
 

 

 

 
  

Utvärdering av patienters nöjdhet med 
Integrerad beteendehälsa inom  

primärvården- med eller utan tillägg av 
vägledd självhjälp 

 
En enkelblind randomiserad klinisk prövning och förberedelse 

av multicenterstudie 
 
  

Författare: Malin Einarsson & Sara Nilsson 
Handledare: Viktor Kaldo 
Examinator: Siegbert Warkentin 
Termin: VT19 
Ämne: Psykologi 
Nivå: Master 
Kurskod: 5PS44E 

Psykologexamensuppsats 



 

Sammanfattning 
Syftet för föreliggande studie var att undersöka olika sätt att organisera primärvårdens om-

händertagande av patienter med psykisk ohälsa och hur det påverkar patienters nöjdhet med 

vården. Studiens frågeställningar syftade att undersöka 1) skillnader i nöjdhet mellan patien-

ter som erbjuds sedvanlig Integrerad Beteendehälsa (IBH) med Brief Interventions (BI) och 

de som får utökad bedömning med vägledd självhjälp 2) om patienters vardagliga funktion 

förbättras och om förbättringen har ett samband med deras upplevelse av nöjdhet 3) hur van-

ligt negativa upplevelser är inom behandlingsmetoderna. Av 41 randomiserade primär-

vårdspatienter kunde 30 analyseras utifrån deras upplevda nöjdhet inom vården. Båda grup-

perna var i genomsnitt nöjda med vården och skattade besöken som hjälpsamma. Patienter 

som efter utökad bedömning fick vägledd självhjälp skattade tidigt i behandlingen högre grad 

av nöjdhet och den skillnaden kvarstod. Det fanns en signifikant förändring av vardaglig 

funktion till det bättre för patientgruppen som helhet, men förändringen korrelerade inte sig-

nifikant med nöjdhet. Det fanns en tydlig skillnad i antal rapporterade negativa upplevelser. 

14 negativa upplevelser rapporterades av patienter som fått Brief Interventions, medan en 

negativ upplevelse rapporterades av patienterna som fått vägledd självhjälp. Slutsatser från 

föreliggande studie bekräftar tidigare forskning kring att nöjdhet går att uppfylla med kortare 

behandlingsinterventioner samt strukturerade behandlingar.   

Nyckelord 
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funktion, Negativa händelser 

  



 

Abstract 

The purpose of the present study was to examine different ways of organizing primary care 

for patients with general mental disorders, and how the treatment affects the patient’s satis-

faction with the care. The study aimed to examine 1) if there is a difference in patient satis-

faction between patients offered brief interventions within the primary care behavior health 

model, and patients offered an extended assessment with guided self help 2) if the patients 

everyday function improves and correlates with their experience of satisfaction 3) how com-

mon adverse events are within the two treatment methods. Out of 41randomized primary care 

patients, 30 could be analyzed based on their perceived satisfaction in health care. The result 

showed that both treatment groups were overall satisfied with the care and estimated the care 

visits as helpful. Patients who received guided self-help estimated a higher degree of satisfac-

tion earlier in the treatment, and the level of satisfaction remained high throughout the treat-

ment. Regarding the patient group as a whole, there was a significant change in everyday 

function; the patients improved their everyday function although it did not correlate with sat-

isfaction. There was a significant difference in the number of adverse events between the two 

treatment groups. 14 adverse events were reported from patients who received Brief Interven-

tions and 1 adverse event was reported from a patient who received guided self-help. Conclu-

sions from the present study confirm findings from previous research that it is possible to 

achieve patient satisfaction with brief treatment interventions and structured treatment plans.  
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Inledning 
Enligt WHO drabbas 25 % av befolkningen i Europa årligen av psykisk ohälsa med 

lidande för individen. Psykisk ohälsa innebär en ökad kostnad för samhället och är den 

bakomliggande orsaken till 30 – 40 % av långtidssjukskrivningarna (WHO, 2015). I Sverige 

lider cirka var tredje person som kontaktar primärvården av någon form av psykisk ohälsa. 

Primärvårdens uppdrag är enligt Hälso- och sjukvårdslagen att erbjuda grundläggande vård 

oavsett sjukdom, ålder och patientgrupp. Lättare och medelsvår psykisk ohälsa ska tas om 

hand av primärvården medan allvarligare psykisk ohälsa bör omhändertas av den speciali-

serade psykiatrin (Socialstyrelsen, 2007). Personal inom primärvården ska således kunna be-

döma vilka patienter som kan behandlas inom primärvården och vilka som ska remitteras till 

specialistvård (WHO, 2015). Socialstyrelsens (2007) studier har visat att det finns brister 

inom primärvården när det gäller att ställa diagnos och det efterfrågas mer forskning om upp-

följning av behandling och om eventuella negativa biverkningar av samtalsbehandling. Bland 

patienterna finns önskemål om kortare väntetid, mer samtalsbehandling och mindre medici-

nering (Socialstyrelsen, 2007).  

I dagsläget har primärvården svårt att möta det ökande behov som finns av behand-

ling av psykisk ohälsa som depression, ångest, stress, akuta kriser och sömnproblem (Social-

styrelsen, 2017).  Primärvården ska sträva efter att arbeta preventivt med hög tillgänglighet 

för att upptäcka psykisk ohälsa och kunna erbjuda psykologiskt stöd/behandling i ett tidigt 

skede. WHO menar att behandlingsmetoden Brief Interventions bör erbjudas inom primär-

vården för psykisk ohälsa som depression och ångest. (WHO, 2015).  

Inom svensk primärvård behandlas psykisk ohälsa vanligtvis med stödsamtal 

och/eller farmakologisk behandling. För flera tillstånd finns ett starkt stöd för Kognitiv Bete-

endeterapi (KBT), men primärvården brottas med begränsade resurser och bristande tillgång 

på kompetens. Detta tillsammans med ett traditionellt arbetssätt som inte är anpassat efter 

primärvårdens nuvarande förutsättningar bidrar till långa köer. (Socialstyrelsen, 2007).  

Under 2011 fick 20 % av primärvårdspatienterna i Stockholms län behandling för 

psykisk ohälsa, 7 % av patienterna fick en psykiatrisk diagnos, men bara 3 % fick träffa kura-

tor, psykolog eller psykoterapeut i primärvårdens regi (Åsbring, Dal, Ohrling & Dalman, 

2014).  Trots att det finns kunskap om psykisk ohälsa och evidensbaserade behandlingsme-

toder har vården en utmaning i att erbjuda god kvalitativ vård och diagnostisering (WHO, 

2015).     



 

 2 

Bakgrund 
Vanligt förekommande psykiska diagnoser inom primärvården 

De mest förekommande psykiska diagnoserna drabbar ca 20 % av västvärldens be-

folkning (Kessler, Berglund, Demler, Jin, Merikangas, Walters., 2005). Utöver att dessa dia-

gnoser är vanliga inom primärvården är de oftast svårupptäckta av primärvårdens personal 

(Fernandez et al., 2012).  

Depressiva tillstånd inkluderar bland annat låg-, måttlig- och svår depression. Sam-

lingsnamnet för syndromen definieras av symtom som nedstämdhet, tomhetskänslor eller 

lättirriterat humör och har ofta somatisk och kognitiv påverkan på individens förmågor. Svå-

righetsgraderna kan variera och bedöms utifrån varaktighet och bakomliggande orsaker 

(American Psychiatric Association, 2013).  

Ångestsyndrom är tillstånd som domineras av överdriven rädsla, ångest och undvi-

kande kopplat till beteendemässiga störningar. Vad som utlöser det olika tillstånden skiljer 

sig utifrån objekt eller situationer samt innehållet av patientens tankar och uppfattningar. Me-

dianen på prevalensen för social fobi är 2,3 %. Social fobiska symtom tenderar att minska 

med åldern. Paniksyndrom har i europeiska länder en prevalens mellan 2 - 3 % hos vuxna och 

tonåringar. Generaliserat ångestsyndrom har en prevalens som varierar från 0,4 - 3 ,6 % i 

olika länder med en risk för livslång sjukdomsrisk på 9 %. (American Psychiatric Associat-

ion, 2013)  

Tvångssyndrom karaktäriseras av tvångsföreställningar med eller utan tvångsbeteen-

den av olika svårighetsgrader. Tvångsföreställningar är upprepande och ihållande tankar, be-

hov eller bilder som upplevs påträngande och ofrivilliga för patienten. Tvångsbeteenden är 

upprepade beteenden eller mentala handlingar som kan komma som följd av föreställningar-

na.  Tvångssyndrom har internationellt en prevalens på 1,1 - 1,8 %. (American Psychiatric 

Association, 2013).  

Insomni är den vanligaste diagnosen av alla sömnstörningar. Diagnosen innefattar ett 

missnöje med sitt sömnmönster exempelvis vid sömngång eller sömnkvalitet. Ungefär en 

tredjedel av alla vuxna har insomnisymtom, ca, 10 - 15% upplever konsekvenser av dessa 

symtom under dagen och 6 - 10 % möter kriterierna för en insomnidiagnos. Inom primärvår-

den har ca 10 - 20 % av patienterna utmärkande insomnisymtom. (American Psychiatric As-

sociation, 2013).  

Anpassningsstörning diagnostiseras utifrån det beteendemässiga och emotionella re-

spons som utlöses utifrån en eller flera identifierbara stressorer (American Psychiatric Asso-
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ciation, 2013). Anpassningsstörning är en vanlig diagnos med en prevalens mellan 5 - 20 % 

(American Psychiatric Association, 2013). Diagnosspektrumet glöms ofta bort eftersom pati-

enter med anpassningsstörning kategoriseras må bättre än patienter med ångest eller depress-

ion, men sämre än patienter utan någon typ av psykisk ohälsa (Fernandez, 2012). 

Integrerad beteendehälsa och Brief Interventions  

Integrerad beteendehälsa (IBH) är en organisatorisk modell som utformades i USA 

(Primary care behavioural health model) för att kunna erbjuda patienter inom primärvården 

möjligheten till vård av psykisk ohälsa (Robinson & Strosahl, 2009). Tillgängligheten till 

psykiatrisk specialistvård är begränsad och kötiden kan vara lång. Att kunna erbjuda vård för 

mildare psykisk ohälsa inom primärvården kan öka tillgänglighet, kostnadseffektivitet, följ-

samhet till behandling samt patient- och behandlarnöjdhet (Ogbeide, Landoll, Nielsen & 

Kanzler, 2018; Possemanto, Johnson, Beehler, Shepardson, King & Wray, 2018). För att im-

plementera modellen inom primärvården använder sig vårdcentraler av psykosociala resurser 

(behavioural health consultants) som ska fungera som en integrerad del av vårdcentralens 

team (Robinson & Reiter, 2007, 2015). De psykosociala resursernas främsta uppgift är att ta 

hänsyn till patientens psykiska och beteendemässiga hälsa (Robinson & Strosahl, 2009). 

Inom IBH-modellen ryms så kallade “warm-hand off’s”, ett tillvägagångssätt som innebär att 

erbjuda patienten möjlighet till en direktkontakt med den psykosociala resursen på vårdcen-

tralen (Robinson et al., 2018).    

Inom IBH används Brief Interventions (BI) som främsta behandlingsmetod. Väl inrik-

tade interventioner ges till patienten utifrån den symtombild som patienten presenterar vid sitt 

vårdtillfälle (Possemato et al., 2018). Den psykosociala resursens uppgift är att problemfoku-

serat tillgodose patienten med verktyg som behövs kunna utföra en förändring (Strosahl, Ro-

binson & Gustavsson, 2012). Modellen är utformad för att kunna erbjuda hög tillgänglighet 

och erbjuder besökstider vanligtvis mellan 15 - 30 minuter. Därefter erbjuds fortsatt kontakt 

efter behov, normalt mellan 1 - 4 besök på ett tidsspann över flera veckor.   

Det finns patienter som gynnas av längre behandlingar men även patienter som snabbt 

kan dra lärdom av korta interventioner och göra tidiga förändringar (Robinson & Strosahl, 

2009). Studier har visat att antalet sessioner inte har en inverkan på effekten eller resultatet av 

en terapi (Barkman et al., 2002; Marrs, 1995). Corso et al. (2012) menar att terapeutisk alli-

ans kan bildas så tidigt som första besöket och att allians inte behöver förändras i förhållande 

till antal besök.   
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Nyligen publicerad forskning menar att fokus bör skiftas från en organisatorisk mo-

dell till ett sätt att integrera första linjens vård genom personal och arbetssätt (Landoll, Mag-

gio, Cervero & Quinlan, 2018). När vårdcentralen använder sitt multidisciplinära team och 

integrerar sina kompetenser kan de skräddarsy patientens vård, vilket har visat sig öka nöjd-

heten med IBH (Landoll, Nielsen & Waggoner, 2016).  

Nöjdhet och Integrerad beteendehälsa  

I en studie som undersökt patienters uppfattning av behandlingsmetoden Brief Inter-

vention rapporterade patienterna hög grad av nöjdhet samt en signifikant skillnad gällande 

symtomreduktion mätt med Patient Health Questionaire (PHQ-9) (Funderburk, Pigeon, She-

pardson & Maisto, 2019).  

Flera studier bekräftar att patienter är nöjda med IBH-modellen. Nöjdheten applicerar 

områden som god terapeutisk allians, att patienter kan tänka sig söka samma typ av vård en 

gång till, samt kunna tänka sig rekommendera vården till andra. Flera patienter rapporterar 

dessutom att de inte sökt vård om det inte erbjudits inom primärvården. (Ogbeide et al., 2018; 

Hunter, Funderburk, Polaha, Bauman, Goodie & Hunter, 2017; Funderburk, 2012; Posse-

manto et al., 2018) 

Funderburk et al. (2012) menar att det vid implementering av IBH är viktigt att inte 

enbart mäta kliniska behandlingsmått som symtom och funktion utan även nöjdhet med be-

handlingen hos personal och patienter. Det är svårt att arbeta med IBH om inte modellen ac-

cepteras av de olika professionerna på arbetsplatsen eftersom grundtanken är teamarbete. 

Patienters nöjdhet påverkar deras följsamhet till metoden och om de är missnöjda kan enga-

gemang och villighet till att arbeta med behandlingen minska. Behandlare har varit nöjda med 

att kunna erbjuda en hög tillgänglighet av vård samt att korta screeningformulär före besöket 

har varit en bra fingervisning om patientens problematik och gett ett bra diskussionsunderlag 

under samtalet. (Funderburk et al., 2012).  

Vägledd självhjälp  

Vägledd självhjälp (shCBT) hänvisar till en behandlingsmetod där patienten får en 

standardiserad psykologisk behandlingsmanual att arbeta självständigt från, med begränsat 

stöd från behandlare (Cuijpers & Schuurmans, 2007). Självhjälpsmaterialet tillhandahåller 

patienten exempelvis via en bok, manual eller annan media. Genom materialet får de inform-

ation om sin problematik och tekniker som de kan adressera på sig själva för att må bättre. 

Antal kontakttillfällen med behandlare kan ske utefter överenskommelse med patienten, kon-
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takterna kan variera i tid och kontaktsätt. Ofta använda kontaktsätt är via besök, telefon eller 

via internet. (Cuijpers & Schuurmans, 2007).   

Kognitiva beteendeinterventioner är de interventioner som dominerar inom behand-

ling med vägledd självhjälp (Cuijpers & Schuurmans, 2007). Behandlingen sker stegvis och 

är ofta uppdelat med ett steg per vecka (Salomonsson et al., 2017). En av anledningarna till 

det är att KBT innehåller konkreta interventioner som är lätta att bryta ner och dela upp i 

olika steg. Vanliga interventioner inom vägledd självhjälp är psykoedukation, avslappning, 

ångesthantering och exponering (Cuijpers & Schuurmans, 2007). Vägledd självhjälp har visat 

sig vara lika effektiv i behandling som KBT- interventioner genom fysiska besök (Cuijpers et 

al., 2010; Cuijpers & Schuurmans, 2007).   

Resultat indikerar att behandling med vägledd självhjälp gör att patienterna utför läs-

ning och övningar i större utsträckning, vilket i sin tur leder till ökad symtomreduktion (Pleva 

& Wade, 2006). Antalet timmar som patienten lägger på läsning och övningar verkar vara 

den ultimata påverkningsmekanismen för symtomförändring. Motivationsfaktorn bör tas hän-

syn till i ovanstående studie eftersom deltagande var frivilligt och behandlingsalternativen 

öppna för deltagarna (Pleva & Wade, 2006).   

Den utomstående faktorn att fysiskt träffa en terapeut och kontinuerligt träffa någon 

som ansvarar för behandlingen och motiverar patienten till att utföra mer läsning och fler 

övningar förefaller vara viktigare för behandlingen än det empatiska elementet vid mötet 

(Pleva & Wade, 2006; Palmer, Birchall, Mcgrain & Sullivan, 2002).  Möjligheten att få ut-

mana sina tankar med en terapeut kan anses som en tillgång jämfört med att endast bli med-

veten om dem på egen hand (Pleva & Wade, 2006).   

Vägledd självhjälp anses vara ett sätt att erbjuda patienten behandling inom samma 

instans istället för att behöva hänvisa patienten till annan vård (Collings, Mathieson, Dowell, 

Stanley, Jenkin, Goodyear-Smith, Hatcher, 2012). Flera studier framhäver vägledd självhjälp 

som ett kostnadseffektivt alternativ till annan behandling. Metoden kräver minimala ekono-

miska resurser samt minimal utbildning för terapeuter som utför behandlingen. Vägledd 

självhjälp resulterar i en metod som kan nå ut till många patienter utan större insatser. (Pleva 

& Wade, 2006; Salomonsson et al, 2017, Palmer et al, 2002; Collings et al., 2012; deZwaan 

et al., 2017) 

Patienters nöjdhet med vägledd självhjälp som behandlingsmetod  

Williams et al. (2013) studie visar på evidens för att vägledd självhjälp med upp till 

fyra fysiska terapisessioner kombinerat med att patienten arbetar med självhjälpsbok är effek-
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tivt vid depressionsbehandling. Patienterna i studien skattade dessutom hög grad av nöjdhet 

med vården i Client Satisfaction Questionnaire (CSQ) (Williams et al., 2013). I en studie av 

MacGregor, Hayward, Peck och Wilkes (2008) om vägledd självhjälp via internet för ångest-

problematik visade det aktuella behandlingsprogrammet på relativt modesta behandlingsre-

sultat. Patienterna rapporterade trots det en hög grad av nöjdhet och de flesta skulle rekom-

mendera programmet till en vän. Patienterna var nöjda med stöd och råd de fått av behandlare 

via internet samt med möjligheten att arbeta med självhjälpsprogrammet när och var det pas-

sade dem. (MacGregor et al., 2008).  

Negativa upplevelser                                                                                                 

Enligt Rozental et al. (2014) upplever 5 - 10 % av patienterna inom psykoterapi en 

försämring av måendet. Således bör terapeuter vara medvetna om att patienter under terapi-

processen kan ha negativa upplevelser, som försämrad självkänsla, självanklagelser eller 

rädsla för att bli för beroende av terapeuten. Negativa upplevelser kan leda till försämrat må-

ende vilket i sin tur kan leda till negativa effekter av behandlingen (Rozental et al., 2014).  

Parker, Fletcher, Berk och Paterson (2013) har studerat terapier som avbrutits i förtid och 

funnit indikationer på att ineffektiv behandlingsmetod, externa faktorer (pengar, tidsbrist, 

eller arbetssituation) eller missnöje med terapeuten kan vara anledningar till att patienter av-

bryter terapi i förtid. Framförallt missnöje med den terapeutiska alliansen kan ligga till grund 

för negativa upplevelser under terapin (Parker et al., 2013). Samtidigt har problemens svårig-

hetsgrad tillsammans med hur patienten svarar på terapin större betydelse för om man kan 

förutspå en försämring under terapin än diagnos, ålder, kön, terapiform eller uppfattning av 

terapeuten (Lambert, 2007).  

Trots att terapeuter bör vara medvetna om att negativa upplevelser förekommer i te-

rapiprocessen finns det inte någon samstämmighet inom forskning för hur dessa ska definie-

ras och mätas. Terapeuterna saknar praktiska riktlinjer för hur de ska mäta och rapportera 

patienternas kliniska negativa upplevelser (Rozental et al., 2014).  

Nöjdhet  

Patienters nöjdhet med vården har kommit att bli en allt viktigare faktor för att utvär-

dera vårdens kvalitet och identifiera förbättringsområden när olika vårdmodeller och system 

ska utvärderas. Trots att nöjdhet är en viktig faktor förefaller det inte finnas konsensus i 

forskningen om hur nöjdhet ska kategoriseras. (Jackson, Chamberlin & Kroenke, 2001).  
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Ofta uttrycker patienter nöjdhet med vården trots att deras mående eller vardagliga 

funktion inte förbättrats, då de ser det som sin egen och inte terapeutens uppgift att bota dem 

(Williams, Coyle & Healyc, 1998). En brist av förväntningar på vården har visat sig vara en 

stark prediktor för nöjdhet (Jackson et al., 2001). Nöjdhet förefaller mer vara ett mått på hur 

mycket patienters förväntningar på vården har uppfyllts än på deras upplevelse av vårdens 

kvalitet (Williams, 1994). Uttryckt missnöjdhet kan däremot vara ett tydligare riktmärke för 

planering av behandling (Williams et al., 1998).  

Sammanfattningsvis drabbas årligen 25 % av befolkningen i Europa av psykisk 

ohälsa och det är en utmaning för vården att kunna erbjuda dem kvalitativ vård (WHO, 

2015). Vägledd självhjälp och IBH har på senare år börjat användas mer och mer inom pri-

märvården som ett sätt att organisera vården genom att fokusera på tillgänglighet för många. 

Viss forskning finns om hur IBH implementeras, dess effektivitet och kostnad, men hur är det 

med patienternas nöjdhet med IBH och BI? Kan vägledd självhjälp vara ett komplement till 

Brief Interventions? Det kan även finnas intresse av ytterligare forskning om negativa upple-

velser av IBH respektive vägledd självhjälp inom vården.   

Syfte   

Syftet för föreliggande studie är att undersöka hur olika sätt att organisera primärvår-

dens omhändertagande av patienter med psykisk ohälsa påverkar patientens nöjdhet och upp-

levelse av vården. Det mer specifika syftet är att undersöka om en viss typ av behandlingsme-

tod kan påverka patientens upplevelse och därmed öka patientens nöjdhet med behandling av 

psykisk ohälsa inom vården.   

Frågeställningar och hypoteser  

I föreliggande studie vill författarna besvara följande frågeställningar.  

 

1) Vad finns det för skillnader i nöjdhet mellan patienter som erbjuds behandling uti-

från patientgrupperna sedvanlig IBH med Brief interventions och de som efter utökad be-

dömning som får vägledd självhjälp?  

Författarnas hypotes är att patienter som erbjuds vägledd självhjälp är mer nöjda med 

behandlingen än patienter som erbjuds Brief Interventions.  
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2) Förbättras patienters vardagliga funktion och hänger den förändringen ihop med 

deras upplevelse av nöjdhet med vården, utifrån om patienterna har erbjudits behandling med 

BI eller vägledd självhjälp?  

 

3) Hur vanligt är negativa upplevelser inom behandlingsmetoderna och vilken typ av 

negativa upplevelser har patienterna? Finns det några skillnader mellan de tre patientgrupper-

na; vägledd självhjälp efter utökad bedömning, Brief interventions efter utökad bedömning 

samt sedvanlig IBH med Brief Interventions?   
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Metod 
Föreliggande studie är ett pilotprojekt som en förberedelse för multicenterstudie. En 

enkelblind randomiserad klinisk prövning som avser att utvärdera Integrerad Beteendehälsa 

inom primärvården med eller utan tillägg av vägledd självhjälp. Pilotstudien genomförs som 

ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Karolinska Institutet och Region Kronoberg.  

Deltagare  

Deltagarna i studien rekryterades genom en vårdcentral i Växjö som vid tidpunkten 

2019-04-25 hade 8106 listade patienter. Rekryteringsperioden pågick under nio veckor mel-

lan 2019-01-29 och 2019-04-01. Totalt randomiserades 41 patienter som kontaktat vårdcen-

tralen för psykisk ohälsa under studiens rekryteringsperiod. Åtta patienter jämnt fördelade 

mellan randomiseringsalternativen valde att avbryta sitt deltagande i studien utan att genom-

föra en förmätning. En patient genomförde förmätning men uteblev från sitt besök på vård-

centralen. Två patienter visade sig inte uppfylla studiens inklusionskriterier varpå dessa pati-

enter exkluderades. Således redovisas demografisk data (tabell 2) för 30 patienter som upp-

fyllde studiens inklusionskriterier och skriftligt samtyckt till deltagande.  

Inklusionskriterier för patienter var 1) att de var över 18 år 2) hade besvär som var av 

sådan karaktär att beteendehälsa-interventioner/ besök hos en psykosocial resurs bedömdes 

relevant enligt vårdcentralens gängse kriterier 3) hade tillräcklig kunskap i svenska för att 

klara av att fylla i skattningsskalor, genomföra en intervju samt läsa självhjälpsmaterial.  

Exklusionskriterier för patienterna var att de 1) inte fyllde i skriftligt samtycke 2) inte 

fyllde i förmätningar 3) inte kom på planerat besök 4) visade för hög suicidrisk för att be-

handlas inom primärvården.   

Procedur  

Rekrytering. Ansvarig sjuksköterska hade under rekryteringsperioden skyldighet att 

hänvisa alla patienter som sökte för psykosocial problematik och enligt vårdcentralens ordi-

narie kriterier ansågs gynnas av beteendehälsa-interventioner till studiegruppen. Patienter 

kunde även hänvisas av övrig reguljär personal på vårdcentralen som exempelvis läkare eller 

distriktsköterska eller genom självanmälan exempelvis via Mina Vårdkontakter. Totalt hade 

de psykosociala resurserna på vårdcentralen 145 nybesök under rekryteringsperioden (Region 

Kronoberg, u.å) varav 66 besök bokades av studiegruppen. Siffrorna indikerar att 79 patienter 

har hänvisats utanför studien. 
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Muntligt samtycke. Efter att en patient blivit hänvisad till projektet kontaktades pati-

enten av psykologkandidaterna via telefon för att bli informerade om studien. Patienten fick 

under telefonsamtalet möjlighet att tacka ja eller nej till deltagande. Tackade patienten ja 

skedde en dubbelblind randomisering. Patienten kunde hamna i en av två randomiserings-

grupper, vanlig bedömning eller utökad bedömning. Efter randomisering tilldelades patienten 

inloggningsuppgifter till en säker internetplattform.  

Randomisering. Randomiseringen var blind för patienterna. Patienterna fick inform-

ation om att studien avser att jämföra två former av vård på vårdcentralen. Randomiserings-

ordningen utfördes av en oberoende part som anordnade en randomiseringslista med tillhö-

rande icke-genomskinliga kuvert. Patienterna randomiserades på individnivå mellan vanlig 

bedömning och utökad bedömning med en jämn 1:1 fördelning mellan armarna. Blockran-

domisering med slumpvis storlek på blocken (4,6 eller 8 patienter i varje block). När psyko-

logkandidaterna utförde randomisering tog de nästkommande kuvert på tur. Randomiserings-

utfallet noterades på tillhörande kontrollista, på internetplattformen samt i patientens journal.  

Mätningar Patientdata samlas in via självskattningsformulär vid tre tillfällen 1) för-

mätning 2) fyraveckorsuppföljning 3) åttaveckorsuppföljning. Utöver detta skattades varje 

fysiskt besök på vårdcentralen via ett pappersformulär av patienten. Patientdata inhämtas 

även från kliniska bedömningar, telefonintervjuer, medicinska journaler och administrativa 

system. All patientdata som innebar patientens självskattningar fördes in på en säker internet-

plattform.  Patienter kunde fylla i skattningar direkt via internet eller via papper. Samtliga 

skattningar journalfördes alternativt registrerades på projektets internetplattform.  

Bedömningar och Interventioner  

För samtliga patienter har vårdcentralens sedvanliga rutiner applicerats för att remit-

tera till specialistvård och agera på risker som upptäcks, exempelvis om en patient bedömts 

ha hög suicidrisk har regelrätt rutin med läkarbedömning alternativ hänvisning till akutvård 

vidtagits. Den kliniskt relevanta information som samlats in under projektets gång har note-

rats i journalen för att vara tillgänglig som underlag för fortsatt reguljär vård.  

Sedvanlig IBH med Brief Interventions. De tre psykosociala resurser som genom-

fört bedömningar och interventioner i studien har haft grundutbildning som socionom eller 

sjuksköterska. Samtliga resurser har haft grundläggande utbildning inom psykoterapi med 

inriktning mot KBT, samt genomgått en grundläggande utbildning inom IBH. De intervent-

ioner de erbjuder har sin kärna inom Fokuserad acceptansterapi (FACT) där fokus ligger på 
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patientens aktuella svårigheter och konkret problemlösning. Utöver FACT används inslag av 

KBT samt psykoedukation och rådgivning kring levnadsvanor. 

Utökad bedömning och möjlighet till vägledd självhjälp. Den utökade bedömning-

en bestod av en intervju på 90 minuter. De första 20 minuterna var avsatt för anamnestagning 

följt av 20 minuter avsatt för strukturerad intervju med Mini International Neuropsychiatric 

Interview (M.I.N.I.). Patientens motivation till behandling bedömdes med formuläret C-

skalan där patienten kunde läsa om behandlingen och skatta sin motivation. Bedömningen 

avslutades med samtal om inledd behandling med vägledd självhjälp alternativt överens-

kommelse om annat behandlingsalternativ. Patientens problemprofil samt lämplighet av-

gjorde om behandling med vägledd självhjälp skulle inledas.   

Främsta syftet med M.I.N.I. är att diagnostisera respektive samla in värdefull inform-

ation kring psykiska symtom enligt DSM IV (Socialstyrelsen, 2016). Syftet är att kunna ge en 

bättre anpassad behandling. M.I.N.I. är en kortfattad intervju där patienten får svara på de 

frågor som ställs med ett ja eller nej. Varje diagnosscreening inleds med en screeningfråga 

som följs av flera följdfrågor med förutsättning att patienten svarat ja på screeningen. Utöver 

de ordinarie avsnitten i intervjun tillades tre extra avsnitt för diagnostisering av Insomni 

(Blom et al., 2015), Utmattningssyndrom (Salomonsson et al., 2018) samt Hälsoångest 

(Hedman et al., 2016).       

Suicidrisk bedömdes enskilt hos varje patient under den utökade bedömningen. SBU 

(2015) menar att det är av stor vikt att undersöka suicidrisken inom primärvården. I förelig-

gande studie gjordes screeningen utifrån Jan Beskows suicidstege (NSAP, u.å) för att grund-

ligt gå igenom patientens olika riskfaktorer. I bedömningen ingick en sammantagen gransk-

ning av de självskattningar som patienten fyllt i under sin förmätning. Främst användes pati-

entens skattningar för problemvinjetterna där patientens igenkänning och prioritering lyftes 

fram. I den strukturerade intervjun med M.I.N.I. prioriterades de diagnoser som studien 

kunde erbjuda vägledd självhjälp som behandling för. Det fanns möjlighet att utöka intervjun 

med de avsnitt som patientens behov visade under bedömningen. De tillstånd som kunde vara 

aktuella för vägledd självhjälp var depression, generaliserat ångestsyndrom (GAD), pani-

kångest, social fobi, hälsoångest, tvångssyndrom (OCD), insomni, stress- och utmattningstill-

stånd samt problem i nära relationer. Självhjälpsmaterial till dessa diagnoser redovisas i tabell 

1.   

Den vägledda delen vid självhjälpsbehandlingen bestod av 3 - 6 kontakttillfällen un-

der de 8 veckor som behandlingen pågick. Upplägget fastställdes i samråd mellan behandlare 
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och patient. Antal fysiska träffar och telefonkontakter kan därför ha varierat mellan olika pa-

tientfall.   

Psykologkandidaterna i projektet har genomfört den behandling som skett inom ran-

domiseringsgruppen utökad bedömning. Vid projektets start hade psykologkandidaterna av-

slutat nio av tio terminer på psykologprogrammet och genomgått särskilda kurser och träning 

i de bedömningar och interventioner som ingått i projektet. Kandidaterna har haft kontinuer-

lig handledning som reguljär vård kräver utifrån individens utbildning och kompetens. Totalt 

har projektet inkluderat sex psykologkandidater som utfört behandling.   

 
Tabell 1. Självhjälpsböcker använda i föreliggande studie. 

Problematik Titel, författare och utgivningsår Studier som utvärderat självhjälpsbe-
handlingen 

Depression Handbok för oglada 
 (Ström & Carlsbring, 2016) 

 
Carlbring et al., 2013; Ström et al., 2013 

Paniksyndrom Ingen panik  
(Carlbring & Hanell, 2011) 

Carlbring et al., 2011 

Social fobi 

Socialfobi – effektiv hjälp med kognitiv 
beteendeterapi  
(Furmark, Holmström, Sparthan, 
Carlbring & Andersson, 2013) 

Andersson, Ekselius & Furmark, 2011; 
Andersson, Carlbring & Holmström, 
2006; Furmark, Carlbring & Hedman, 
2009; Andersson, Carlbring & Furmark, 
2012 

Tvång Fri från tvång  
(Asplund & Rosengren, 2012) 

Pearcy et al, 2016; Andersson et al., 2011 

Insomni Sov gott! Råd och tekniker från KBT 
 (Jernelöv, 2015) 

Jernelöv et al., 2012; Kaldo et al., 2015; 
Blom et al., 2015; Blom, Jernelöv, Rück, 
Lindefors & Kaldo, 2016 
 

Hälsoångest Tänk om jag är sjuk!  
(Hedman, 2016) 

Hedman, Axelsson & Görling, 2014; 
Hedman, Andersson, Andersson & Linde-
fors, 2013; Hedman, Axelsson & Anders-
son, 2016 

Relationsproblematik 
Närmare varandra  
(Burman, Norlander, Carlbring & 
Andersson, 2018) 

Andersson & Gustafsson, 2008; Samuels-
son & Way, 2008 

Generaliserat ångest-
syndrom 

Metakognitiv terap  
(Andersson & Wadström, u.å) 

Andersson, Hedman, Wadström & Bo-
berg, 2017 

Stress och utmattnings-
syndrom 

Kognitiv beteendeterapi för stress- och 
utmattningsproblematik  
(Hedman, Lindsäter & Salomonsson, 
u.å) 

Salomonsson, Santoft & Lindsäter, 2018 
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Tabell 2. Sociodemografisk data. 

 

 BI  

N=16 

Självhjälp 

N=9 

BI efter utökad  

bedömning 

N=5 

Totalt 

N=30 

Kön n (%)     

Kvinna 8 (50,0) 5 (55,6) 1 (20,0) 14 (46,7) 

Man 8 (50,0) 4 (44,4) 4 (80,0) 16 (53,3) 

Ålder M (SD) 36,2 (14,4) 34,0 (15,7) 33,8 (14,3) 35,13 (14,3) 

Civilstånd n (%)     

Gift/sambo/särbo i fast relation 11 (68,7) 6 (66,7) 3 (60,0) 20 (66,7) 

Singel/skild/annat 5 (31,3) 3 (33,3) 2 (40,0) 10 (33,3) 

Utbildningsnivå n (%)     

Högskola/universitet 7 (43,8) 7 (77,8) 2 (40,0) 16 (53,3) 

Gymnasium/ 

folkhögskola/komvux 
8 (50,0) 2 (22,2) 3 (60,0) 13 (43,3) 

Grundskola/folkskola 1 (6,3)   1 (3,3) 

Sysselsättning n (%)     

Arbetar/studerar 13 (81,3) 7 (77,8) 5 (100) 25 (83,3) 

Sjukskriven 1 (6,3) 2 (22,2)  3 (10,0) 

Arbetssökande  1 (11,1)  1 (3,3) 

Pensionär/föräldraledig/annat 3 (18,8) 2 (22,2)  5 (16,7) 

Sysselsättningsgrad n (%)     

75-100 % 13 (81,3) 5 (55,6) 5 (100) 23 (76,7) 

25-50 %  2 (22,2)  2 (6,7) 

0 % 3 (18,8) 2 (22,2)  5 (16,7) 

Ekonomisk situation n (%)     

Bra/mycket bra 12 (75,0) 7 (77,8) 5 (100) 24 (80) 

Varken bra eller dålig 2 (12,5) 2 (22,2)  4 (13,3) 

Dålig/mycket dålig 2 (12,5)   2 (6,7) 

Besvärens varaktighet n (%)     

Mindre än 1 år 4 (25,0) 2 (22,2) 2 (40,0) 8 (26,7) 

1-2 år 5 (31,3) 2 (22,2) 1 (20,0) 8 (26,7) 

2-10 år 5 (31,3) 3 (33,3) 1 (20,0) 9 (30,0) 

Mer än 10 år 2 (12,5) 2 (22,2) 1 (20,0) 5 (16,7) 

Söker även hjälp för andra hälsopro-

blem n (%) 
3 (18,8)  2 (40%) 5 (16,7) 

Använder läkemedel av något slag n (%) 10 (62,5) 5 (55,6) 1 (20%) 16 (53,3) 

Genomgår annan behandling/terapi n 

(%) 
2 (12,5) 2 (22,2) 1 (20%) 5 (16,7) 
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Figur 1. Flödesschema. 
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Instrument  

WHODAS 2.0 (WHO Disability Assesment Schedule 2.0 (WHODAS-12). Vardag-

lig funktion mätt med WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS-12) (Üstün, 

Kostanjsek, Chatterji, & Rehm, 2010). Att mäta patientens funktionsnivå är betydelsefullt för 

att kunna fastställa en korrekt diagnos (WHO, 2015). Instrumentet ska underlätta för patienter 

att identifiera och sätta ord på funktionshinder. Utifrån sex domäner; kognition, förflyttning, 

personlig vård, relationer, dagliga aktiviteter och delaktighet mäts individens funktion över 

kulturella gränser i vuxna åldrar (WHO, 2015). Enligt WHO (2015) ska WHODAS vara ett 

mått på patientens vardagliga funktion och ett sätt att mäta effekterna av hälsorelaterade in-

terventioner.   

Det har tidigare utförts en faktoranalys som visade att domänerna förflyttning och 

personlig vård kan utgöra två separata faktorer som för patientgruppen förändrades väldigt 

lite före och efter behandling (Axelsson, Lindsäter, Ljòtsson, Andersson & Hedman-Lagerlöf, 

2017). Vidare menar Axelson et al. (2017) att mediansumman för domänerna personlig vård 

och förflyttning visar en golveffekt utifrån patienter som har ångest- eller stressproblematik. 

Föreliggande studie använder sig därför av resterande fyra domäner (kognition, relationer, 

dagliga aktiviteter och delaktighet). Åtta frågor används istället som mått på vardaglig funkt-

ionsnivå mätt med WHODAS-kortversion. Frågorna besvarades med alternativ från “ingen 

svårighet” till “extrem svårighet/kan inte” på en femgradig Likertskala. För de åtta frågor 

som använts i studien var maximalpoäng 40 och minsta totalpoäng åtta.   

Clinical Satisfaction Questionaire (CSQ). CSQ- formuläret är utformat att mäta pa-

tientens upplevelse av nöjdhet hos individer och familjer (Attkisson & Zwick, 1982). Genom 

faktoranalys och itemanalys utformades nio olika domäner (omgivning, metoder, behandlare, 

kvaliteten på tjänsten, kvantiteten på tjänsten, utfallet av tjänsten samt allmän nöjdhet) (Att-

kisson & Zwick, 1982).  Fyra frågor används från formuläret CSQ som avser att mäta patien-

tens skattning av nöjdhet gentemot vården och behandlaren (metoder, kvantitet av tjänsten, 

allmän nöjdhet samt kvalitet av tjänsten).   

Generell nöjdhet.  För att komplettera patientens skattning av nöjdhet gentemot be-

handlare och vård utvecklades nio frågor av författarna som använts i en rad tidigare IBH-

studier. Dessa frågor handlar om patienten känner sig väl bemött, blir bemött med intresse 

och respekt, upplever sig hjälpt, om vården bidrar till förbättring hos patienten samt om pati-

enten vill rekommendera vården till andra.  

Besöksskattning. Besöksskattning är ett formulär som har skapat för föreliggande 

studie och har inte använts i tidigare studier. Efter varje avslutat besök inom båda randomise-
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ringsarmarna fyller patienten i en självskattning på en uppåtstigande 10 - gradig skala där 1 

bedömdes som lågt och 10 som högt. Patienten skattade utifrån tre områden; problemets svå-

righetsgrad, tilltro till sin förmåga att förändras samt hur hjälpsamt besöket upplevdes. Be-

söksskattningen fylldes enskilt i av patienten i väntrummet efter besöket och lämnades sedan 

i en brevlåda i väntrummet.   

Upplevda negativa händelser (Adverse events, AE). Patienten får under fyra- och 

åttaveckorsuppföljningen i både intervju och självskattningar svara på om det har skett någon 

form av negativ händelse i koppling till behandlingen. Patienterna erbjöds därigenom möjlig-

heten att uttrycka negativa händelser både skriftligt och verbalt.  Händelsen får sedan skattas 

utifrån svårighetsgrad och upplevd grad av koppling till vård. Patientens svar hanteras via 

projektets internetplattform för självskattningarna samt av en oberoende psykologkandidat 

vid intervjuerna.  

Övriga mätinstrument som inte används som utfallsmått i föreliggande studie. 

Utöver ovanstående mätinstrument ingick även kortversioner av Patient Health Questionnaire 

(PHQ-9), Generalized Anxiety Disorder 7-item Scale (GAD-7), Panic Disorder Severity 

Scale – Self Rated (PDSS-SR), Social Phobia Inventory (SPIN), Perceived Stress Scale 

(PSS), Short Health Anxiety Inventory (SHAI), Insomnia Severity Index (ISI), Shirom-

Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ), Obsessive Compulsive Inventory- Revised (OCI-

R), Valentinskalan, Alcohol Use Disorders Identification Test –kortversion (AUDIT-C), 

skattning av smärta, Problemvinjetter, Allmänna bakgrundsfrågor, Frågor om hälsoproblem 

och vård, Brunnsviken Brief Quality of Life Inventory BBQ-12, Skattning av måluppfyllelse 

(FU8), Uppföljningsfrågor om hälsoproblem och vård (FU8) samt One item Clinical Global 

Impression Improvement (CGI-I).  

Etiska överväganden  

Den aktuella forskningsstudien är en pilotstudie till en multicenterstudie om IBH och 

har godkänts av den Regionala etikprövningsnämnden i Linköping (diarienummer: 

19RGK277). Patienterna informerades och gav samtycke till att delta i forskningsstudien och 

informerades om att de när som helst skulle kunna avbryta sitt deltagande utan att det skulle 

påverka deras möjlighet till att söka vård. Journalföring i patientjournal samt uttag av data 

från patientjournal har följt Region Kronobergs riktlinjer. Patienterna har pseudonymiserats 

och analyser samt resultat rapporteras på gruppnivå.   

Behandlingsmetoderna som använts, BI och vägledd självhjälp är väl använda i regul-

jär vård. Eventuella negativa bieffekter av behandlingen studerades specifikt med hjälp av 
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frågeformulär och/eller intervjuer av psykologkandidaterna. Patienter som randomiserades till 

vanlig bedömning eller till utökad bedömning och bedömdes passa för BI fick samma be-

handling som de skulle ha fått om de inte deltagit i studien. Skillnaden var att de fick fylla i 

fler självskattningsfrågor och i det senare fallet genomgå en utökad bedömning före behand-

ling. För att minska risken att patienterna skulle uppleva självskattningarna som ansträngande 

att utföra användes korta formulär för att mäta specifika symtom.   

Båda randomiseringsgrupperna innebar en utökning av sedvanlig vård. Gruppen utö-

kad bedömning fick möjlighet att genomgå en behandlingsform som i vanliga fall inte ingår i 

vårdcentralens utbud. Risken fanns att kännedom om detta inneburit att patienterna som ran-

domiserades till vanlig bedömning kunde uppleva besvikelse och negativ förväntan på den 

vård de själva skulle få. De riskerade i så fall att få ett sämre behandlingsresultat på grund av 

nocebo-effekter. För att minska den risken hölls patienterna blinda för vilken typ av behand-

lingstillägg till sedvanlig vård de skulle randomiseras till.  

Statistisk analys    

Analyser har utförts på data från 30 patienter, ett flertal deltagare hade vid datauttaget 

inte gjort kompletta förmätningar respektive fyra- och åttaveckorsuppföljningar. Medvetenhet 

finns om att tester med mycket låga deltagarantal (under fem) blir instabila vilket kan före-

språka att endast använda beskrivande statistik. I lärandesyfte har statistiska analyser utförts 

och en tydlig markering av osäkerheten gjorts i resultat och diskussion då antalet observat-

ioner i testerna var lågt.   

Deskriptiva analyser har gjorts för att beräkna medelvärden och standardavvikelser 

gällande studiens nöjdhetsmått, se tabell 3. Vid analys av negativa händelser rapporterade sex 

patienter någon form av negativ upplevelse kopplat till behandlingen. Rapporterade negativa 

händelser delades upp i kategorier som kodades. De olika variablerna för nöjdhet, vardaglig 

funktion respektive upplevda negativa händelser prövades för antaganden om parametrisk 

testning. De som inte klarade prövningen analyserades med icke-parametriska tester. Huvud-

sakliga metoder för att analysera skillnader mellan samt förändring inom behandlingsgrup-

perna har varit oberoende t-test samt upprepad inomgrupps-ANOVA. Hedges´g användes vid 

beräkning av effektstorlek eftersom urvalet var under 20 deltagare, 0,2 g har bedömts som 

liten, 0,5 g medelstor och 0,8 g som stor effekt. Pearson´r respektive Spearman´r användes 

för att korrelationstesta förändringen i patienters vardagliga funktion i förhållande till nöjdhet 

respektive upplevda negativa händelser under behandlingen. 
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Resultat 
Deskriptiv statistik över de olika variablerna gällande patientnöjdhet som mätts och 

analyserats för föreliggande studie presenteras i tabell 3. 

Tabell 3. Beskrivande statistik. 

 
 

  
Brief Interventions 

  
Vägledd självhjälp 

 
Variabel 

 
N 

 
M(S.D) 

 
N 

 
M(S.D) 

 
Hjälpsamhet 

 
21 

 
7,1(1,60) 

 
10 

 
9,0(1,18) 

 
 
Generell nöjdhet FU4 

 
 
15 

 
 
27,4(5,65) 

 
 
8 

 
 
39,2(5,38) 

 
 
Generell nöjdhet FU8 

 
 
7 

 
 
29,1(5,87) 

 
 
6 

 
 
41,0(4,73) 

 
CSQ kortskala FU4 

 
15 

 
6,9(2,75) 

 
8 

 
10,5(1,41) 

 
CSQ kortskala FU8 

 
7 

 
7,1(1,95) 

 
6 

 
9,7(1,21) 

 

Skillnader i nöjdhet mellan behandlingsgrupper 

Det fanns signifikanta skillnader i nöjdhet mellan behandlingsgrupperna sedvanlig 

IBH med BI respektive vägledd självhjälp. Ett oberoende t-test visar att skillnaden mellan 

grupperna gällande variabeln Hjälpsamhet var signifikant (t= -3,38, df= 29, p <0,02). Skill-

naden i poäng var i snitt 1,92 (95 % CI: 3,09 till 0,76) effektstorleken (g = 1,27) var stor. Pa-

tienter som genomgick sedvanlig IBH med BI skattade genom Besöksskattning i genomsnitt 

besökens hjälpsamhet som god, men mindre hjälpsamt än patienter som erbjöds vägledd 

självhjälp, vilket illustreras i figur 2. 
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Mann-Whitney U visar att det fanns signifikant skillnad i nöjdhet mellan grupperna 

gällande variabeln Generell nöjdhet vecka fyra (U = 14,00, N1= 15, N2=8, p <0,02) effekt-

storleken (g =1,32) var stor. Oberoende t-test visar att skillnaden i nöjdhet mellan grupperna 

fortsatte vara signifikant mätt med variabeln Generell nöjdhet vecka åtta (t= -3,959, df= 11, p 

<0,02) effektstorleken (g = 4,64) var stor, se figur 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3. Skillnad i generell nöjdhet mellan fyra- och åttaveckorsuppföljning. 

Figur 2. Skattningar av besökets hjälpsamhet. Grupp 1=sedvanlig IBH och Grupp 2= vägledd självhjälp. 
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Skillnad i nöjdhet mellan patientgrupperna som erbjöds sedvanlig IBH med BI och 

vägledd självhjälp var signifikant även gällande CSQ vecka fyra och vecka åtta. Oberoende t-

test för CSQ vecka fyra visar signifikant skillnad mellan grupperna (t= 3,476, df= 21, p 

<0,02, två-svansad), effektstorleken (g = 1,46) var stor. Vid Mann-Whitney U för CSQ vecka 

åtta (U = 6,5, N1= 7, N2= 6, p = 0,035) var effektstorleken (g = 1,42) stor, se figur 4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upprepad inomgrupps-ANOVA med beroende variabel Generell nöjdhet, på två ni-

våer, vecka fyra respektive vecka åtta i relation till den oberoende variabeln behandlings-

grupp visar att förändring av nöjdhet inom respektive grupp, från vecka fyra till vecka åtta 

inte var signifikant och effektstorleken var svag (F (1,11) = 0,002, p = 0,968, η2 <0,000).   

Ytterligare en upprepad inomgrupps-ANOVA gjordes på CSQ, beroende variabel, på 

två nivåer vecka fyra respektive vecka åtta i relation till den oberoende variabeln behand-

lingsgrupp. Skillnaden inom de båda grupperna mellan mättillfällena var inte signifikant och 

effektstorleken var svag (F (1,11) = 0,71, p = 0,417, η2 = 0,061). Graden av nöjdhet inom 

respektive grupp förändrade sig inte signifikant från vecka fyra till vecka åtta.  

Förändring av vardaglig funktion  

Vid upprepad inomgrupps-ANOVA mellan förmätning och åttaveckorsuppföljning 

när alla patienter analyserades som en grupp förbättrades funktionsnivån mätt med 

Figur 4. Skillnad i CSQ mellan fyra - och åttaveckorsuppföljning. 
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WHODAS signifikant över tid (F (2,30) = 15,578, p <0,00) och effektstorleken var stor (η2 = 

0,509).   

Vid upprepad inomgrupps-ANOVA för WHODAS´ förändringspoäng mellan förmät-

ning och vecka åtta F (1,14) = 0,680, p = 0,423, η2 = 0,046, fanns ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna sedvanlig IBH med BI respektive vägledd självhjälp gällande hur mycket 

respektive grupp förändrades. Det fanns dock en signifikant skillnad mellan grupperna gäl-

lande hur mycket WHODAS förändrades mellan vecka fyra och vecka åtta F (1,14) = 6,386 p 

= 0,024, η2 = 0,313, då patienterna inom vägledd självhjälp hade en signifikant större föränd-

ring. I figur 5 visas förändring i WHODAS för respektive behandlingsgrupp från förmätning 

till åttaveckorsuppföljning. När WHODAS sjunker sker en förbättring av vardaglig funktion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrelationsprövningarna för hela gruppen mellan Generell nöjdhet vecka fyra och 

vardaglig funktion (r= -0,311 N = 23, p= 0,148) samt mellan Generell nöjdhet vecka åtta och 

vardaglig funktion (r= -0,137, N=13, p =0,655) var inte signifikanta. Korrelationerna för hela 

gruppen mellan CSQ och vardaglig funktion vecka fyra (r= -0,018 N = 23, p= 0,933) samt 

mellan CSQ och vardaglig funktion vecka åtta (r= -0,167 N= 13, p= 0,585) var inte heller 

signifikanta. För gruppen som helhet fanns ingen signifikant korrelation mellan förändringen 

i vardaglig funktion och nöjdhet.  

Figur 5. Förändring i funktion. 
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Vid korrelationsprövning av gruppen BI fanns ingen signifikant korrelation mellan 

nöjdhet i variabeln Generell nöjdhet vecka fyra och vardaglig funktion (r= -0,215, N = 15, p= 

0,439).  Korrelationen var inte signifikant mellan nöjdhet i Generell nöjdhet vecka åtta och 

vardaglig funktion (r= -0,042, N=7, p=0,929). Korrelation var inte heller signifikant mellan 

CSQ vecka fyra och förändringen i WHODAS mellan förmätning och vecka fyra (r= 0,055, 

N=15, p = 0,845) eller vid CSQ vecka åtta och förändringen i WHODAS till vecka åtta (r= -

0,418, N=7, p = 0,35).   

Vid korrelationsprövning av gruppen vägledd självhjälp fanns ingen signifikant korre-

lation mellan nöjdhet i variabeln Generell nöjdhet vecka fyra och vardaglig funktion (r= 

0,085 N = 8, p= 0,842). Nöjdhet enligt Generell nöjdhet vecka åtta och förändring i vardaglig 

funktion enligt WHODAS visade hög grad av samband men korrelationen var inte signifikant 

(r= -0,763, N=6, p = 0,077). Det fanns inte heller här någon signifikant korrelation mellan 

CSQ vecka fyra och förändringen i WHODAS mellan förmätning och vecka fyra (r= 0,090, 

N=8, p = 0,832) eller vid CSQ vecka åtta och förändringen i WHODAS till vecka åtta (r= -

0,034, N=6, p = 0,949).   

Det fanns en signifikant förändring av vardaglig funktion till det bättre för patient-

gruppen som helhet, men förändringen korrelerar inte signifikant med nöjdhet. Det fanns inga 

signifikanta korrelationer mellan förändring i vardaglig funktion och nöjdhet för respektive 

behandlingsgrupp.    

Negativa händelser  
Tabell 4. Negativa händelser. 

Kategori av negativ hän-

delse 

BI(n=3) BI efter utökad bedöm-

ning 

Vägledd självhjälp efter 

utökad bedömning (n=1) 

Bieffekt av beteendeför-

ändringar pga behand-

lingen 

1  1 

Bieffekt av medicin 1   

Missnöje med behandla-

rens bemötande 

3 1  

Missnöje med behand-

lingsmetod 

4 2  

Försämrat mående 2   
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I tabell 4 visas att totalt sex patienter (20 %) rapporterade minst en negativ upplevelse 

kopplat till behandlingen, totalt rapporterades 15 negativa upplevelser. 11 negativa upplevel-

ser var relaterade till behandling med sedvanlig IBH och BI, två patienter som efter utökad 

bedömning fick BI rapporterade tre händelser och en patient i gruppen vägledd självhjälp 

rapporterade en händelse. I tabell 5 redovisas hur många negativa händelser som aktuella 

patienter rapporterade. 

 
Tabell 5. Antal negativa händelser per patient som rapporterat en sådan händelse. 

Antal negativa händelser En negativ 
händelse 

Två negativa 
händelser 

Tre nega-
tiva hän-

delser 

Fyra nega-
tiva hän-

delser 

Fem nega-
tiva händel-

ser 

Sex negativa 
händelser 

Antal patienter som 
rapporterat negativ hän-
delse 

2           2           1          1 

 

Vid uppdelning av patienterna i tre grupper 1) sedvanlig IBH med BI 2) vägledd 

självhjälp efter utökad bedömning respektive 3) BI efter utökad bedömning, fanns ingen sig-

nifikant skillnad mellan grupperna i antal rapporterade negativa händelser (F (2,3) = 1,364, p 

= 0,379, η2 = 0,48), men effektstorleken var stark, 48 % av den totala variansen av negativa 

händelser relaterar till grupptillhörighet.  

Vid analys av resultaten uppdelade på behandlingsmetod, sedvanlig IBH med BI re-

spektive vägledd självhjälp visar Mann-Whitney U ingen signifikant skillnad mellan grup-

perna (U = 0,5 N1= 5, N2=1, p=0,228). Urvalet var för litet för att visa om det fanns någon 

signifikant skillnad mellan grupperna gällande antal rapporterade negativa händelser.  Effekt-

storleken (g =1,06) var stor och Sum of ranks var 19,5 för sedvanlig IBH med BI respektive 

1,5 för vägledd självhjälp.  

Vid korrelationsprövningar av rapporterade negativa händelser och förändringspo-

ängen i WHODAS från förmätning till vecka fyra (r= 0,09, N = 6, p= 0,87) respektive till 

vecka åtta (r= -0,32, N = 4, p= 0,68) fanns inga signifikanta korrelationer. Korrelationen mel-

lan förändringen av vardaglig funktion och negativa upplevelser hade vid åttaveckorsuppfölj-

ningen en medelstark negativ effektstorlek.   

  



 

 24 

Diskussion 
Resultatdiskussion 

Föreliggande studie har ett litet urval och alla resultat ska tolkas med stor försiktighet. 

Det lilla urvalet vid vissa dataanalyser kan öka risken för typ II-fel. Resultaten visar i det fal-

let inte signifikans även om det i verkligheten finns en skillnad eller ett samband som inte 

beror på slumpen mellan variablerna.   

Nöjdhet med behandling 

 Resultatet bekräftar hypotesen gällande den första frågeställningen, patienter som er-

bjuds vägledd självhjälp är mer nöjda med behandlingen än patienter som erbjuds Brief In-

terventions. Det fanns en signifikant skillnad gällande nöjdhet med vården mellan de patient-

grupper som erbjöds sedvanlig IBH med BI och de som erbjöds vägledd självhjälp. Patienter 

som erbjöds vägledd självhjälp var signifikant mer nöjda vid de olika mättillfällena än patien-

ter som erbjöds sedvanlig IBH med BI.   

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna gällande hur nöjd-

het förändrade sig inom respektive grupp mellan vecka fyra och vecka åtta. Resultaten avse-

ende nöjdhet med vården kan anses vara i linje med det Corso et al. (2012) skriver angående 

att allians bildas vid första besöket och sedan inte förändras i förhållande till antal besök. 

Inom BI var samtalen cirka 30 minuter, medan inom vägledd självhjälp var det första bedöm-

ningssamtalet 90 minuter. Med tanke på att gruppen som erbjöds utökad bedömning och väg-

ledd självhjälp blev nöjda tidigt i behandlingen kan den utökade bedömningen varit en bidra-

gande faktor.  

Förändring av vardaglig funktion och förändringens samband med upplevelsen av nöjdhet med 

vården  

Sett till hela behandlingsgruppen förbättrades den vardagliga funktionsnivån mätt 

med funktion signifikant från förmätning till åttaveckorsuppföljningen och effektstorleken 

var stor. Det fanns inga signifikanta skillnader i hur stor förändringen i WHODAS var bero-

ende på om man fått vägledd självhjälp eller BI, men skillnaden i förändringspoäng av var-

daglig funktion mellan vecka fyra och vecka åtta var större hos patienter som fått vägledd 

självhjälp än patienter som fått sedvanlig IBH med BI. Enligt förmätningens skattningar av 

WHODAS hade patienter som, erbjöds sedvanlig IBH med BI samt de patienter som efter 

utökad bedömning erbjöds BI, sämre vardaglig funktion än vad patienter inom vägledd själv-

hjälp. Enligt Lambert (2007) har den psykiska hälsans svårighetsgrad större påverkan på hur 
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terapin utvecklar sig än terapiform. Vid högre poäng och större svårigheter kan det vara svå-

rare för patienten att genomföra behandlingen, samtidigt som det är statistiskt sannolikt att 

det sker en förbättring av vardaglig funktion mätt med WHODAS för de som från början har 

höga poäng, medan de patienter som har en låg poäng vid sin förmätning inte kommer att 

förbättra poängen på samma sätt.   

För gruppen som helhet fanns inget samband mellan nöjdhet och hur stor förändring 

som skedde av vardaglig funktion. Inom gruppen vägledd självhjälp fanns det dock vid åtta-

veckorsuppföljningen ett starkt samband mellan nöjdhet och förändringen av vardaglig funkt-

ion. Detta ligger i linje med Funderburk et al. (2012), som skriver att nöjdheten kan samverka 

med engagemang och följsamhet till metoden, vilket i sin tur kan ha haft betydelse för be-

handlingsresultatet och att den vardagliga funktionen förbättrades.   

Resultaten ger en indikation på att behandlingseffekten mätt i WHODAS är lika stor 

för BI och vägledd självhjälp, men det finns en tydlig indikation på att patienterna som efter 

utökad bedömning fått vägledd självhjälp är mer nöjda med vården. Vid tidigare studier har 

patienter rapporterat nöjdhet trots modesta behandlingsresultat (MacGregor et al., 2008) och 

enligt Williams et al. (1998) uttrycker patienter nöjdhet med vården trots att deras vardagliga 

funktion inte förbättras. Om trenden i föreliggande studie skulle hålla i sig när fler patienter 

tas med i studien ger resultatet en indikation på att patienterna både upplever nöjdhet med 

vården och förbättrad vardaglig funktion.  

Negativa upplevelser 

Sex patienter, vilket motsvarar 20 % av de 30 patienterna i studien förmedlade att de 

upplevt någon form av negativ händelse i samband med den aktuella behandlingen. En pati-

ent (3,3 %) uttryckte ett försämrat mående, vilket ligger i linje med Rozental et al. (2014) 

uppgifter om att cirka 5 % av patienterna upplever en försämring av måendet vid psykoterapi. 

Att ha rapporterat negativa upplevelser betyder inte nödvändigtvis att man inte uppnår be-

handlingseffekt eller att måendet försämras under terapin, det fanns ingen signifikant korre-

lation mellan negativa upplevelser och förändring av vardaglig funktion.   

Vid en studie med litet urval har enskilda individer stor påverkan på resultatet, av de 

15 negativa upplevelserna som rapporterades uttrycktes sex (40 %) av en och samma patient. 

Grupptillhörighet hade en stor effekt på antal negativa upplevelser som rapporterades och 48 

% av variansen av rapporterade negativa upplevelser relaterade till grupptillhörighet. Uppde-

lat efter behandlingsmetod fanns en tydlig skillnad i antal rapporterade negativa upplevelser, 
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14 negativa upplevelser rapporterades av patienter som fått BI och en negativ upplevelse rap-

porterades av patienterna som fått vägledd självhjälp.  

Sex av de negativa händelserna, vilket motsvarar 40 %, tillhörde kategorin Missnöje 

med behandlingsmetod. Två patienter inom sedvanlig IBH med BI samt en patient som efter 

utökad bedömning fått BI. Sammanlagt tre patienter av de sex patienterna som uppgav nega-

tiva upplevelser med vården uttryckte att deras förväntningar på vården inte hade uppfyllts. 

Ingen av patienterna som inte uppgav att de hade haft andra förväntningar på vården än den 

de erhöll, uttryckte att de upplevt någon negativ händelse i samband med vården. Resultatet 

ligger i linje med Williams (1994) resonemang att nöjdhet har ett samband med patienternas 

förväntningar på vården.       

Om studien hade fler deltagare hade det varit intressant att undersöka när i tiden som 

patienten hade sin negativa upplevelse, samt om tidpunkten för upplevelsen hade någon in-

verkan på patientens nöjdhet och förändring av vardaglig funktion. Vidare skulle betydelsen 

av det utökade bedömningssamtalet behöva utforskas, om det har en större eller mindre bety-

delse än behandlingsinterventionen för patienters nöjdhet respektive negativa upplevelser 

under psykoterapi. 

Metoddiskussion 

Syftet för föreliggande studie var att undersöka organisationen av primärvårdens om-

händertagande av patienter med psykisk ohälsa och hur det i sin tur påverkar patientens nöjd-

het och upplevelse av vården. I syftet framhäver författarna patienten som vårdsökande till 

första linjens vård och hur upplevelsen av vården kan påverka patientens nöjdhet. Förelig-

gande studie är en naturalistisk studie som har utförts i kliniska sammanhang, utan manipule-

rad kontrollgrupp, med en randomisering ur en klinisk population. Lutz (2003) menar att na-

turalistiska studier (effectiveness study) ska svara på frågan; fungerar behandlingen i prakti-

ken?    

En naturalistisk studie behöver 1) reflektera ett urval av patienter som representeras i 

praktiken 2) interventionerna utförs av personal med reguljär utbildning inom området 3) 

kontrollen i studien är interventioner enligt rutin snarare än en kontrollgrupp, exempelvis en 

placebogrupp 4) utfallsmåtten som används i en naturalistisk är ofta patientcentrerade och 

innehåller breda mått som mäter hälsorelaterad livskvalitet (Kim, 2013). Föreliggande studie 

möter ovanstående antaganden för en naturalistisk studie. Studien utfördes i en okontrollerbar 

miljö som ger en hög extern validitet (Lutz, 2003). Syftet var inte endast att undersöka be-

handlingsmetoderna utan möjligheten att generalisera resultaten de till andra primärvårdsin-
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stanser. Ingen av behandlingsmetoderna manipulerades. Kontrollen i studien utfördes med 

hjälp av vårdcentralens ordinarie rutiner. Det innebär att studien inte har minimerat riskerna 

för okontrollerade variabler i lika stor utsträckning som om det hade varit en randomiserad 

kontrollerad studie (Marcus Spietz et al., 2016). Slutsatser kring kausalitet har därför inte 

varit möjligt.  

Vidare var författarnas specifika syfte att undersöka om en viss typ av behandlings-

metod kunde påverka patientens upplevelse och därigenom öka patientens nöjdhet med be-

handling av psykisk ohälsa inom vården. Lutz (2003) menar att modellutvärderingsstudiers 

(efficacy studier) största syfte är att legitimera empiriska behandlingsmetoder medan natural-

istiska studier syftar till att undersöka behandlingsmetoden när den implementeras i prakti-

ken. Eftersom föreliggande studie inte avsåg att mäta en diagnosspecifik behandling utan 

primärvårdspatienters upplevelse av behandlingen inom vården, ger faktumet att studien har 

utspelat sig i en vårdcentralskontext en god ekologisk validitet. Primärvården som erbjuder 

en bred variation av patienter lämpar sig en naturalistisk studie bättre än exempelvis inom 

slutenvården som ofta har mer specifika patientfall (Kim, 2013).   

Behandlingsmetoderna BI och vägledd självhjälp skiljer sig åt i både innehåll och 

upplägg. Båda kan varieras i tid och innehåll utifrån patientens problematik (Robinson & 

Strosahl, 2009; Cuijpers & Schuurmans, 2007). Vägledd självhjälp har i föreliggande studie 

haft tydligare förutbestämda tidsramar medan BI sätter ramarna utifrån patientens första be-

sök.  Det är stor sannolikhet att patienter med vägledd självhjälp har fått mer behandlingstid 

än de patienter som fått BI, vilket är ett perspektiv som föreliggande studie inte undersökt och 

kan ha haft en inverkan på patientens upplevda nöjdhet. Vidare har behandlingsmetoderna 

utförts av två olika yrkeskategorier, psykosociala resurser samt psykologkandidater. Det bör 

noteras att psykologkandidaterna som höll i behandlingsmetoden vägledd självhjälp var an-

svariga för studieadministrationen, vilket kan ha påverkat deras motivation till att få patien-

terna att lyckas med behandlingen. Det har däremot inte varit någon skillnad i bortfall från 

randomisering till interventionsstart, vilket tyder på att det inte skett någon manipulering at-

redan i tidigt skede att exkludera patienter från behandlingen med vägledd självhjälp. Ef-

tersom behandlarna inte fördelades jämt mellan de olika behandlingsgrupperna utan systema-

tiskt skilde sig, kan utfallet ifrågasättas. En styrka i föreliggande studie är att patienterna var 

blinda för att det finns två olika typer av behandlingsalternativ vilket minskar risken att det 

blir olika tendenser till önskvärdhet. Vägledd självhjälp har endast kunnat erbjudas till patien-

ter med de diagnoser till vilka det funnits tillgängligt självhjälpsmaterial. Det har inneburit att 

patienter som hänvisats till BI har kunnat vara patienter som varit i behov av vård på en an-
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nan vårdnivå alternativt andra typer av interventioner som inte rymts inom gränserna för 

självhjälpsmaterialen. Detta kan upplevas som psykologkandidaterna hänvisat omöjliga patienter till 

BI.    

Exempel: En patient som randomiserats till utökad bedömning med möjlighet till vägledd självhjälp. 
Bedömningen görs i samråd med patienten att patienten har ospecificerad ätstöringsproblematik som 
primär diagnos. Patienten skulle enligt föreliggande studies regler inte kunna behandlas med vägledd 
självhjälp eftersom inget självhjälpsmaterial för ätstörningsproblematik var inkluderat i studien. Be-
dömdes patienten lämplig att behandla på primärvårdsnivå hade patienten blivit hänvisad till sedvan-
lig IBH med BI.  

 

Randomiseringen inträffade i ett tidigt skede i processen vilket kan förklara det bort-

fall som har skett mellan muntligt samtycke och resulterat i icke kompletta förmätningar. 

Författarna anser att det låga antalet deltagare inte gör att några sociodemografiska skillnader 

kan urskiljas i bortfallet mellan grupperna.   

Instrumenten som använts i föreliggande studie är dels validerade tester, och dels 

egenstrukturerade icke validitetstestade instrument. En svaghet är att tre av fem använda for-

mulär inte är validerade i tidigare studier. En styrka för studien är kortversionerna av formu-

lären för att självskattningarna, exempelvis WHODAS-kortversion gjorde att icke- aktuella 

områden för patienten inte frågades om. Negativa händelser har skattats via självskattnings-

formulär. Författarna anser att det är en styrka att fråga efter negativa upplevelser när studien 

avser att mäta nöjdhet. Trots att mätverktygen inte är validerade har studien gett möjlighet till 

patienten att via intervju och självskattning rapportera händelser som kan ha påverkat deras 

upplevda nöjdhet. Alla formulär, bortsett från intervjuerna, har varit självskattningsformulär 

vilket kan innebära risken att patienten inte förstått eller tolkat en fråga korrekt. Det kan ha 

funnits en önskvärdhet hos patienten gentemot behandlaren att vilja ge goda resultat på skatt-

ningsformulären, eftersom de visste att resultaten skulle användas i en forskningsstudie.  

I föreliggande studie begränsar storleken på urvalet i vilken mån frågeställningarna 

kan besvaras. Om ett större urval varit möjligt hade författarna med större säkerhet kunna 

bedöma om det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna som inte berodde på slumpen 

och kunnat dra säkrare slutsatser av resultaten.  

Slutsatser 
Slutsatser från föreliggande studie bekräftar tidigare forskning att nöjdhet går att upp-

fylla med kortare behandlingsinterventioner samt strukturerade behandlingar. Resultaten ty-

der på att patientens nöjdhet kan ha ett större samband med val av behandlingsmetod än med 
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förändring i vardaglig funktion. Resultaten indikerar att patienter kan uppleva negativa hän-

delser inom vården och att patientens nöjdhet troligen hänger ihop med patientens förvänt-

ningar på vården. På grund av lågt antal deltagare bör slutsatser av resultatet dras med stor 

försiktighet. Författarna anser att trots det låga antalet deltagare ger föreliggande resultat en 

god grund till kommande multicenterstudie där fler deltagare kan inkluderas och erbjuda en 

högre statistisk styrka. Det är av stor vikt för framtida studier att noterar det tidiga bortfallet 

som skedde utanför studieadministrationens vetskap.   

Framtida forskning 

Resultatet indikerar att det finns ett stort värde av att mäta negativa upplevelser och 

att det kan finnas indikationer på att dessa upplevelser är mer frekventa inom vissa behand-

lingsmetoder. Rozental et al. (2014) föreslår följande definitioner av negativa effekter av vår-

den: Försämring, Negativa upplevelser, Allvarliga negativa händelser, Nya symtom, Avhopp, 

Icke-respons, Oönskade händelser/upplevelser. Framtida forskning bör prioritera att skapa ett 

validerat test för negativa upplevelser för att kunna utvärdera behandlingsmetoder ur ett pati-

entcentrerat perspektiv.  

Primärvårdens breda spektrum av patienter gör att sökorsaken till vården varierar 

kraftigt (Kim, 2013). Många patienter söker sig till vårdcentralen för att de befinner sig i kris-

situationer eller för mer allvarlig och långvarig problematik (Socialstyrelsen, 2007).  Förelig-

gande studies resultat indikerar att en strukturerad behandling utifrån en specifik diagnos med 

vägledd självhjälp inte är ett lämpligt alternativ för alla patienter inom primärvården, men 

kan erbjuda funktionsförbättring och nöjdhet till de patienter som söker behandling för speci-

fika problemområden. Vidare bör framtida forskning av integrerad beteendehälsa inte bara 

fokusera på modellen organisatorisk struktur utan som en modell att erbjuda primärvårdspati-

enter fler validerade behandlingsmetoder än Brief Interventions. Genom att erbjuda patienten 

fler behandlingsalternativ kan fler patienter känna sig nöjda med sin vårdupplevelse och 

minska negativa upplevelser som missnöje med behandlingsmetod. Detta ligger i linje med 

Landoll et al. (2018) uppmaning att forskningen bör ägnas åt hur primärvården kan integrera 

sina kompetenser för en patientcentrerad vård.   
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Bilaga 1 
 

Svårigheter på grund av hälsotillstånd (WHODAS 2.0)  

Detta frågeformulär handlar om svårigheter på grund av sitt hälsotillstånd. Med hälsotillstånd 
avses sjukdomar och andra hälsoproblem som kan vara kortvariga eller långvariga, skador, 
psykiska eller känslomässiga problem, och problem med alkohol eller droger.  

Tänk tillbaka på de senaste 30 dagarna och besvara dessa frågor utifrån hur svårt det har varit 
för dig att i genomsnitt utföra följande aktiviteter på grund av ditt hälsotillstånd. Var god och 
ringa in endast ett svar.  

Vilken svårighet har du haft på grund av ditt hälsotillstånd under de senaste 30 dagarna med:  

S1 Att stå under längre perioder såsom 30 minuter?  

Liten  Måttlig  Stor  Extrem/kan inte  

S2 Att ta hand om ditt hushåll?  

Liten  Måttlig  Stor  Extrem/kan inte  

S3 Att lära dig en ny uppgift (till exempel hur man tar sig  

till en ny plats)?  

Liten  Måttlig  Stor  Extrem/kan inte  

S4 Hur stort problem har du haft med att delta i aktiviteter i samhället (till exempel festlig-
heter, religiösa eller andra aktiviteter) på samma sätt som andra kan?  

Liten  Måttlig  Stor  Extrem/kan inte  

S5 Hur mycket har du påverkats känslomässigt av ditt  

hälsotillstånd?  

Liten  Måttlig  Stor  Extrem/kan inte  

S6 Att koncentrera dig under tio minuter på att göra något?  

Liten  Måttlig  Stor  Extrem/kan inte  

S7 Att gå en längre sträcka såsom en kilometer?  

Liten  Måttlig  Stor  Extrem/kan inte  

S8 Att tvätta hela kroppen?  

Liten  Måttlig  Stor  Extrem/kan inte  

S9 Att klä dig?  

Liten  Måttlig  Stor  Extrem/kan inte  

S10 Att bemöta människor som du inte känner?  

Liten  Måttlig  Stor  Extrem/kan inte  

 



 

 II 

S11 Att bibehålla en vänskapsrelation?   

Liten  Måttlig  Stor  Extrem/kan inte  

S12 Ditt dagliga arbete eller studier?  

Liten  Måttlig  Stor  Extrem/kan inte  

  



 

 III 

Bilaga 2 
 

Generell nöjdhet för psykisk hälsa här på vårdcentralen  

(+ kortskala CSQ fråga 10-14) 

Nedan finns en lista med påståenden. Skatta hur mycket du tycker att påståendet stämmer för 
dig Om du till exempel anser att ett påstående “Stämmer alltid” sätter du ett kryss i den rutan.  

 
Stämmer 

aldrig 

Stämmer 
väldigt 
sällan 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
ofta 

Stämmer 
nästan 
alltid 

Stämmer 
alltid 

1. På vårdcentralen tar 
personalen mina problem 
på allvar. 

□ □ □ □ □ □ 

2. På vårdcentralen bryr 
sig personalen om mig. 

□ □ □ □ □ □ 

3. Vid varje besök visar 
personalen intresse för 
min livvsituationlivssitu-
ation och hur jag har det.  

□ □ □ □ □ □ 

4. Personalen kommer 
med förslag på hur jag 
kan bli hjälpt.  

□ □ □ □ □ □ 

5. På vårdcentralen finns 
resurser tillgängliga för 
att personalen ska kunna 
hjälpa mig. 

□ □ □ □ □ □ 

6. Vården jag får bidrar 
till att mina besvär sakta 
men säkert förbättras. 

□ □ □ □ □ □ 

7. Jag vet hur jag ska 
hjälpa personalen att 
hjälpa mig. 

□ □ □ □ □ □ 

8. Jag och personalen 
delar samma bild av 
mina besvär.  

□ □ □ □ □ □ 

9. Jag kan rekommen-
dera den vård jag får till 
andra patienter som har 
besvär som liknar mina.  

□ □ □ □ □ □ 

 

 

 



 

 IV 

10) Fick du den form av vård som du hade önskat?   

• Nej, absolut inte  
• Nej, inte riktigt  
• Ja, i stort sett  
• Ja, absolut  

 
 

11) Hur nöjd är du med omfattningen av den hjälp du har fått av oss?  

• Ganska missnöjd  
• Likgiltig eller lätt missnöjd  
• Övervägande nöjd  
• Mycket nöjd  

 
 

12) Hur nöjd är du TOTALT SETT med din vård?  

• Mycket nöjd  
• Huvudsakligen nöjd  
• Likgiltig eller lätt missnöjd  
• Riktigt missnöjd  

 
13a) Har du för avsikt att söka fortsatt vård för dina besvär?  

• Nej, absolut inte  
• Nej, jag tror inte det  
• Ja, jag tror det  
• Ja, absolut  

 
13b) Om du kommer söka vård nu, var planerar du i så fall att göra det? Flera svar kan 
ges. Motivera gärna ditt val. 

• Vårdcentral  
• Specialistvård/Sjukhus 
• Annan form av vård: ______________________________________ 

 
 

Motivering: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

14) Om du skulle behöva hjälp på en vårdcentral i framtiden, skulle du då söka igen till 
vår vårdcentral?  

• Nej, absolut inte  
• Nej, jag tror inte det  
• Ja, jag tror det  
• Ja, absolut  

 
 



 

 V 

 
15. Var vänlig skriv några rader om din upplevelse av vården här på vårdcentralen och 
av det bemötande du fått: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

  



 

 VI 

Bilaga 3 
 

Negativa händelser på grund av behandlingen 

Nedanstående frågor ställer vi för att få veta om behandlingen har gett några biverkningar. Vi 
kommer hädanefter kalla dessa biverkningar för "oönskad händelse" eller "oönskad effekt". 
Syftet här är att ta reda på och rapportera om den behandling du fått kan ge några kort- eller 
långvariga biverkningar. Du har möjlighet att ange två oönskade händelser eller oönskade 
effekter. Om du har råkat ut för fler än två oönskade händelser eller oönskade effekter, be-
skriv de två som haft störst negativ effekt på ditt välbefinnande och använd raderna nederst 
för att beskriva övriga oönskade händelser och oönskade effekter. 

1. Har du under behandlingens gång råkat ut för någon oönskad händelse som du anser 
beror på behandlingen eller fått någon oönskad effekt av behandlingen? 

• Ja  
• Nej 

2. Beskriv den oönskade händelsen eller oönskade effekten. Ange även när under be-
handlingen dessa händelser/effekter inträffat, hur ofta har de har inträffat och hur 
länge varje händelse/effekt har varat. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. Hur negativt anser du att den oönskade händelsen eller oönskade effekten påverkat 
ditt välbefinnande? 

• Påverkade mig inte alls 
• Påverkade mig lite negativt 
• Påverkade mig måttligt negativt 
• Påverkade mig mycket negativt 

4.  Hur relaterad upplever du att den negativa händelsen är till den behandling du fått? 

• Orelaterad 
• Förmodligen orelaterad 
• Möjligen relaterad 
• Förmodligen relaterad 
• Relaterad 

 
5. Har du under behandlingens gång råkat ut för ytterligare någon oönskad händelse 
som du anser beror på behandlingen eller fått någon oönskad effekt av behandlingen? 

• Ja  
• Nej 
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6. Beskriv den oönskade händelsen eller oönskade effekten. Ange även när under be-
handlingen dessa händelser/effekter inträffat, hur ofta har de har inträffat och hur 
länge varje händelse/effekt har varat. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

7. Hur negativt anser du att den oönskade händelsen eller oönskade effekten påverkat 
ditt välbefinnande? 

• Påverkade mig inte alls 
• Påverkade mig lite negativt 
• Påverkade mig måttligt negativt 
• Påverkade mig mycket negativt 

8. Hur relaterad upplever du att den negativa händelsen är till den behandling du fått? 

• Orelaterad 
• Förmodligen orelaterad 
• Möjligen relaterad 
• Förmodligen relaterad 
• Relaterad 

 
9. Om du under behandlingens gång har råkat ut för ytterligare någon oönskad hän-
delse som du anser beror på behandlingen eller fått någon oönskad effekt av behand-
lingen, beskriv denna/dessa här. Ange när under behandlingen dessa händelser/effekter 
inträffat, hur ofta har de har inträffat, hur länge varje händelse/effekt har varat, hur 
negativt de påverkade ditt välbefinnande då och hur negativt de påverkar ditt välbefin-
nande nu. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 
 

 

 

Besöksskattning 
 

1. Hur svåra upplever du de besvär som du söker hjälp för? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liten grad         Mycket stor 
grad 

 

2. I vilken grad litar du på din förmåga att förändra de besvär du söker hjälp för? 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liten grad         Mycket stor 
grad 

 
 
 

3. I vilken grad har detta besök varit hjälpsamt utifrån vad du sökte hjälp för? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liten grad         Mycket stor 
grad 

 


