta samband med ISI FU36 och 4 signifikanta samband med ISI 

Förändringsvärde FU36. Av totalt 82 variabler i Post-modellen hittades 25 signifikanta samband 

med poäng på ISI FU36, och 15 signifikanta samband med ISI Förändringsvärde FU36. I tabell 8 

och 9 sammanfattas endast korrelationerna mellan de slutgiltiga modellernas prediktorer och 

utfallsmått. 

 

Tabell 8 

Pre-modellernas bivariata korrelationer mot utfallsmåtten. (Pearsons r) 

Prediktor  Poäng ISI FU36 Förändringvärde ISI 

FU36 

Ålder r= .20* r= -.26** 

ISI Förmätning 

 

 

r=.35** r=.32** 
*. p <.05  
**. p <.01 
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Tabell 9 
Post-modellernas bivariata korrelationer mot utfallsmåtten. (Pearsons r) 

Prediktor   ISI Poäng FU36 

Förändringvärde ISI 

FU36 

Ålder r=.19* r= -.24* 

ISI Förmätning r=.35** r=.32** 

ISI Förmätning-Eftermätning r= -.15* r=.40** 

Upplevde att behandlingen behovsanpassadesa  r=.30** 

Var nöjd med hur snabbt behandlaren svaradeb r= -.25**  

För lite tid för att genomgå behandlingenc r=.20* r=-.20* 

aUtvärderingsfråga 21. Hur bra tycker du att behandlingen anpassades till just dina behov?  bUtvärderingsfråga 26. 

Är du nöjd med hur snabbt behandlaren svarade? cUtvärderingsfråga 36. Var det för lite eller för mycket tid för att 

genomgå behandlingen? 

*. p <.05 

**. p <.01 

 

Prediktionsmodeller 

Pre-modeller. Pre-modellen predicerade poäng på ISI FU36 (N=151) se tabell 10. 

Modellen var signifikant F(2, 148) =14,447 p <.001. Modellen förklarade 16% av variansen 

(Adjusted R² =.152). ISI Förmätning var den starkaste prediktorn (β=.35 p <.01), vilket betyder 

att då prediktorn ökar en standardavvikelse ökar resultatet på ISI FU36 med .35 

standardavvikelse. Även ålder (β=.20 p <.01) predicerade ISI FU36, då sambandet var positivt 

innebär det att högre ålder indikerar högre poäng dvs. högre symtomnivå.  

 

Tabell 10  

Pre-modellens regressionskoefficienter (Utfallsvariabel: poäng ISI FU36) 

 Prediktor B SE B β 

ISI Förmätning .52 .11 .35** 
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Ålder .10 .04 .20** 
B=ostandardiserad Beta, standardfelet för Beta och 
β=standardiserad Beta. 

 ** p <0.01  
  

Pre-modellen predicerade förändringsvärde på ISI från förmätning till FU36 (N=136) se 

tabell 11. Resultaten visade på en signifikant modell F (2, 134) =13.357 p <.001. Modellen 

förklarade 17% av variansen (Adjusted R²=.154). ISI Förmätning var den bästa prediktorn 

(β=.32 p <.001) även ålder (β=-.25 p <.01) predicerade förändringsvärde vid FU36.  

 

 

Post-modeller. Post-modellen predicerade poäng på ISI FU36 (N=147) se tabell 12. 

Resultaten visade på en signifikant modell F (5, 141) =13,186 p <.001. Modellen förklarade 32% 

av variansen (Adjusted R²= .294). ISI Förmätning var den bästa prediktorn (β=.42 p <.001) även 

ISI Förmätning-Eftermätning (β=.25 p <.01), Ålder (β=.23 p <.01), deltagarnas nöjdhet gällande 

hur snabbt behandlaren svarade (β=-.20 p <.001) och upplevelsen att det fanns för lite tid för att 

genomgå behandlingen (β=.19 p <.01) predicerade ISI FU36.  

 

 

Tabell 12  
Post-modellens regressionskoefficienter (Utfallsvariabel: poäng ISI FU36) 
 Prediktor B B β 

ISI Förmätning .62 .11 .42** 

Tabell 11  
Pre-modellens regressionskoefficienter (Utfallsvariabel: ISI Förändringsvärde-FU36) 
 Prediktor B SE B β 

ISI Förmätning .44 .11 .32** 

Ålder -.12 .04 -.25** 
B=ostandardiserad Beta, SE B=standardfelet för Beta och β =standardiserad Beta.  
** p <.01 
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ISI Förmätning-

Eftermätning -.32 .10 -.25** 

Nöjd med hur snabbt 

behandlaren svaradea -1.52 .54 -.20** 

För lite tid för att 

genomgå 

behandlingenb 2.37 .89 .19** 

Ålder .11 .03 .23** 
B=ostandardiserad Beta, SE B= standardfelet för Beta och β =standardiserad Beta.  
aUtvärderingsfråga 26. Är du nöjd med hur snabbt behandlaren svarade?  bUtvärderingsfråga 36. Var det för lite 
eller för mycket tid för att genomgå behandlingen? 
** p <.01 

  

Post-modellen predicerade ISI förändringsvärde FU36 (N=134) se tabell 13. Resultaten 

visade på en signifikant modell F (5, 128) =12,461 p <.001. Modellen förklarade 33% av 

variansen (Adjusted R²=.301). Ålder var den bästa prediktorn (β=.27 p <.01) även ISI 

Förmätning (β=.24 p <.05, ISI Förmätning-Eftermätning (β=-.23 p <.05), upplevelse av att 

förändringen behovsanpassades (β=.20 p <.05) samt upplevelsen att det fanns för lite tid för att 

genomgå behandlingen (β=-.16 p <.05) predicerade förändringsvärde vid FU36.  

 

Tabell 13 
Post-modellens regressionskoefficienter (Utfallsvariabel: ISI förändringsvärde FU36) 
 Prediktor B SE B β 
ISI Förmätning .34 .11 .24** 

ISI Förmätning-

Eftermätning 
.27 .10 .23** 

Upplevde att 

behandlingen 

behovsanpassadesa 

 

-1.18 .46 .20* 

För lite tid för att -1.96 .89 -.16* 
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genomgå 

behandlingenb 

Ålder -.13 .03 -.27** 

B=ostandardiserad Beta, SE B=standardfelet för Beta och β =standardiserad Beta. 
aUtvärderingsfråga 21. Hur bra tycker du att behandlingen anpassades till just dina behov? bUtvärderingsfråga 36. 
Var det för lite eller för mycket tid för att genomgå behandlingen? 
** p <.01 

 * p <.05 
  

Sammanfattning av resultaten 

Resultaten visar att insomnibehandlingen hade stor effekt, både direkt efter behandling 

och 3 år senare. Samt att prediktionsmodeller kan användas för att predicera utfall tre år efter 

avslutad behandling, både vad gäller poäng och förändringsvärde på ISI. Vidare visar resultaten 

att prediktionsmodeller med tillgång till data från både innan och efter behandling har större 

prediktionskraft än modeller som enbart har tillgång till data från innan behandlingsstart. På 

gruppnivå kunde observeras att deltagare med allvarligare insomnisymtom vid förmätning hade 

fler insomnisymtom vid FU36 ställt i relation till deltagare med lindrigare initial symtomnivå.  

Deltagare med högre initial symtomnivå hade dock en större sänkning av sina insomnisymtom 

än de med lägre initial symtomnivå. Vidare visade resultaten att de som förändrades mycket 

under behandlingens gång även hade större förändringsvärde vid 3-årsuppföljningen. Resultaten 

visade även att hög ålder och patienter som var mindre nöjda med anpassning, behandlarens 

svarstid och upplevde för lite tid för att genomgå behandlingen hade högre grad av insomni och 

mindre förändring av insomnisymtom vid 3-årsuppföljning.   

 

Diskussion  

Resultatdiskussion 

Resultatet bekräftar studiens första frågeställning; det är möjligt att predicera slutlig grad 

av insomni och förändring av insonnisymtom 36 månader efter avslutad behandling. Gällande 

den andra frågeställningen påvisades att data från för- och eftermätningar har större 

prediktionskraft än data från enbart förmätning.  

Prediktionsmodeller.  Modeller med data från förmätning och eftermätning hade en 

större förklarad varians gällande de två definitionerna av utfallsmåttet, än modellen med data 

från endast förmätningen. De två Pre-modellerna innehöll samma två prediktorer, Ålder och ISI 
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Förmätning. Detta kan jämföras mot Post-modellerna som bägge innehöll fem prediktorer varav 

Ålder, ISI förmätning och ISI förändring förmätning-eftermätning samt frågan om deltagarnas 

upplevelse av att ha tillräckligt med tid, var gemensam i båda Post-modellerna. Den större 

andelen förklarad varians i Post-modellerna kan vara en följd av att antalet prediktorer är fler än i 

Pre-modellerna, eftersom fler prediktorer i de flesta fall ökar prediktionskraften (Field, 2013). 

Vidare kan det antas att en större tillgång till data om deltagarna uppmätt vid olika tidsmässiga 

tillfällen i form av fler prediktionsvariabler ökar möjligheten till mer förklarad varians av 

utfallsmåttet. Till Pre-modellerna fanns det 54 variabler att analysera för samband med 

utfallsmåtten och till Post-modellerna fanns det 82.  

Prediktorer i modellerna. Grad av insomni som mättes innan behandlingen startat är en 

av de starkaste prediktorerna och återfanns i alla modellerna.  Eftersom relationen är positiv 

indikerar det att högre grad av insomni vid förmätning predicerar högre grad av insomni vid 3-

årsuppföljningen. Gällande den andra definitionen av utfallsmåttet: förändring av 

insomnisymtom, kan sägas att ju högre grad av insomni vid förmätning desto större förändring 

vid 3-årsuppföljningen. Sammantaget indikerar det att personer med stor initial symtombörda 

kommer att ha fortsatt högre grad av insomnisymtom än de med låg initial symtomnivå, men 

även att dessa deltagare uppnår större sänkning på ISI än de med lägre grad av insomni vid 

förmätning. Detta fynd bekräftar det Espie, Inglis & Harveys fann i sin studie (2001) om att 

deltagare med större sömnsvårigheter vid förmätning predicerade större symtomreduktion men 

högre slutpoäng i jämförelse med andra patienter. Detta fynd skulle även kunna bero på, eller 

delvis kunna förklaras av det statistiska fenomenet regression mot medelvärdet som innebär att 

extrema värden efter en tid närmar sig medelvärdet, även utan någon yttre påverkan (Van 

Houdenhove, Buyse, Gabriëls & Van den Berg, 2011; Yeung, Sharpe, Glozier, Hackett & 

Colagiuri, 2017). Regression mot medelvärdet är något som behandlingsforskning generellt 

behöver ta i beaktande då man använder sig av initial symtomnivå som prediktor. Det kan vara 

svårt att veta om resultatet beror på kliniska faktorer eller om det är extremvärden som efterhand 

närmar sig medelvärdet och därigenom ger sken av förbättring. 

Förändring av insomnisymtom mellan förmätning och eftermätning predicerar både grad 

av insomnisymtom och förändring av insomnisymtom vid 3-årsuppföljningen. En större 

förändring från förmätning till eftermätning innebär lägre grad av insomnisymtom samt större 

förändring av insomnisymtom vid 3-årsuppföljning. Det betyder att de deltagare som uppnådde 
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en större förändring under behandlingens 9–12 veckor har färre insomnisymtom och större 

förändringsvärde 3 år senare.  

Deltagarnas ålder är en variabel som återfinns i alla modellerna. Högre ålder är kopplat 

till högre grad av insomni och mindre förändring av insomnisymtom vid 3-årsuppföljningen. 

Resultatet går i linje med Morin et al., (2009) naturalistiska studie där forskarna fann att 

kvinnligt kön och att ålder över 55 år predicerade ett sämre naturligt förlopp av insomnin, dock 

fann inte föreliggande studie något samband mellan kön och något av utfallsmåtten. En möjlig 

förklaring till att ökad ålder predicerar sämre utfall kan vara att sömnen förändras mellan 55–65 

års ålder (Manber & Carney, 2016). Andelen djupsömn minskar och andelen lätt sömn ökar 

(Manber & Carney, 2016), en förändring som skulle kunna interagera med insomnisymtom. 

Ålderns samband med utfallet står dock i kontrast mot fynden från van Straten et al. (2018) 

metastudie, där inget stöd för ålder som prediktor kunde observeras.  

Flera frågor från deltagarnas subjektiva utvärdering av behandlingen visade sig kunna 

predicera utfall i Post-modellerna: fråga 21. ”Hur bra tycker du behandlingen anpassades till just 

dina behov?”, fråga 26. "Är du nöjd med hur snabbt behandlaren svarade?" och fråga 36. "Var 

det för lite eller för mycket tid för att genomgå behandlingen?". Deltagare som upplevde bättre 

anpassning efter deras behov och tillräckligt med tid för att hinna genomgå behandlingen hade 

större förändring av insomnisymtom 3 år efter behandling. Missnöje kring behandlarens svarstid 

i plattformen och upplevelsen av att ha för lite tid för behandlingen predicerade högre grad av 

insomni vid 3-årsuppföljningen. Gemensamt för utvärderingsfrågorna är att de även ger 

information om vad deltagare tycker är viktigt, vad de eventuellt har saknat och hur behandling 

eventuellt kan förbättras. Denna information stämmer väl överens med de åtgärder Espie (2009) 

betonar i sin stegvisa vårdmodell gällande patienter som inte blivit tillräckligt hjälpta i det första 

behandlingssteget, nämligen: större individanpassning och mer tid.  

 

Metoddiskussion 

Design och urval. Eftersom denna studie är explorativt driven och ett stort antal variabler 

har korrelerats finns en ökad risk för slumpmässiga samband och således risk för typ 1-fel. 

Prediktorerna var inte bestämda på förhand, och analyserna var av post hoc-karaktär vilket 

metodologiskt även det ökar risken för typ 1-fel. Denna studies design motiveras av att 

kunskapsområdet kring utfallsprediktion och långtidsutfall vid iKBT är begränsat. Tidigare 
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studiers resultat har inte varit samstämmiga och inte entydigt kunnat påvisa vilka variabler som 

är av vikt gällande prediktion av långtidsutfall. 

Data som användes för att bygga prediktionsmodellerna extraherades för de deltagare 

som nått FU36 från INDRA-populationens ena behandlingsarm, samt hela SUSSA-populationen. 

Däremot gjordes inte några gruppvisa jämförelser gällande utfallsmått och prediktorvariabler. 

Eventuella skillnader mellan grupperna kan inte uteslutas och kan ha en inverkan på de beroende 

variablerna. Några skillnader är bland annat att ena gruppen har en samtidig depressionsdiagnos, 

likaså skulle de kunna skilja sig gällande sociodemografiska faktorer, mediciner och kronicitet. 

Dessutom har de båda grupperna fått delvis olika behandling, även inom SUSSA-gruppen har 

behandlingen varierat då vissa har fått extra stöd under behandlingsfasen. Detta skulle kunna ha 

en möjlig effekt, något som inte mäts i denna studie. Sammanslagningen av grupperna påverkar 

således i vilken grad resultaten kan generaliseras för patienter med insomni med eller utan 

samtidig depression. Tidigare forskning har dock uppmätt en hög samsjuklighet mellan de båda 

tillstånden. Cirka 25% av patienter med insomni har också en komorbid depression (Weissman, 

Greenwald, Niño-Murcia & Dement, 1997), i föreliggande studie var andelen deltagare med 

samsjuklighet med depression och insomni 20% vilket kan öka representativiteten. Å andra sidan 

har föreliggande studie vissa inklusions- och exklusionskriterer som gör stickprovet mer 

homogent, som krav på goda svenskakunskaper och exklusion av allvarlig samsjuklighet. Även 

den specifika behandlingsformen påverkar föreliggande studies generaliserbarhet, då deltagarna 

fick iKBT-I går det inte att utan vidare att anta att resultatet går att generalisera till andra 

insomnibehandlingar. 

Föreliggande studie valde att hantera saknade data med Complete Case Analysis. 

Metoden har fått kritik för att endast vara adekvat när data saknas helt slumpmässigt. En 

alternativ metod att använda hade varit Multiple Imputation där deltagare med saknade 

mätningar ersätts med mätningar som beräknas utifrån övriga data (Sinharay, Stern & Russell, 

2001). 

Mätinstrument och analys. Flera av antagandena för att utföra en regression är 

uppfyllda. Datan kontrollerades genom att undersöka linjäritet, multikollinjäritet, 

homoskedasticitet, oberoende error i residualer, varians i variablerna och normal fördelning i 

residualerna (Field, 2013). Flera prediktorer i analysen är mått på ISI, vilket potentiellt ökar 

risken för multikollinjäritet i modellerna. De mått på ISI som tagits med i de slutgiltiga 
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modellerna har dock inte för hög korrelation till varandra (r ≤ 0,4), och test för multikollinjäritet 

utfördes för de slutliga modellerna. Däremot finns det andra antaganden kring vilka det råder 

större osäkerhet. Enligt Field (2013) bör alla variabler i regressionsmodellen vara kvantitativa 

intervalldata (eller dikotoma för prediktorer) och relativt obundna. Det senare kan i föreliggande 

studie ifrågasättas då somliga prediktorvariabler är summor av ett antal frågor, vilket jämnar ut 

avstånden mellan värdena. Samtidigt som andra variabler endast är svaret på en fråga, vilket ökar 

risken för att dessa inte ska kunna ses som intervalldata utan som ordinaldata. Dessutom har 

enstaka utvärderingsfrågors svarsalternativ sett ut enligt följande: värde 1="Alldeles för lite", 

2="För lite", 3="Lagom", 4="För mycket" och 5="Alldeles för mycket". Det innebär att värde 3 

är det bästa, dessa mått har då dikotomiserats för att kunna användas i analyserna, vilket gör dem 

mer trubbiga. Och viktig information om vissa variabler kan ha gått förlorad.  

Flertalet av prediktorerna är inte uppmätta med hjälp av validerade instrument, utan 

enstaka frågor har plockats ur sina formulär, andra formulär är skapade just för 

forskningsprojektets skull, något som påverkar både validitet och reliabilitet (Knopp et al., 

2013). Field (2013) menar att regressionsmodeller bör vara teoretiskt underbyggda och att 

inkluderade prediktorer inte bör vara korrelerade med variabler som inte ingår i modellen. I 

denna studie har prediktorerna inte valts ut baserat på teori och forskning utan ett stort antal 

variabler analyserades och valdes utifrån deras korrelation med utfallsmåtten.  

För varje prediktorvariabel bör det finnas minst 10–15 deltagare (Field, 2013), i denna 

studie har den största prediktionsmodellen 5 prediktorer vilket innebär att det behövs 75 

deltagare. Föreliggande studie möter det kriteriet då det finns 134 deltagare i modellen med 

minst antal deltagare. Knopp et al. (2013) påpekar dock att antalet prediktorer bör vara färre än 

5, då fler prediktorer sänker reliabiliteten.  

En av riskerna med att genomföra en explorativ studie är att signifikanta samband kan 

vara slumpmässiga. En låg procentandel signifikanta prediktorvariabler innebär en risk för att de 

är slumpmässiga fynd. De olika prediktionsmodellerna hade olika stor andel variabler som var 

signifikanta, alfa-nivån är satt till 5% och tjänar som riktmärke. Pre-modellen för utfall ISI FU36 

= 12%; Pre-modellen för utfall förändringsvärde ISI FU36 = 7%; Post-modellen för utfall ISI 

FU36 = 30%; Post-modellen för utfall förändringsvärde ISI FU36 = 18%.  

I föreliggande studie har det unika bidraget från varje enskild prediktor inte analyserats. 

Utan samtliga prediktorer har inkluderats. Utförligare analyser hade kunnat bidra till mer precisa 
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resultat. Dessutom, menar Hildebrandt, McCrady, Epstein, Cook och Jensen (2010), behöver 

prediktorers sensitivitet och specificitet utrönas för att svara på frågan om hur väl prediktorer kan 

urskilja vilka som kommer att få negativt utfall och vilka som inte kommer få det. Något som 

föreliggande studie inte undersökt.   

I denna studie har resultat på ISI FU36 inhämtats både genom internetformulär och via 

telefonintervjuer. Något som skulle kunna ha en negativ inverkan på reliabiliteten, en studie av 

Hedman et al., (2013) fann dock en hög korrelation och intern konsistens mellan telefon- och 

internetskattningar. Vilket ger stöd för att både telefon- och internetskattningar är valida, 

komplementära administreringsformer.  

 

Styrkor och begränsningar  

En begränsning med denna studie gäller avsaknaden av bortfallsanalys. Svarsfrekvensen 

var 79%, vilket får anses som en fullt godtagbar andel svar, dock har inga jämförelser gjorts 

mellan de som svarat på eftermätningarna och de som inte gjort det. Det väcker frågor kring 

huruvida bortfallet av deltagare är systematiskt. Resultatet kan bli missvisande om de deltagare 

som inkluderats inte är representativa för hela populationen och risken för typ 1-fel ökar. Risken 

för typ 2-fel skulle också kunna öka om bortfallet varit så stort att det har minskat variationen i 

datan och på så vis gjort det mer känsligt för extremvärden. Till exempel har enbart deltagare 

med kompletta mätningar inkluderats i analyserna.  

Ytterligare en svaghet är att föreliggande studie inte beaktat responders, det vill säga 

vilka som får reducerade insomnisymtom, eller remitters det vill säga vilka som tillfrisknar, utan 

endast mätt poäng eller förändringsvärden på ISI. Genom att dikotomisera poängen enligt Morin 

et al., (2009) förslag på cut-off för remitters, mindre än 8 poäng på ISI, hade frekvensen över 

tillfrisknande deltagare blivit tydlig och poängen hade fått en annan betydelse. Vidare hade 

förändringsvärden kunnat kategoriseras som responder och icke-responder, enligt Morin et al., 

(2009) rekommendation om att en förändring på 7 eller mer är att betrakta som 

behandlingsrespons.  Till sist hade det även varit möjligt att göra fler kategorier av utfallsmåtten 

enligt Morin et al., (2009) olika nivåer av insomni. Detta hade bidragit till att skapa en större 

förståelse bakom poängen och förändringsvärdena på ISI. 

Föreliggande studies prediktiva variabler stod för en tredjedel av variansen i utfallsmåttet. 

Vilket är jämförbart med exempelvis Morgan et al. (2003) som med sina prediktionsmodeller för 
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insomni förklarade mellan 20 - 55% av variansen av utfallsmåttet. Det finns flera faktorer som i 

tidigare forskning kunna predicera utfall men som inte har undersökts i denna studie, till exempel 

allians och förväntningar på behandlingen. 

En möjlig källa till bias skulle kunna vara det faktum att 3-årsuppföljningarna delvis har 

skett vid olika tidpunkter. Insamling av uppföljningsdata har påbörjats cirka 2.5 år efter 

behandlingens slut för vissa deltagare. Andra deltagare har varit svåra att få kontakt med och inte 

svarat på uppföljningsformulär förrän 4-5 år efter behandlingens avslut.  

 

Praktiska/kliniska implikationer 

Kliniskt kan fortsatt kunskapsutökning inom detta område leda till att behandlingar och 

insatser bättre anpassas för de med hög initial symtombörda och högre ålder. På gruppnivå skulle 

det kunna innebära att prediktionsmodeller, såsom denna studies Pre-modell, bidrar till att 

grupper av patienter identifieras redan vid behandlingsstart och att anpassningar tidigt kan 

tillämpas. Vidare så kan ett sätt att stödja grupper som riskerar sämre utfall på lång sikt vara att 

använda sig av prediktionsmodeller, såsom denna studies Post-modell, för att identifiera dessa. 

När denna grupp har blivit identifierad går det att anpassa på ett antal olika sätt, exempelvis 

genom att sätta in extra interventioner efter behandling och/eller genomföra underhållssessioner.  

 

Framtida forskning 

Fortsatt forskning bör inrikta sig på att undersöka vilka som blir hjälpta av behandling i 

ett längre perspektiv. Fler studier behöver upprepa föreliggande studies resultat och validera 

prediktorerna och dess prediktionskraft.  

Det behövs även bättre prediktionsstudier som är teoretiskt underbyggda och 

hypotesprövade. Dessutom behövs det modeller som kan identifiera enskilda patienter som 

riskerar utebliven behandlingseffekt till skillnad från föreliggande studie som analyserar faktorer 

på gruppnivå. Möjlig framtida forskning bör inrikta sig på att skapa tillräckligt kunskapsunderlag 

för att i framtida vårdmodeller kunna implementera ett evidensbaserat riktat stöd med uttalat 

långtidsfokus för de som behöver det mest. Kunskapsläget behöver stärkas när det gäller tillstånd 

som insomni som har en hög grad av kronicitet.   
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Slutsats 

Föreliggande studie har medverkat till att öka kunskapen om prediktion av långtidsutfall. 

Och kan påvisa att internetbaserad KBT mot insomni har effekt både direkt efter behandling och 

tre år senare. Studien visar även att prediktionsmodeller med data från mätningar innan och efter 

behandling kan bidra till att predicera vilka som kommer att förändras gällande insomnisymtom 

36 månader efter behandlingsavslut, mätt som resultat på ISI. Högre värden på ISI vid 

förmätning indikerade både högre poäng på ISI FU36 och en större förändring av 

insomnisymtom vid FU36. En större förändring av ISI-poäng under internetbehandlingen 

predicerade dels lägre poäng på ISI vid FU36, dels en större förändring av ISI vid FU36. Hög 

ålder predicerade högre poäng på lSI vid FU36, samt en mindre förändring av ISI vid FU36.  

Tillräckligt med tid för behandlingen och att patienten tyckte behandlingen anpassades utifrån 

dennes behov predicerade en större förändring av ISI vid FU36. Tillräckligt med tid och att 

behandlaren ansågs svara snabbt, predicerade en lägre poäng på ISI vid FU36. 

Sammanfattningsvis så tyder resultatet på att prediktion kan vara ett hjälpsamt verktyg 

för att identifiera patienter som riskerar sämre utfall på lång sikt.  
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Appendix A. Tabeller över initiala korrelationer, (Pearsons r & Spearman). 

 

Tabell A1 

Tabell över Pre-modellens initiala korrelationer 

 Pearson Spearman 

  ISI FU36 

Förändrings

värde ISI 

FU36 

ISI FU36 

Förändrings

värde ISI 

FU36 

Sociodemografiska     

Kön .12 -.01 .10 -.02 

Ålder .21** -.26** .22** -.28** 

Gymnasieutbildning, ja eller nej? -.06 .09 -.05 .08 

Gift_ja eller nej .10 -.13 .08 -.14 

Ej gift, ja eller nej? -.07 .07 -.07 .09 

Separerad eller änka, ja eller nej? -.05 .09 -.03 .09 

Barn, ja eller nej? .11 -.15 .11 -.15 

Antal barn .03 -.07 .04 -.09 

Utbildningsnivå -.03 .03 -.02 .03 

Sysselsättningsgrad .10 -.05 .07 -.03 

Kliniska sömnvariabler     

Antal månader med sömnbesvär .07 -.13 .17 -.25** 

ISI Förmätning .35** .32** .33** .27** 

DBAS (sömnantaganden) .12 .06 .12 .06 

SRBQ (sömnrelaterade beteenden) .07 .19* .11 .15 
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CIAQ (acceptans gällande 

sömnsvårigheter) 
-.22** -.04 -.23** -.02 

SLEEP-50, (mäter andra 

sömnrelaterade sjukdomar)  
.08 .14 .07 .17* 

ISI Mini Screening .19 -.03 .18 .02 

ISI-5 Sum Screening .32** .02 .30** .02 

Övriga kliniska variabler     

Allmäntillstånd (självskattning på 

skala) 
-.15 .05 -.14 .02 

Arbetskapacitet (självskattning) -.24** .04 -.25** .04 

SDS, Arbetskalan, (vardagsfunktion) .19* .09 .20* .10 

SDS, Fritidsskalan, (vardagsfunktion) .13 .13 .14 .14 

SDS, Familjeliv, hem och sysslor-skala, 

(vardagsfunktion) 
.12 .16 .13 .15 

CORE-10 (psykisk ohälsa)  .16 .08 .17* .07 

GSE (frågor om negativa automatiska 

tankar och självförmåga)  
-.13 -.01 -.14 -.00 

MADR,(depressionssymtom) 

förmätning 
.09 .13 .12 .13 

MADRS (depressionssymtom) 

screening 
.05 .10 .05 .13 

Frågor om oro .12 -.05 .12 -.03 

AUDIT (alkoholvanor) -.07 .12 -.05 .07 

DUDIT (drogvanor) .02 -.03 -.04 -.03 

RRS (mäter ruminering och oro) .15 -.06 .12 -.03 
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PHQ9 (grad av depression) .18* .01 .18* .04 

TICP A1. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna besökt husläkare 

eller VC? (Screening) 

.06 -.01 -.02 -.10 

TICP A2. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna besökt 

företagsläkare eller arbetsmiljöläkare? 

(Screening) 

-.02 -.06 .03 -.01 

TICP A3. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna besökt 

distriktssköterska? (Screening) 

.16* -.20* -.05 -.04 

TICP A4. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna besökt kurator? 

(Screening) 

.02 .01 .17* -.21* 

TICP A5. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna besökt 

sjukgymnast? (Screening)  

.17* -.08 .03 -.02 

TICP A6. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna besökt psykolog 

eller psykoterapeut på vårdcentral? 

(Screening) 

.13 -.07 .17* -.10 

TICP A7. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna besökt psykolog 

eller psykoterapeut på vårdcentral? 

(Screening) 

-.09 .16 .12 -.06 

TICP A8. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna besökt psykolog 

eller psykoterapeut vid en psykiatrisk 

.01 .06 -.10 .18* 
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mottagning? (Screening) 

TICP A9. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna besökt psykiater? 

(Screening) 

-.04 -.01 .02 .06 

TICP A10. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna besökt annan 

specialistläkare? (Screening) 

.13 -.06 -.03 .01 

TICP B2. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna haft praktiskt hjälp i 

hemmet du betalat för ör (exempelvis 

städhjälp, barnpassning och dyl)? 

(Screening) 

-.01 -.05 .13 -.07 

TICP B3. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna använt 

alternativmedicinsk behandling 

(exempelvis homeopati, kristallterapi, 

floating, akupressur)? (Screening) 

-.07 .08 -.02 -.03 

TICP B4. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna besökt 

självhjälpsgrupp (exempelvis möte 

inom patientförening, ej ledd av 

terapeut/psykolog eller liknande)? 

(Screening) 

-.14 .18* -.07 .11 

TICP B5. Har du de senaste 4 veckorna 

behövt söka medicinsk information på 

Internet eller i tidningar, läsa/skriva på 

patientforum och liknande medicinsk 

information? (Screening) 

.06 -.06 -.13 .14 

TICP B6. Har du någon gång under de -.04 .07 .05 -.04 
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senaste 4 veckorna haft oavlönad hjälp 

från släkt och vänner? (Screening) 

TICP D1. Har du för tillfället 

sysselsättning? (Screening) 
-.13 .13 -.05 .06 

Euroqol, smärta, (livskvalité) .06 -.02 -.13 .13 

VAS, Visual Analogue Scale, analog 

skattning av livskvalité  
-.01 -.08 .07 -.03 

Euroqol, nedstämdhet och oro, 

(livskvalité) 
-.08 .10 -.07 .08 

Euroqol, smärta (livskvalité) 

eftermätning 
.11 .02 .12 .01 

Euroqol, nedstämdhet oro 

(livskvalité)eftermätning 
.10 .08 .12 .08 

ASRSVi, (ADHD-screening) -.02 .14 .02 .14 

**. P <0.01 (2-tailed). 

*. P <0.05 (2-tailed). 
  

  
Tabell A2 

Tabell över Post-modellernas initiala korrelationer. 

  Pearson 
 

Spearman 

 
ISI FU36 Förändring 

ISI FU36 ISI FU36 
Förändring 
ISI FU36 

Sociodemografiska     

Kön .12 -.01 .10 -.02 

Ålder .21** -.26** .22** -.28** 

Gymnasieutbildning, ja eller nej? -.06 .09 -.05 .08 

Gift, ja eller nej? .10 -.13 .08 -.14 
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Ej gift, ja eller nej? -.07 .07 -.07 .09 

Separerad eller änka, ja eller nej? -.05 .09 -.03 .09 

Barn, ja eller nej? .11 -.15 .11 -.15 

Antal månader sömnbesvär .07 -.13 .17 -.25** 

Antal barn .03 -.07 .04 -.09 

Utbildningsnivå  -.03 .03 -.02 .03 

Sysselsättningsgrad .10 -.05 .07 -.03 

Allmäntillstånd -.15 .05 -.14 .02 

Arbetskapacitet -.24** .04 -.25** .04 

Kliniska variabler     

SDS, Sheehan Disability Scale, 

Arbetskalan, (vardagsfunktion) 

eftermätning 

.36** -.08 .37** -.09 

SDS, Sheehan Disability Scale, 

Fritidsskalan, (vardagsfunktion) 

eftermätning 

.28** -.01 .31** -.02 

SDS, Sheehan Disability Scale, 

Familjeliv, hem och sysslor-skala, 

(vardagsfunktion) eftermätning 

.26** -.02 .28** -.00 

ISI Screening .32** .02 .30** .02 

ISI Förmätning .35** .32** .33** .27** 

ISI Eftermätning .43** -.11 .45** -.15 

CORE10 (psykisk ohälsa) eftermätning .24
** -.06 .28** -.08 

MADRS (depressionssymtom) 

Eftermätning 
.24** -.04 .30** -.06 
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Smärtor/Besvär .11 .02 .12 .01 

Oro/nedstämdhet .08 .10 .11 .10 

ASRSVi (ADHD-screening) 

Eftermätning 
.08 .09 .14 .05 

Frågor om oro, eftermätning .13 .02 .17* -.01 

Frågor om ruminering, eftermätning .10 .00 .15 -.01 

Allmänna hälsotillstånd 0-100, 

självskattning på skala, 
-.25** -.01 -.25** -.01 

Self rated health, (självskattat 

hälsotillstånd), eftermätning 
-.33** .12 -.33** .09 

TICP, hälsekonomiska frågor     

TICP Använder du sömnmedicin? .06 -.10 .05 -.11 

TICP A1. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna besökt husläkare 

eller VC? 

.06 -.11 .06 -.11 

TICP A2. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna besökt 

företagsläkare eller arbetsmiljöläkare? 

-.03 .01 -.03 .01 

TICP A3. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna besökt 

distriktssköterska? 

.08 -.04 .09 -.03 

TICP A4. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna besökt kurator? 
-.01 .15 .01 .13 

TICP A7. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna besökt psykolog 

eller psykoterapeut på vårdcentral? 

-.00 .03 -.01 .04 
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TICP A9. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna besökt psykiater? 
.02 .07 .02 .04 

TICP A10. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna besökt annan 

specialistläkare? 

.06 .05 .07 .03 

TICP A5. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna besökt 

sjukgymnast?  

.04 -.03 .02 -.04 

TICP A6. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna besökt psykolog 

eller psykoterapeut på vårdcentral? 

-.04 .03 -.03 .03 

TICP A8. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna besökt psykolog 

eller psykoterapeut vid en psykiatrisk 

mottagning? 

-.01 .02 -.00 .04 

TICP B3. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna använt 

alternativmedicinsk behandling 

(exempelvis homeopati, kristallterapi, 

floating, akupressur)? 

.02 .01 .04 .03 

TICP B4. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna besökt 

självhjälpsgrupp (exempelvis möte 

inom patientförening, ej ledd av 

terapeut/psykolog eller liknande)? 

-.04 .09 -.02 .07 

TICP B5. Har du de senaste 4 veckorna 

behövt söka medicinsk information på 

Internet eller i tidningar, läsa/skriva på 

-.01 .03 .01 .04 
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patientforum och liknande medicinsk 

information? 

TICP B6. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna haft oavlönad hjälp 

från släkt och vänner?  

-.09 .10 -.11 .12 

TICP B2. Har du någon gång under de 

senaste 4 veckorna haft praktisk hjälp i 

hemmet du betalat för ör (exempelvis 

städhjälp, barnpassning och dyl)? 

-.03 -.05 -.04 -.03 

TICP D1. Har du för tillfället 

sysselsättning?  
-.22** .13 -.20* .13 

Processvariabler     

Antalinloggningar .09 -.05 -.08 .06 

Antalmoduler -.14 .12 -.14 .13 

Totalbehandlartid -.04 .08 -.02 .03 

ISI Förmätning-Eftermätning -.15 .40** -.18* .42** 

Har du under behandlingens gång råkat 

ut för någon oönskad händelse som du 

anser beror på behandlingen eller fått 

någon oönskad effekt av behandlingen? 

-.04 -.07 -.05 -.05 

Utvärderingsfrågor     

CSQ8 Client Satisfaction Questionnaire 

8-items 
-.14 .12 -.17* .08 

9. Hur fungerade datortekniken? -.14 .18* -.15 .19* 

10.Var det för mycket eller för lite text? .11 -.19* .11 -.17 

11.Hur mycket av all text läste du 

totalt? 
-.12 .08 -.11 .06 
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12.Hur ofta kändes texten relevant att 

läsa? 
-.14 .12 -.14 .10 

13.Hur lätt eller svår var texten att 

förstå? 
-.10 .15 -.09 .12 

14.Hur mycket av texten i varje modul 

läste du innan du började arbeta med 

hemuppgifterna? 

-.07 .04 -.06 -.03 

15.Var det lätt eller svårt att förstå hur 

du skulle arbeta med behandlingen och 

hemuppgifterna? 

-.16* .21* -.17* .22* 

16.Var det lätt eller svårt att förstå hur 

du skulle fylla i sömndagboken och 

arbetsbladen? 

-.20* .23** -.24** .23** 

17.Hur stor hjälp tyckte du att du 

sammantaget fick av 

självhjälpsmaterialet (det vill säga allt 

utom din personliga kontakt med din 

behandlare)? 

-.12 .14 -.14 .14 

18.Hur aktivt jobbade du med de olika 

hemuppgifterna och prövade sådant 

som togs upp i behandlingen? Räkna 

alltså inte in hur mycket du läst om 

behandlingen utan bara hur mycket du 

efter att du läst har gjort. 

-.10 .08 -.12 .05 

20.Hur väl tycker du att behandlaren 

förstod just din situation och dina 

sömnproblem? 

.19* -.21* .19* -.23** 

21.Hur bra tycker du att behandlingen .27** -.30** .29** -.29** 
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anpassades till just dina behov? 

22.Hur nöjd är du totalt sett med din 

behandlare? 
-.16 .04 -.20* .14 

23.Hade du klarat behandlingen lika bra 

utan behandlarens stöd? 
.06 .10 .05 .10 

24.Hur stor hjälp. totalt sett. tyckte du 

att du fick av kontakten med 

behandlaren? 

.02 .04 .02 .06 

25.När du hade problem eller funderade 

på något – hur ofta frågade du då 

behandlaren om detta? 

-.03 .06 -.04 .08 

26.Är du nöjd med hur snabbt 

behandlaren svarade? 
-.26** .23** -.25** .22* 

27.Var det lätt eller svårt att förstå 

behandlaren? 
-.18* .13 -.15 .17 

28.Tror du att det är viktigt att ha 

samma behandlare under hela 

behandlingen? 

-.01 .05 -.01 .05 

30.Tycker du att du kontakten med 

behandlaren skedde lagom ofta? 
-.12 .05 -.14 .05 

31.Hade du velat ha mer kontakt med 

behandlaren i form av telefonsamtal 

eller besök? 

-.08 .12 -.11 .11 

32. Tycker du att kommunikationen 

med behandlaren varit ytlig eller 

personlig? 

-.21** .10 -.25** .13 

34.Hur lätt var det att få tillgång till och 

påbörja behandlingen? 
-.04 .07 -.03 .07 
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35.Har du blivit vänligt och respektfullt 

bemött? 
-.13 .07 -.18* .12 

36.Var det för lite eller för mycket tid 

för att genomgå behandlingen? 
.20* -.20* .19* -.20** 

37.Hur arbetskrävande och omfattande 

tycker du att behandlingen varit? 
-.08 .09 -.10 .08 

38.Har behandlingen varit värd den 

ansträngning den inneburit? 
-.25** .19* -.28** .21* 

39.Är du nöjd med hur din behandling 

avslutades? 
-.22** .27** -.25** .28** 

40.Genomförde du hela behandlingen 

utan några större problem. eller stötte 

du på hinder eller avbröt den i förtid? 

.17* -.23** .19* -.23** 

41.Vad tyckte du om att få behandling 

via Internet? 
-.19* .19* -.25** .18* 

42.Internetbehandlingen grundar sig på 

kognitiv beteendeterapi (KBT). Om du 

i framtiden återigen skulle behöva söka 

hjälp för samma problem som du nu 

haft. skulle du då föredra KBT 

(individuellt. i grupp eller som 

självhjälp) eller någon annan typ av 

behandling? 

-.13 .04 -.13 .08 

**. P <0.01 (2-tailed). 

   *. P <0.05 (2-tailed). 
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Appendix B. Urvalet av prediktorer, förenklade flödesschematan. 
 

 

Figur B1. Förenklat flödesschema över urvalet av prediktorer till Pre-modell med utfallsmått: ISI 

FU36. 
* Regressionsanalyser utfördes och prediktorer med icke signifikant beta togs bort till nästa steg. (Ingen 
hänsyn togs till de första modellernas förklarade varians.) 

  

Slutlig modell 
Ålder 

ISI Förmätning 

Initial modell* 
Ålder 
ISI Förmätning 
CIAQ Förmätning 
Arbetskapacitet 
TICP A3. 

Sociodemografiska 
Ålder 
 

ISI Förmätning 
CIAQ Förmätning 

Sömnvariabler* 
CIAQ Förmätning 
ISI Förmätning 

Arbetskapacitet 
TIC P A3. Har du 
någon gång under 
de senaste 4 
veckorna besökt 
distriktssköterska
? Kliniska* 

Arbetskapacitet 
PHQ-9 
TICP A3 Screening 
TICP A5 Screening 
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Figur B2. Förenklat flödesschema över urvalet av prediktorer till Pre-modell med utfallsmått: ISI 
Förändringsvärde. 

* Regressionsanalyser utfördes och prediktorer med icke signifikant beta togs bort till nästa steg. (Ingen 
hänsyn togs till de första modellernas förklarade varians.) 

  

Slutlig modell* 
Ålder 
ISI Förmätning 
TICP B4. 

Initial modell* 
Ålder 
ISI Förmätning 
Antal månader 
sömnbesvär 
TICP A3. 
TICP B4. 

Sociodemografiska 
Ålder 
 

Sömnvariabler* 
ISI Förmätning 
Antal månader sömnbesvär 
 

Kliniska* 
TICP A3. Har du någon gång 
under de senaste 4 veckorna 
besökt distriktssköterska? 
TICP B4. Har du någon gång 
under de senaste 4 veckorna 
besökt självhjälpsgrupp 
(exempelvis möte inom 
patientförening, ej ledd av 
terapeut/psykolog eller 
liknande)? 
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Figur B3. Förenklat flödesschema över urvalet av prediktorer till Post-modell med utfallsmått: ISI FU36. 

* Regressionsanalyser utfördes och prediktorer med icke signifikant beta togs bort till nästa steg. (Ingen 
hänsyn togs till de första modellernas förklarade varians.) 

  

Slutlig modell 
Ålder 

ISI Förmätning 
ISI Förändringsvärde 
Uvärderingsfråga 26 
Uvärderingsfråga 36 
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Sociodemografiska* 
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Arbetskapacitet 

ISI Pre 

Kliniska* 
ISI Screening 

ISI Förmätning 
ISI Eftermätning 
ISI Förändring  

MADRS 
CORE-10 

SRH 
Allmänna hälsotillstånd 

Frågor om oro 
SDS, Arbete 
SDS, Fritid 

SDS, Familjelivhemsyssla 
TICP Har du sysselsättning 

 

Process 
ISI Förmätning -

Eftermätning 
 
 

Uvärderingsfråga 26. Är du 
nöjd med hur snabbt 
behandlaren svarade? 

Uvärderingsfråga 36. Var det 
för lite eller för mycket tid 

för att genomgå 
behandlingen? 

Utvärderingsformulär* 
CSQ-8 

Uvärderingsfråga 15 
Uvärderingsfråga 16 
Uvärderingsfråga 20 
Uvärderingsfråga 21 
Uvärderingsfråga 22 
Uvärderingsfråga 26 
Uvärderingsfråga 27 
Uvärderingsfråga 32 
Utvärderingsfråga 35 
Uvärderingsfråga 36 
Uvärderingsfråga 38 
Uvärderingsfråga 39 
Uvärderingsfråga 40 
Uvärderingsfråga 41  
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Figur B4. Förenklat flödesschema över urvalet av prediktorer till Post-modell med utfallsmått: ISI 
Förändringsvärde FU36. 

*. Regressionsanalyser utfördes och prediktorer med icke signifikant beta togs bort till nästa steg. (Ingen 
hänsyn togs till de första modellernas förklarade varians.) 

 

  

Slutlig modell 
Ålder 

ISI Förmätning 
ISI Förändringsvärde 
Uvärderingsfråga 21 
Uvärderingsfråga 36 

 

Sociodemografiska 
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Kliniska 
ISI Förmätning 

 

Process 
ISI Förmätning- 

Eftermätning 
 
 

Uvärderingsfråga 21. Hur 
bra tycker du att 

behandlingen anpassades 
till just dina behov? 

Uvärderingsfråga 36. Var 
det för lite eller för 
mycket tid för att 

genomgå behandlingen? 

Utvärderingsformulär* 
Uvärderingsfråga 9 
Uvärderingsfråga 10 
Uvärderingsfråga 15 
Uvärderingsfråga 16 
Uvärderingsfråga 20 
Uvärderingsfråga 21 
Uvärderingsfråga 26 
Uvärderingsfråga 36 
Uvärderingsfråga 38 
Uvärderingsfråga 39 
Uvärderingsfråga 40 
Uvärderingsfråga 41 
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Appendix C. Insomnia Severity Index, ISI 

ISI – Insomnia Severity Index 
Nedan följer ett formulär där vi ber dig att skatta dina eventuella sömnbesvär de senaste två 
veckorna. Frågorna är formulerade för personer som har sömnsvårigheter; om du inte har det ber vi 
dig att ändå markera de svar som bäst beskriver hur du har sovit de senaste två veckorna.  
 
Skatta svårighetsgraden av dina nuvarande sömnproblem.  
      Ganska   Mycket  
    Inga  Små  Stora  Stora  stora  
1. Svårigheter att somna in:   0  1  2  3  4  
2. Problem med att vakna under natten:  0  1  2  3  4  
3. Problem med att vakna för tidigt:  0  1  2  3  4  
 
4. Hur nöjd/missnöjd är du med ditt nuvarande sömnmönster?  
Mycket nöjd Nöjd  Varken nöjd eller missnöjd Missnöjd  Mycket missnöjd  
 0  1            2         3  4  
 
5. I vilken utsträckning anser du att dina sömnproblem försämrar din dagliga 
funktionsförmåga (t.ex. trött under dagen, förmåga att fungera på arbetet och med 
vardagsysslor, koncentration, minne, humör o.s.v.)?  
         Inte alls  Lite  En del  Mycket  Väldigt mycket  
 0  1  2  3 4  
 
6. Hur märkbart är det för andra att dina sömnproblem sänker din livskvalitet?  
Inte alls märkbart  Lite  Ganska  Mycket  Väldigt märkbart  
 0  1  2  3  4 
 
7. Hur bekymrad är du över dina nuvarande sömnproblem?  
 
Inte alls bekymrad       Lite  Ganska  Mycket  Väldigt bekymrad  

0  1   2  3 4  
 

Bearbetning 2017 Susanna Jernelöv  

 
Scoringinstruktioner:  
Summera poängen från varje fråga (1–7).  
Totalpoäng 0–7: inga kliniskt signifikanta sömnsvårigheter  
Totalpoäng 8–14: uppfyller knappt kriterierna för insomni (cut-off <10 p; 11–14 mild insomni)  
Totalpoäng 15–21: klinisk insomni (medel)  
Totalpoäng 22–28: klinisk insomni (svår)  
Från: Bastien CH, Vallières A, Morin CM. Validation of the Insomnia Severity Index as an outcome measure for 
insomnia research. Sleep Medicine. 2001;2(4):297–307.  
Treatment responders: Förändring före-efter behandling (eller follow-up) på 8 poäng  
Treatment remitters: Efter behandling (eller vid follow-up) under 8 poäng  
Föreslaget i: Morin CM, Vallieres A, Guay B, Ivers H, Savard J, Merette C, et al. Cognitive BehavioralTherapy, 
Singly and Combined With Medication, for Persistent Insomnia: A Randomized Controlled Trial. JAMA. 
2009;301(19):2005–15. 


