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Sammanfattning 

Primärvårdens uppdrag innefattar behandling av psykisk ohälsa och för närvarande övers-

tiger behandlingsbehovet vårdnivåns resurser. Integrerad beteendehälsa (IBH) är en organisations-

modell för primärvård som tidseffektivt tillgängliggör psykologisk behandling. Föreliggande pi-

lotstudie ägde rum under perioden januari till april 2019 på vårdcentralen Centrum, som arbetade 

enligt modellen för IBH. Syftet för studien var att utvärdera effekterna av behandling med Brief 

Interventions (BI) respektive vägledd självhjälp avseende patienternas vardagliga funktionsnivå, 

livskvalitet och symtom. Mätningar genomfördes innan behandling påbörjades, efter fyra veckor 

samt efter åtta veckor. Vidare undersöktes processfaktorer, så som hur stor andel av patienterna 

som skulle kunna tillgodogöra sig behandling med självhjälp, samt huruvida införande av en sådan 

behandling skulle kunna vara motiverad i primärvårdsmiljö utifrån tidseffektivitetsperspektiv. To-

talt randomiserades 41 patienter mellan behandling med BI respektive en utökad bedömning följt 

av behandling med vägledd självhjälp. De patienter som vid den utökade bedömningen inte be-

fanns lämpliga för vägledd självhjälp fick behandling med BI. Sammantaget fullföljde 29 patienter 

behandling inom ramen för studien. Resultaten visade att både BI och självhjälp förbättrade pati-

enternas vardagliga funktionsnivå, livskvalitet och symtomnivå, samt att det fanns få skillnader i 

behandlingsutfall mellan grupperna. Tidsåtgången för personalen var större för behandling med 

självhjälp jämfört med BI. Vidare forskning behövs för att utvärdera psykologisk behandling an-

passad till primärvården.  

 

Nyckelord: Primärvård, Integrerad beteendehälsa, Vägledd självhjälp, Brief Interventions, 

Tidsåtgång 
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Abstract 

A commitment of primary care is mental health treatment. At present the need for treat-

ment exceeds accessible resources. Primary Care Behavioral Health (PCBH) is a model of organ-

ization of primary care with the aim to make access to mental treatment from a time-efficiency 

perspective. The present study was conducted between January and April 2019 at Vårdcentralen 

Centrum, a primary care unit organized in accordance with PCBH. The aim of the present study 

was to evaluate the effects of treatment with Brief Interventions (BI) and guided self-help regard-

ing daily functioning, quality of life and aggregate level of symptoms. Self-assessments were 

filled out by the patients before treatment, at FU4 and at FU8. Furthermore, proportion of pa-

tients suitable for self-help treatment was examined, and whether introduction of such a treat-

ment might be justified in the context of primary care on basis of time effectiveness approach. In 

overall, 41 patients were randomized to two conditions: BI treatment and, respectively, extended 

assessment with subsequent self-help treatment. Participants, not found suitable for self-help at 

the extended assessment, got treatment with BI. Within the study, 29 patients went through treat-

ment. The results showed that groups treated with BI and self-help had improved significantly 

between before treatment and FU8 regarding daily functioning, quality of life and level of symp-

toms. There were in general little differences in improvement between the two groups. Further-

more, timescale for the group that got extended assessment and subsequent self-help treatment, 

was significantly larger than timescale for the group that got BI treatment. For future research, 

evaluation of short-term forms of mental treatment in primary care ought to be relevant. 

 

Key words: primary care, Primary Care Behavioral Health, Guided self-help, Brief Interven-

tions, Timescale 
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Introduktion 

Behandling av psykisk ohälsa i primärvården 
Primärvården är första linjens psykiatri. Av de patienter som i Sverige söker hjälp på vård-

central uppges en tredjedel lida av någon form av psykisk ohälsa, även om detta inte är initialt skäl 

för att söka vård (SOU 2018:90). Det innebär att primärvården hanterar fler patienter med psykia-

triska tillstånd än den specialiserade psykiatrin (Bolund, 1997). Att bedöma och behandla lindrig 

till medelsvår psykisk ohälsa ingår i primärvårdens uppdrag (WHO, 2013), vilket anses medföra 

stora hälsoekonomiska fördelar både för samhället och för den enskilde patienten (Socialstyrelsen, 

2017). Primärvården har svårt att ta hand om ett växande behov av behandling för psykisk ohälsa 

som, förutom depression och ångest, även omfattar stress, akuta kriser och sömnproblem, ibland 

kombinerat med socioekonomiska svårigheter och missbruksproblematik samt beteenderelaterad 

somatisk ohälsa (Simon, Goldberg, Tiemens & Üstün, 1999; Wittchen, Mühlig, & Beesdo, 2003). 

På samhällsnivå anses behandling av psykisk ohälsa inom primärvården på längre sikt kostnads-

besparande då behandlingen endast utgör 12–35 % av den totala samhällskostnaden, som i övrigt 

består i exempelvis kostnad för sjukskrivning (Socialstyrelsen, 2017). För individen innebär be-

handling av psykisk ohälsa på primärvårdsnivå minskat antal sjukskrivningar, minskat behov av 

slutenvård samt bidrag till ökad livskvalitet (Sobocki, Ekman, Ågren, Krakau, Runeson, Mårtens-

son & Jönsson, 2007). 

Vanligen behandlas psykisk ohälsa med stödsamtal och/eller psykofarmaka. Endast en 

mindre andel av de patienter som söker för psykisk problematik får psykologisk behandling av 

psykolog, kurator eller psykoterapeut (SOU 2018:90). Under 2014 fick exempelvis 20% av pri-

märvårdspatienterna i Stockholms läns landsting behandling för psykisk ohälsa, men endast 3% 

fick behandling av kurator eller psykolog (Åsbring, Ohrling & Dalman, 2014). Enligt Socialsty-

relsen (2017) sker 65% av all förskrivning av antidepressiva läkemedel inom primärvården, trots 

att de nationella riktlinjerna rekommenderar psykologisk behandling som förstahandsval för till-

stånd som ångest och depression. Behandling av psykisk ohälsa i primärvården är ett mångdi-

mensionellt uppdrag som kräver anpassning efter vårdnivåns resurser. Förutsättningarna för att 

bedriva psykologisk behandling i primärvårdsmiljö är annorlunda jämfört med mer specialiserad 

vård avseende tids- och resursfördelning, personalkompetens och patientinflöde samt kräver för 

ändamålet utvecklade behandlingsmässiga och organisatoriska modeller (Strosahl & Robinson, 

2018). Behovet av att undersöka psykologisk behandling i kliniskt representativa miljöer är stort 
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(Shadish, Navarro, Matt & Phillips, 2000) och den forskning som bedrivs om psykologisk be-

handling i Sverige är i alltför liten utsträckning inriktad på behandlingsformer som fungerar i en 

primärvårdskontext (Holmqvist, Ström & Foldemo, 2014).  

Integrerad beteendehälsa 

Eftersom primärvårdens resurser inte är tillräckliga för att behandla ökande förekomst av 

psykisk ohälsa finns behov av att på vårdnivån omorganisera och effektivisera psykosociala insat-

ser (Strosahl & Robinson, 2018). Integrerad beteendehälsa (IBH) är ett sätt att organisera primär-

vård som syftar till att göra psykologisk behandling i första linjen tidseffektiv, tillgänglig och pa-

tientcentrerad genom tätt samarbete mellan olika vårdprofessioner och med korta behandlingsin-

terventioner (Hunter, Funderburk, Polaha, Bauman, Goodie & Hunter, 2017). Modellen utveckla-

des i USA, kallad Primary Care Behavioral Health (PCBH), i syfte att möta ett ökat behov av vård 

av psykisk ohälsa i en population där majoriteten söker vård uteslutande i första linjen (Hunter et 

al., 2017; Vogel, Malcore, Illes & Kirkpatrick, 2014). Organisationsformen är utarbetad för att 

erbjuda vård och behandling till patienter med kliniska tillstånd som depression och ångest i kom-

bination med psykosociala svårigheter och som skulle vara hjälpta av beteendehälsoinriktade in-

satser för att nå snabb förbättring (Sadock, Perrin, Grinnell, Rybarczyk & Auerbach, 2017). Ett 

kännetecknande exempel på nära tvärprofessionellt samarbete enligt IBH är direkta patientöver-

lämningar med personliga introduktioner mellan olika professioner, så kallade “warm hand-offs" 

(Foy, 2010; Pace, Gergen-Barnett, Veidis, D’Afflitti, Worchester, Fernandez & Lasser, 2018). Pa-

tienter har då möjlighet att träffa både läkare och behandlare under ett och samma besök istället 

för att invänta en separat tid för psykologisk behandling.  

Brief Interventions 

IBH- modellen är utformad för att ge vård som är tidseffektiv och tillgänglig (Strosahl & 

Robinson, 2018), vilket konkret innebär korta och fokuserade behandlingsinsatser. Brief Intervent-

ions (BI) är övergripande beteckning för behandlingsinterventioner riktade mot psykisk ohälsa 

(Possemato, Johnson, Beehler, Shepardson, King, Vair & Wray, 2018) och som lämpar sig för 

användning i primärvård organiserad efter IBH. BI är korta, beteende-, problemlösnings- och råd-

givningsinriktade insatser som anpassas för att möta de besvär som patienten upplever i stunden 

(Bridges, Gregus, Rodriguez, Andrews & Villalobos, 2015; Strosahl, Robinson & Gustavsson, 

2012). Besök utformade efter BI-modell är cirka 30 minuter långa och bokas in efter hand, istället 
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för att en serie besök bokas samtidigt. Hanteringen ligger i linje med hur övrigt kliniskt arbete 

organiseras på en vårdcentral då patienten får ett till fyra besök och därefter uppmanas att ta för-

nyad kontakt om besvären återkommer (Strosahl et al., 2012). Ett representativt exempel på Brief 

Interventions är Focused Acceptance and Commitment Therapy, FACT (Strosahl, Robinson och 

Gustavsson, 2014). I FACT arbetar behandlare och patient med inriktning på att konkret lösa pro-

blem som patienten beskriver som mest aktuella. Behandlingsinsatser i kortformat har efterfrågats 

inom primärvården (Collings et al, 2015), men trots stigande popularitet är behandlingseffekten 

av BI på vanligen förekommande tillstånd inom vårdnivån inte beforskad i tillräcklig utsträckning 

(Glover, Sylvers, Shearer, Kane & Clasen, 2016; Possemato et al., 2018). Korta interventioner av 

rådgivande karaktär har måttligt vetenskapligt stöd för kortsiktig förbättring men saknar stöd för 

mer långsiktig förändring (Socialstyrelsen, 2007). För svenska förhållanden finns inte tillräckligt 

vetenskapligt stöd för BI som effektiv behandlingsform i primärvårdsmiljö (SBU: 2011).  

Kognitiv beteendeterapi 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett paraplybegrepp för behandlingsformer med ett ge-

mensamt teoretiskt ramverk som utgår från att psykisk ohälsa har grund i inlärda föreställningar 

om jaget, andra och tillvaron och som leder till hindrande maladaptiva tankar och beteenden (Ame-

rican Psychological Association, 2017). KBT-behandlingar innehåller kognitiva och beteendein-

riktade komponenter som psykoedukation, kognitiv omstrukturering, exponering och responspre-

vention och syftar till konkret beteendeförändring som långsiktigt ändrar tankestruktur och affekt 

(American Psychological Association, 2017). KBT har starkt vetenskapligt stöd för behandling av 

inom primärvården vanligt förekommande problematik som ångesttillstånd, depression, insomni 

och stress (Cuijpers, Berking, Andersson, Quigley, Kleiboer, & Dobson, 2013; Cuijpers, Sijbran-

dij, Koole, Huibers, Berking, & Andersson, 2014; Mayo-Wilson, Dias, Mavranezouli, Kew, Clark, 

Ades. & Pilling, 2014; Morin, Bootzin, Buysse, Edinger, Espie & Lichstein, 2006; Richardson & 

Rotstein, 2008; Öst, Havnen, Hansen & Kvale, 2015). KBT rekommenderas av Socialstyrelsen 

(2017) som förstahandsval vid psykologisk behandling av ångesttillstånd samt depression på vård-

nivån. För god effekt vid KBT bör behandling föregås av grundlig bedömning med tydliggörande 

av aktuella kärnsymtom (Öst, 2013). Själva behandlingen bör vara tillräckligt lång och välstruk-

turerad för att förutom bedömningsfas även omfatta psykoedukativa, beteendeförändrande, kogni-
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tivt omstrukturerande samt återfallspreventiva element (Linton & Flink, 2011). Vanligt förekom-

mande behandlingslängd är 15 till 20 sessioner (American Psychological Association, 2015). Sed-

vanlig KBT kan därför behöva anpassas för de tidsramar som föreligger i primärvårdsmiljö. 

Vägledd självhjälp  

Den strukturnivå och tidsåtgång som kännetecknar de flesta KBT-behandlingar står i kon-

trast till IBH-modellens korta och flexibla behandlingskontakter som avslutas så fort patienten 

förefaller vara förmögen att arbeta vidare på egen hand (Strosahl & Robinson, 2018). En väl be-

forskad behandlingsform som innefattar mer behandlartid jämfört med Brief Interventions, men 

som är kortare än sedvanlig KBT-behandling, är vägledd självhjälp (Firth, Barkham & Kellett, 

2015; Salomonsson et al, 2018). Självhjälp är ofta orienterad mot KBT och innebär tidsbestämd, 

manualiserad behandling med ett strukturerat arbetsmaterial på internet eller i bokform som pati-

enten tillägnar sig med aktivt stöd av behandlare (Hofmann, Asnaani, Vonk, Sawyer & Fang, 

2012). Till skillnad mot BI som inriktas på att lösa konkreta problem som patienten upplever i 

stunden, orsakade av samverkande psykologiska och psykosociala svårigheter, är varje självhjälps-

behandling inriktad mot en enda tydligt definierad problematik. Behandlingen har starkt veten-

skapligt stöd för tillstånd som depression, ångestproblematik och insomni (Andersson, Cuijpers, 

Carlbring, Riper & Hedman, 2014; Cuijpers, Donker, van Straten, Li & Andersson, 2010; Ho, 

Chung, Yeung & Cheng, 2015; Karyotaki et al., 2017). Behandling med vägledd självhjälp förut-

sätter att patienten på egen hand kan tillgodogöra sig ett arbetsmaterial. Studier i svensk primär-

vårdskontext pekar på att patienter som är yngre, har låg utbildning eller låg livskvalitet har sämre 

möjligheter att nå remission med självhjälpsbehandling än patienter med annan karaktäristika (Sa-

lomonsson et al., 2018). Vägledd självhjälp tar avstamp i traditionell KBT och förutsätter grund-

ligare bedömning, fler behandlarkontakter och en längre och mer strukturerad behandlingsfas jäm-

fört med andra korttidsbehandlingar som BI (Salomonsson et al., 2018). Ett gott behandlingsutfall 

måste alltså vägas mot den större tidsåtgång som behandlingen tar i anspråk. Relativt primärvår-

dens uppdrag att behandla psykisk ohälsa och erbjuda hög tillgänglighet till vård krävs tidseffek-

tiva behandlingar.  Därför bör den faktiska skillnaden i tidsåtgång mellan BI och vägledd självhjälp 

undersökas. 
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Tidsåtgång 

Primärvårdens uppdrag är att med tillgängliga tids-och personalresurser ge vård till 

många, och den vård och behandling som erbjuds måste vara i ett format som passar inom vård-

nivåns ramar (SFS, 2017:30). Tidsåtgång och tidseffektivitet kan därmed anses vara av central 

betydelse vid val av behandling. Modellen för Integrerad beteendehälsa syftar till tidseffektiv be-

handling (Strosahl & Robinson, 2018). Effektivitet kan definieras som grad av måluppfyllelse i 

förhållande till resursanvändning (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Ett mått på tidseffektivitet, be-

skrivet ur ett behandlingsperspektiv, skulle kunna beskrivas som förhållandet mellan förbätt-

ringsgrad och tidsåtgång. 

Bedömning 

          Behandling av psykisk ohälsa förutsätter bedömning och diagnostik för att det aktu-

ella tillståndet ska definieras och behandlas på ett adekvat sätt (SBU, 2012). Klinisk bedömning 

innebär sammanvägning av diagnostisk information som symtom och funktionsnivå med uppgifter 

om livssituation samt om behandlingsmotivation för att behandling med relevant innehåll ska be-

stämmas (American Psychiatrist Association, 2013). Eftersom behandling med vägledd självhjälp 

är utformad för att behandla specifika tillstånd krävs mer fördjupad bedömning och diagnostik än 

vid behandling med BI (Salomonsson et al, 2018). I primärvårdsmiljö finns inte utrymme för ut-

dragna bedömningsfaser samtidigt som det inte alltid är tydligt hur många patienter som skulle 

vara lämpliga för mer diagnosspecifik behandling (Salomonsson et al, 2018). Ett tillvägagångssätt 

för att effektivisera bedömning och differentialdiagnostik kan vara screening för psykiatriska till-

stånd och psykosocial problematik (Bolund, 1997).  

Vardaglig funktionsnivå och livskvalitet 

Kartläggning av patientens livssituation kan breddas genom screening för vardaglig funkt-

ionsnivå samt för livskvalitet förutom för psykiatriska tillstånd.  Mått på vardaglig funktionsnivå 

kan visa i vilken utsträckning psykisk ohälsa är funktionshindrande. Funktionshinder definieras 

enlig International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) som tillbakagång 

inom alla livsområden inom en överenskommen referensram där fokusområdena kropp, individ 

och samhälle är belysta (Världshälsoorganisationen, 2015). Beskrivning av funktionsnivå i var-

dagen bidrar till fördjupad kartläggning, oavsett typ av sjukdomstillstånd. Enbart diagnosbeteck-

ning ger en ofullständig bild av den enskilde individens livssituation eftersom olika människor 
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klarar av olika mycket när de inte är friska. De flesta patienter tenderar att söka vård först när 

den egna ohälsan påverkar vardagsfunktion, snarare än vid insjuknande (Världshälsoorganisat-

ionen, 2015). Därför är det kliniskt relevant att inom vården, förutom art och grad av symtom-

nivå, även mäta funktionell status (Världshälsoorganisationen, 2015). Grad av funktionsnedsätt-

ning har också hälsoekonomisk betydelse. Globalt orsakas hälften av alla för tidiga dödsfall av 

sänkt funktionsnivå (Världshälsoorganisationen, 2015). WHODAS 2.0 är ett instrument som uti-

från ICF:s kriterier är avsett att mäta generell funktionell status i kliniska grupper och i normal-

populationen och som även har visat sig användbart i specifika grupper med psykisk eller fysisk 

ohälsa (Världshälsoorganisationen, 2015).  

Livskvalitet kan beskrivas som övergripande tillfredsställelse med livssituationen 

(Katschnig, 2006) som inte innebär frånvaro av ohälsa, utan istället subjektiv upplevelse av 

självupplevd hälsa (Lindner et al., 2016). Ett mått på livskvalitet rymmer perspektiv som auto-

nomi, samhörighet, lärande och meningsfullhet (Connell, O´Cathain & Brazier, 2014); individen 

bedömer sin situation relativt omgivande samhällsnormer och kultur samt i förhållande till egna 

värderingar, mål och förväntningar (World Health Organization, 1998). Livskvalitet är en sub-

jektiv dimension av mående som skiljer sig från andra hälsoaspekter som exempelvis somatisk 

funktionsnivå och grad av symtom.  Därför är det av vikt att undersöka vilken inverkan psykolo-

gisk problematik kan ha på upplevelse av livskvalitet (Sobocki et al., 2007). Symtom på psykisk 

ohälsa kan förväntas ha negativ inverkan på upplevd livskvalitet, samtidigt som symtom och 

livskvalitet är olika begrepp som bör mätas separat (Frisch, 1998). Tidigare studier har påvisat att 

även subkliniska nivåer av psykisk ohälsa, främst depression, kan påverka både nivå av funktion-

alitet och livskvalitet (Cotrena, Branco, Shansis, & Fonseca, 2016). Livskvalitet har visats vara 

så relevant för att predicera episoder av psykisk ohälsa att det föreslås som mått på behandlings-

effektivitet (IsHak et al., 2015). Att efter en vård- eller behandlingsinsats mäta effekt på livskvali-

tet, förutom på symtom- och funktionsnivå, kan ge ytterligare perspektiv på patientens situation 

(SBU, 2012). Eftersom livskvalitet definieras som patientens subjektivt upplevda situation (Lind-

ner et al., 2016) är det värdefullt att samtidigt utvärdera funktionsnivå, som kan definieras som 

patientens objektivt bedömda verklighet utifrån möjlighet att klara sig själv (Cotrena et al., 

2016).  
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Syfte 

Syftet med studien är att utvärdera effekterna av behandling med BI respektive vägledd 

självhjälp på en vårdcentral organiserad i enlighet med modellen för Integrerad Beteendehälsa, 

med fokus på vardaglig funktionsnivå, livskvalitet, sammantagen symtomnivå och tidsåtgång för 

personal. Vidare undersöks processfaktorer, såsom hur stor andel av patienterna som skulle kunna 

tillgodogöra sig behandling med självhjälp samt huruvida införande av en sådan behandling kan 

vara motiverad i primärvårdsmiljö utifrån tidseffektivitet. 

Frågeställningar och hypoteser 

Frågeställning 1. Hur många av samtliga patienter som söker vård vid vårdcentralen får 

träffa en psykosocial resurs? Hur många patienter i studien har en problemprofil som visar att de 

skulle passa för en specifik självhjälpsmanual?    

Frågeställning 2. Förbättras vardaglig funktionsnivå, livskvalitet och sammantagen 

symtomnivå i högre grad för patienter som efter en utökad bedömning bedöms lämpliga för och 

får självhjälp, jämfört med samtliga patienter som fått BI oavsett om patienten fått utökad be-

dömning eller inte.   

Frågeställning 3. Finns det skillnader i tidsåtgång för personal mellan modellen för själv-

hjälp jämfört med IBH-modellen med BI? Finns det samband mellan tidsåtgång för personal och 

förändring i vardaglig funktionsnivå, livskvalitet och sammantagen symtomnivå i hela patient-

gruppen, och hur ser sambandet ut inom respektive grupp; patienter randomiserade till BI, pati-

enter randomiserade till utökad bedömning som fått självhjälp samt patienter randomiserade till 

utökad bedömning som fått BI?  

Hypotes 1. För både BI och självhjälp förbättras vardaglig funktionsnivå, sammantagen 

symtomnivå och livskvalitet mellan första besöket och senare uppföljningar, men förbättringen 

är större för patienter som behandlats med självhjälp.  

Hypotes 2. Modellen för självhjälp inklusive en fördjupad bedömning kräver mer tid av 

personalen jämfört med IBH-modellen med BI.  

 

Metod 

Projektet är en pilotstudie som förberedelse för en multicenterstudie gällande utvärdering 

och implementering av IBH inom svensk primärvård. Pilotstudien är en enkelblind randomiserad 
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prövning som genomfördes mellan 2019-02-29 och 2019-06-01 på Vårdcentralen Centrum i Växjö 

i samarbete med Linnéuniversitetet, Karolinska Institutet och Region Kronoberg. Vårdcentralen 

Centrum hade sedan cirka två år tillbaka implementerat IBH i sin organisation och vårdcentralens 

psykosociala resurser genomförde psykologisk behandling med BI. Studien utformades för att ha 

hög ekologisk validitet (Ram, Brinberg, Pincus & Conroy, 2017) och utfördes under de förutsätt-

ningar som finns inom reguljär primärvård. Därav genomfördes randomisering och mätningar på 

ett pragmatiskt sätt för att i så liten utsträckning som möjligt störa vårdcentralens ordinarie rutiner.  

Procedur 

Patienter som kontaktat vårdcentralen centrum för besvär med psykisk ohälsa informerades 

över telefon om möjlighet till deltagande i studien. Patienter som muntligt samtyckt till deltagande 

randomiserades till utökad bedömning eller behandling med BI. De patienter som randomiserats 

till utökad bedömning bokades in för ett längre bedömningssamtal för att avgöra om behandling 

med självhjälp eller BI var mest lämplig. Då studien var enkelblind informerades patienterna inte 

om de olika behandlingsalternativen. Behandling med självhjälp utfördes av psykologkandidater 

och baserades på diagnosspecifika självhjälpsböcker och pågick i åtta veckor med tre till sex stöd-

tillfällen i form av besök och telefonsamtal. Behandling med BI utfördes av psykosociala resurser 

på vårdcentralen som arbetade enligt IBH-modellen.  

Patienterna genomförde självskattningar av vardaglig funktionsnivå, livskvalitet och sym-

tom på psykisk ohälsa före behandlingsstart (förmätning), efter fyra veckor (FU4) och efter åtta 

veckor (FU8). Uppskattning av tidsåtgång för behandlingen registrerades för varje patient av re-

spektive behandlare i patientens fallrapporteringsformulär. Sociodemografisk data samlades in 

med självskattningar före patientens inledande besök och patienten fick besvara frågor om utbild-

ning, yrke, sysselsättning samt social och ekonomisk status. Patienten fick också uppge huvudsak-

lig orsak till besök, hur länge svårigheterna funnits, andra hälsoproblem samt nuvarande behand-

lingar inklusive läkemedel. Alla patienter fick vid FU4 och FU8 även besvara frågor för att utvär-

dera sin vård, uppge negativa händelser kopplade till behandlingen, skatta måluppfyllelse samt 

genomföra en kort telefonintervju. Resultaten från dessa mätningar användes i andra delar av stu-

dien och resultaten kommer därför inte redovisas i föreliggande arbete.  
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Mätningar 

Primärt utfallsmått – Vardaglig funktionsnivå. Som primärt utfallsmått användes den 

självadministrerade 12-frågeversionen av WHO Disability Asessment Schedule (WHODAS 2.0). 

WHODAS 2.0 är ett bedömningsinstrument som mäter hälsa och funktionshinder de senaste 30 

dagarna inom sex domäner: kognition, förflyttning, personlig vård, relationer, dagliga aktiviteter 

och delaktighet (Världshälsoorganisationen, 2015). Tillsammans utgör de sex domänerna ett mått 

på hur hälsotillstånd påverkar vardaglig funktion och kan enligt Världshälsoorganisationen (2015) 

användas för att studera effekter av hälsorelaterade interventioner. 12-frågeversionen av 

WHODAS 2.0 tar endast cirka fem minuter att administrera och har i en studie visats förklara 81 

% av variansen i 36-frågeversionen (Üstün et. al, 2010), vilket kan motivera användning av den 

kortare versionen. WHODAS 2.0 har i flera studier uppvisat hög test-retest reliabilitet, begrepps-

validitet samt konsistens över kulturgränser (Världshälsoorganisationen, 2015).  

I en svensk studie där 12-frågeversionen av WHODAS-2.0 administrerades digitalt till pa-

tienter med ångest- eller stressproblematik, gjordes en faktoranalys som visade att domänerna för-

flyttning och personlig vård kan utgöra två separata faktorer som för patientgruppen förändrades 

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

gerlöf, 2017). Axelson et al. (2017) menar att patienter med ångest- eller stressproblematik van-

ligtvis inte har svårigheter med att exempelvis klä på sig eller tvätta sig eftersom mediansumman 

för de domänerna var noll vilket visar på en golveffekt. I föreliggande studie kommer därför övriga 

fyra domäner (kognition, relationer, dagliga aktiviteter och delaktighet) innehållande åtta frågor 

räknas samman som det huvudsakliga måttet på vardaglig funktionsnivå mätt med WHODAS 2.0. 

Frågorna besvarades på en femgradig Likertskala med alternativ från ”Ingen svårighet” till ”Ex-

trem svårighet/kan inte”. Minsta totalpoäng för de åtta frågor som använts i studien var noll och 

maximal poäng 40.  

 

Livskvalitet. För att mäta självupplevd livskvalitet användes Brunnsviken Brief Quality of 

Life Scale (BBQ). BBQ innehåller 12 påståenden uppdelat på sex livsområden (Fritid, Ser på livet, 

Kreativ, Lärande, Vänner och vänskap samt Mig själv som person). Patienten uppmanas att skatta 

hur viktigt varje område är och hur nöjd patienten upplever sig vara med området på en skala från 

noll till fyra med alternativ från ”Instämmer inte alls” till ”Instämmer fullständigt”. För varje om-

råde med två frågor multipliceras svaren med varandra vilket ger en områdespoäng på 0–16 och 
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en totalpoäng mellan 0–96. (Lindner et al. 2016). BBQ har utvecklats och validerats av Lindner et 

al. (2016) och baseras på data från en tidigare studie med 4000 deltagare (Lindner et al. 2013) där 

de sex livsområdena hade högst faktorladdningar både före och efter behandling. BBQ har påvisats 

mäta livskvalitet som underliggande faktor, uppvisar god test-retest reliabilitet samt är känsligt för 

förändring vilket gör BBQ lämpligt som utfallsmått efter en intervention (Lindner et al, 2013).  

 

Sammantagen symtomnivå. Sammantagen symtomnivå baseras på patientens självskatt-

ningar av symtom inom en rad olika problemområden relaterade till psykisk ohälsa. Skattning-

arna genomfördes i syfte att mäta symtom gällande sju vanligt förekommande psykiatriska dia-

gnoser samt områdena stress, utmatning och relationsproblem. För att inte belasta patienterna 

med ett allt för stort antal frågor användes förkortade versioner av redan etablerade problemspe-

cifika formulär. Kortversionerna är i flera fall väl etablerade förkortningar som gjorts av andra 

forskare och i övriga fall baserade på ännu opublicerade psykometriska analyser av data från In-

ternetpsykiatrienheten i Stockholm och/eller kliniska bedömningar som gjorts i dialog med om-

rådesexperter väl bekanta med instrumentet och den patientgrupp det gäller. För varje problem-

område upprättades ett gränsvärde för indikation på diagnos som användes som underlag för be-

slut rörande patientens behandling.  

För att skapa ett mått på sammantagen symtomnivå transformerades alla specifika sym-

tommått genom att dividera poängen med varje skalas maximala poäng på skalan och därmed få 

ett värde mellan noll och ett. Eftersom två mått använts för att mäta stress och utmattning 

(SMBQ-2 och PSS-2) räknades dessa samman till en delskala. Därefter beräknades ett medel-

värde av patientens samtliga problemområdesspecifika symtomskattningar och användes som ett 

mått på sammantagen symtomnivå. En översikt av kortskalor som ingår i beräkning av samman-

tagen symtomnivå, gränsvärden och studier där kortskalan utvärderats redovisas i tabell 1 och 

fullständiga kortskalor finns i appendix C.  
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Tabell 1.  

Tabell över symtommått inkluderade i beräkningar av sammantagen symtomnivå 

Kortskala 

(originalversion) 
Problematik 

Poäng min-max 

(Indikation på 

diagnos) 

Studier av kortskala och gränsvärde 

för indikation på diagnos 

PHQ-2 

(PHQ-9) 
Depression 0–6 (>=3) Kroenke, Spitzer & Williams, 2003 

GAD-2 

(GAD-7) 
Generaliserad ångest 0-6 (>=3) 

Kroenke, Spitzer, Williams, Monahan 

& Lowe, 2007 

Mini-SPIN 

(SPIN) 
Social fobi 0-12 (>=6) 

Connor, Kobak, Churchill, Katzelnick 

& Davidsson, 2001 

OCI-R-3 

(OCI-R) 
Tvångssyndrom 0-12 (>=3) Gönner, Leonhart & Ecker, 2008 

PDSS-SR-2 

(PDSS-SR) 
Paniksyndrom 0-8 (>=3) Egen empiri och klinisk expertis a 

ISI-2  

(ISI) 
Insomni 0-8 (>=5) Egen empiri och klinisk expertis a 

SHAI-2 

HAI 
Hälsoångest 0-9 (>=4) Egen empiri och klinisk expertis a  

SMBQ-2, 

(SMBQ), PSS-2, 

(PSS) 

Stress/utmattning 

0-12 (>=9) 

0-8 (>=6) 

 

Cohen, Karmarck & Mermelstein, 

1994; Persson, Österberg, Viborg, 

Jönsson & Tenenbaum, 2017 

Valentinskalan-3 

(Valentinskalan) 
Relationsproblem 0-9 (=<3) Klinisk expertis a 

a Framtagen från psykometriska analyser av forskargrupp Kaldo av data från Internetpsykiatrin samt klinisk expertis 
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Tidsåtgång för personal. Uppskattning av tid för behandling gjordes av respektive be-

handlare efter varje besök eller telefonuppföljning. För varje patient registrerades tidsåtgång i mi-

nuter och besöken kategoriserades efter innehåll enligt följande kategorier: bedömningssamtal för 

BI, bedömningssamtal för självhjälp, behandling med BI, behandling med självhjälp, telefonsam-

tal för BI samt telefonsamtal för självhjälp. Tidsåtgången avser den tid behandlaren träffar eller 

talar i telefon med patienten och summerades till ett mått på total tidsåtgång för behandling. Ad-

ministrativ tid har inte räknats med i studien.   

 

Problemprofil lämplig för självhjälp. För att undersöka hur många patienter som hade 

kunnat vara lämpliga för behandling med vägledd självhjälp, utformades kriterier för att uppskatta 

hur många av de patienter som randomiserats till BI som skulle kunnat vara lämpliga för självhjälp. 

Kriterierna utgick från att behandlingen var inriktad mot en specifik problematik och att en själv-

hjälpsmanual fanns tillgänglig för problemområdet (tabell 4). I den förmätning patienterna genom-

förde fick de läsa korta beskrivningar av respektive problematik, inklusive svårigheter i livssituat-

ionen samt somatisk ohälsa (Appendix B). Därefter skattades igenkänning i varje område och pa-

tienterna fick även prioritera vilka två områden som skulle vara viktigast att behandla. Om soma-

tisk ohälsa eller svårigheter i livssituationen var områden som patienten kände igen sig ”Mycket 

bra” i utgjorde det en kontraindikation för behandling med självhjälp. I förmätningen fick patien-

terna även skatta symtom inom de problemområden som kunde vara aktuella för behandling, se 

tabell 1 för översikt. Symtomskattningar över gränsvärde för indikation på diagnos som överens-

stämde med patientens prioritering av problemområde för behandling utgjorde stöd för lämplighet 

för självhjälp. Resultat på AUDIT-C som indikerade riskbruk av alkohol tydde på primärt behov 

av annan behandling där alkoholkonsumtion kunde adresseras. För att en patient skulle bedömas 

ha en problemprofil som passade för självhjälp behövde patienten uppfylla alla kriterier för indi-

kation samtidigt som inga kriterier för kontraindikation förelåg. I tabell 2 finns en sammanställning 

av kriterierna. 
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Tabell 2.  

Indikation och kontraindikation för självhjälpsbehandling 

Indikation för självhjälpsbehandling Kontraindikation för behandling med självhjälp 

a)  Patienten känner igen sig ”Bra” eller 

”Mycket bra” i minst ett område som det 

finns självhjälpsmaterial för.  

 

a) Patienten känner igen sig ”Mycket 

bra” i somatisk ohälsa eller svårig-

heter i livssituationen 

b) Har skattat området som ”Viktigt” eller 

”Mycket viktigt” att arbeta med.  

 

b) Patientens skattning på AUDIT-C 

överstiger 6 poäng för kvinnor och 7 

poäng för män 

c) Har prioriterat någon eller något problem-

område som viktigast eller näst viktigast 

att arbeta med.  

 

 

d) Skattar över gränsvärde för indikation på 

diagnos i kortformulär.  

 

 

 

Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I). M.I.N.I är en strukturerad in-

tervju för bedömning av de vanligaste psykiatriska diagnoserna och bygger på kriterier från DSM-

IV och ICD-10 (Sheehan et al, 1997). M.I.N.I har i studier jämförts med CIDI och SCID-P och 

visats ha mycket god test-retest och inter-rater reliabilitet samt acceptabel validitet (Lecrubier et 

al., 1998; Sheehan et al, 1997). Patienter som randomiserats till utökad bedömning intervjuades 

med M.I.N.I i syfte att utröna primär diagnos för eventuell behandling med självhjälp. I studien 

användes en anpassad version av M.I.N.I med tillägg för att kunna diagnosticera hälsoångest, mal-

adaptiv stressreaktion/anpassningsstörning, utmattningssyndrom samt primär insomni som an-

vänts i tidigare studier (Slomonsson et al., 2018; Hedman, Axelsson & Andersson) 
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Deltagare 

Urval. Vårdcentralen Centrum hade vid tillfället för studien 8106 listade patienter och tog 

under studieperioden januari till april 2019 emot i genomsnitt 12 nybesök per vecka gällande psy-

kisk ohälsa. Under perioden tog vårdcentralen i snitt emot 460 samtal per vecka huvudsakligen 

avseende tidsbokning och rådgivning (Region Kronoberg, 2019). Patienterna rekryterades när de 

kontaktade vårdcentralen och bedömdes vara i behov av en psykosocial insats. Bedömningen gjor-

des av sjuksköterskor för patienter som kontaktat vårdcentralen via telefon eller genom 1177 Vård-

guidens e-tjänst för bokning (1177 Vårdguiden, 2019). Patienter som under besök till läkare eller 

annan personal på vårdcentralen bedömdes lämpliga för en psykosocial insats erbjöds också möj-

lighet att delta i studien. Patienter inkluderades enligt följande kriterier:   

1. Patienten är 18 år och myndig 

2. Patienten har besvär som är av sådan karaktär att beteendehälsa-interventioner/ besök hos 

en psykosocial resurs bedöms relevant enligt vårdcentralens gängse kriterier.  

3. Tillräckliga språkfärdigheter i svenska för att kunna fylla i skattningsskalor, delta i inter-

vju och läsa självhjälpsmaterial. 

 

Patienter som inte uppfyllde kriterierna eller tackade nej till deltagande i studien erbjöds 

sedvanlig vård på vårdcentralen. Patienter som bedömdes ha hög suicidrisk eller behov av specia-

liserad vård hänvisades vidare för läkarbedömning eller annan form av psykiatrisk vård.  

 

Randomiseringsförfarande. En oberoende part genomförde en blockrandomisering med 

slumpmässig storlek på blocken, varierande mellan fyra, sex eller åtta i varje block med hjälp av 

webbtjänsten www.random.org (2019). En randomiseringslista och en numrerad serie med ej ge-

nomskinliga kuvert innehållande randomiseringsalternativen förbereddes av den oberoende parten 

och förvarades på vårdcentralen. Patienter som bedömts vara i behov av en psykosocial insats 

kontaktades via telefon och fick muntlig information om studien innehållande syftet att göra bättre 

bedömningar och möjligheten att randomiseras till BI respektive utökad bedömning. Eftersom stu-

dien var enkelblind fick patienterna inte information om typ av behandling utan upplystes om att 

de randomiserats till en ordinarie bedömning (BI) respektive en utökad bedömning. Patienterna 

uppmanades även fylla i självskattningar före sitt första besök. De patienter som i telefon gav 

muntligt samtycke till deltagande randomiserades på individnivå med en jämn 1:1 fördelning. När 

http://www.random.org/
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en patient muntligen tackat ja till studien över telefon öppnades det kuvert som var nästa i ord-

ningen och grupptillhörigheten noterades på randomiseringslistan tillsammans med kuvertets ord-

ningsnummer, patientens ID-nummer i studien, datum för randomisering samt signatur av den som 

genomfört randomiseringen. Patienter randomiserade till BI bokades därefter in till psykosocial 

resurs för behandling och patienter randomiserade till utökad bedömning bokades för ett längre 

bedömningsbesök till en psykologkandidat. Patientens grupptillhörighet noterades även i journal-

anteckning för telefonsamtal i patientens journal.  

Totalt randomiserades 41 patienter som kontaktat vårdcentralen för psykisk ohälsa under 

studiens inklusionsperiod mellan 2019-01-28 och 2019-04-26 och som muntligt tackat ja till del-

tagande. Åtta patienter jämnt fördelade mellan randomiseringsalternativen valde att avbryta sitt 

deltagande i studien utan att genomföra en förmätning. En patient genomförde förmätning men 

erhöll inte något besök på vårdcentralen och två patienter visade sig inte uppfylla studiens inklus-

ionskriterier varpå dessa patienter exkluderades. Se figur 1 för flödesschema över inklusion och 

exklusion.  I tabell 2 redovisas demografisk data för de 30 patienter som uppfyllde studien inklus-

ionskriterier och lämnat skriftligt samtycke till deltagande.  
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Figur 1.  

Flödesschema över inklusion och exklusion i studien 
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Tabell 3.  

Demografisk 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) 0 (0) 0 (0) 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) 0 (0) 3 (10,0) 

Arbetssökande 0 (0) 1 (11,1) 0 (0) 1 (3,3) 

Pensionär/föräldraledig/annat 3 (18,8) 2 (22,2) 0 (0) 5 (16,7) 

Sysselsättningsgrad n (%)     

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

25-50 % 0 (0) 2 (22,2) 0 (0) 2 (6,7) 

0 % 3 (18,8) 2 (22,2) 0 (0) 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) 0 (0) 4 (13,3) 

Dålig/mycket dålig 2 (12,5) 0 (0) 0 (0) 2 (6,7) 



  

23 
 

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 

hälsoproblem n (%) 
3 (18,8) 0 (0) 2 (40%) 5 (16,7) 

Använder läkemedel av nå-

got slag n (%) 
10 (62,5) 5 (55,6) 1 (20%) 16 (53,3) 

Genomgår annan behand-

ling/terapi n (%) 
2 (12,5) 2 (22,2) 1 (20%) 5 (16,7) 

*Möjlighet att ange fler än ett svarsalternativ 

Insamling av data. Data samlades in via självskattningar, medicinska journaler och admi-

nistrativa system. Patienter som muntligen samtyckt till deltagande och randomiserats, fick i tele-

fonsamtal eller textmeddelande instruktioner för inloggning till en digital webbplattform för att ta 

del av mer utförlig information om studien (appendix A), ge skriftligt samtycke samt genomföra 

självskattningar. Webbplattformen som användes var BASS 4, kopplad till Karolinska Core Faci-

lities och utvecklad av Brjann Ljòtsson. Självskattningarna innefattade vid studiens alla mättill-

fällen (förmätning, FU4 och FU8) mätning med WHODAS 2.0, BBQ respektive specifika sym-

tommått användes för beräkning av sammantagen symtomnivå (tabell 1). Patienter som önskade 

att göra självskattningar på papper ombads göra det i ett avskilt väntrum på vårdcentralen före sitt 

första besök. I de fall där patienten ville fylla i formulären på papper före sitt första besök och det 

fanns tillräckligt med tid skickades förmätningen via post till patienten med ett bifogat svarskuvert. 

Patienterna uppmanades att genomföra självskattningarna så snart som möjligt för att behandlaren 

skulle kunna ta del av informationen före patientens besök. När en patient fyllt i självskattningar 

fördes resultatet in i patientens journal innefattande angivet skäl att söka vård, prioritering av om-

råden att arbeta med i behandling, samt en genomgång av eventuella indikationer för diagnos. Vid 

FU4 och FU8 uppmanades patienten att logga in på webbplattformen för att genomföra självskatt-

ningar, alternativt besvara frågorna med papper och penna enligt ovan beskriven procedur. Pati-

enterna mottog påminnelser om att genomföra skattningarna via sms och i förekommande fall 

telefonsamtal. Patienter som inte ville fylla i fullständiga skattningar fick vid uppföljning vid FU4 
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och FU8 möjlighet att besvara en kortare version muntligt över telefon. Den muntliga versionen 

innehöll WHODAS 2.0, GAD-2, PHQ-2, ISI-2, PSS-2 samt fråga om sjukskrivning de senaste två 

veckorna.  

Behandling och bedömning 

Utökad bedömning för att avgöra om självhjälp eller BI är mest lämpligt. Patienter 

randomiserade till utökad bedömning fick ett längre bedömningsbesök på cirka 90 minuter i syfte 

att undersöka huruvida patientens problematik lämpade sig för självhjälpsbehandling. Självhjälps-

behandling kunde erbjudas för depression, paniksyndrom, social fobi, tvångssyndrom, insomni, 

hälsoångest, relationsproblem, generaliserad ångest samt stress och utmattning. Besöket innefat-

tande upptagning av anamnes, strukturerad intervju med M.I.N.I samt eventuell uppstart av själv-

hjälpsbehandling. Utökade bedömningssamtal och behandlingar med självhjälp genomfördes av 

sex psykologkandidater som studerade på termin 10 på psykologprogrammet under veckovis hand-

ledning av legitimerad psykolog. Alla psykologkandidater genomgick även en två dagar lång ut-

bildning i att göra bedömningar och genomföra sjävhjälpsbehandlingar. Psykologkandidaterna 

fick utbildning och övning i bedömningsförfarande med upptagning av anamnes och administre-

ring av M.I.N.I samt riktlinjer för differentialdiagnostik mellan olika diagnoser.  

Inför bedömningsbesöket fick behandlaren ta del av resultaten från patientens självskatt-

ningar för att kunna använda resultaten som underlag för val av behandling. Patienten fick förutom 

skattningar av symtom även läsa korta beskrivningar (appendix B) av de problem som fanns i de 

utvalda självhjälpsböckerna (tabell 4) samt svårigheter i livssituationen och somatisk ohälsa, och 

skatta igenkänning och behandlingsrelevans för varje problemområde. Patientens skattningar av 

symtom samt grad av igenkänning i olika problemområden registrerades i en tabell för att kunna 

användas som underlag för bedömning vid val av inriktning i självhjälpsbehandling. Patienten 

ombads även inledningsvis under sitt besök att ta del av skriftlig information om KBT och själv-

hjälp samt skatta tilltro till behandlingsformen.  

Samtalet inleddes sedan med att patienten uppmanades att fritt berätta om sin orsak till att 

söka vård. Behandlaren kompletterade därefter patientens initiala berättelse med fördjupande frå-

gor om hur den aktuella problematiken utvecklats, utlösande faktorer, sociala förhållanden, syssel-

sättning, levnadsvanor samt pågående eller tidigare konsumtion av vård enligt en gemensam anam-

nesmall. Alla patienter tillfrågades om våldsutsatthet och en suicidbedömning gjordes enligt Jan 
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Beskows självmordsstege (Svenska psykiatriska föreningen, 2013). Patienter som bedömdes ha 

hög suicidrisk hänvisades till läkare för bedömning enligt vårdcentralens rutiner. Patienter med 

svår psykisk ohälsa hänvisades till specialiserad psykiatrisk vård. Efter upptagning av anamnes 

genomfördes en strukturerad intervju med en anpassad version av M.I.N.I framtagen för studien. 

De avsnitt ur M.I.N.I. som användes var egentlig depression, paniksyndrom, agorafobi, social fobi, 

tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, generaliserat ångestsyndrom med tillägg för hälso-

ångest, maladaptiv stressreaktion/anpassningsstörning, utmattningssyndrom samt primär insomni. 

Vid misstanke om förekomst av substansberoende, ADHD, manisk episod, psykos, anorexi eller 

bulimi genomfördes intervju med dessa avsnitt i manualen.  

Baserat på anamnesupptagning och intervju med M.I.N.I gjordes en sammantagen bedöm-

ning av om självhjälp var en lämplig behandling för patienten. En avgränsad problematik, hög 

tilltro till KBT och självhjälp samt behandlingsmotivation bedömdes tala för självhjälp som lämp-

lig behandlingsform. Självhjälpsbehandlingens inriktning baserades på patientens självskatt-

ningar, igenkänning i korta beskrivningar av problemområden och skattning av behandlingsrele-

vans, diagnoser i M.I.N.I., patientens egna önskemål samt en klinisk bedömning av primär och 

sekundär diagnos. Om behandlaren bedömde självhjälp som lämpligt erbjöds patienten att påbörja 

behandlingen. Patienten fick då mer information om behandlingens uppbyggnad med aktivt arbete 

med litteraturen mellan sessioner och telefonstöd. Olika behandlingsalternativ diskuterades med 

patienten och beslut om behandling fattades i samråd. Om självhjälp var aktuellt skedde en intro-

duktion till den bok som valts för patientens problematik och tid för telefonuppföljning eller besök 

bokades en vecka framåt. Patienten fick i uppgift att till dess läsa ett kapitel i boken samt genom-

föra tillhörande övningar.  

Patienter randomiserade till utökad bedömning och som inte bedömdes ha nytta av själv-

hjälp erbjöds behandling med BI. Om patienten inte bedömdes kunna tillgodogöra sig behandling 

från litteratur, det förelåg huvudsakligen psykosocial problematik eller missbruk, tilltron och mo-

tivationen till självhjälp bedömdes låg eller om problematiken inte stämde in på tillgängliga själv-

hjälpsbehandlingar bedömdes BI som en mer lämplig behandling. Patienten erbjöds då en tid till 

psykosocial resurs på vårdcentralen för att påbörja behandling med BI. Patienter som befann sig i 

akut kris där uppstart av behandling under bedömningssamtalet inte var aktuell, kunde få ytterli-
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gare ett bedömningssamtal när situationen stabiliserats för att då kunna sätta igång eventuell be-

handling med självhjälp. Vid osäkerhet i bedömningen fanns möjlighet för psykologkandidaterna 

att få handledning innan definitivt beslut om behandling och inriktning fattades.  

 

Självhjälp. Behandling med självhjälp påbörjades i de flesta fall under bedömningssamta-

let med att patienten fick psykoedukation om sin problematik samt information om hur självhjälps-

behandling går till. Därefter planerades patientens egen struktur för arbetet, exempelvis vilken dag 

och tid patienten arbetar med boken varje vecka och vilka uppgifter patienten kan börja med. Tider 

för besök och telefonuppföljningar bokades in. Generellt följde alla sjävhjälpsbehandlingar en 

grundläggande struktur med tre till sex stödtillfällen varav ett till tre var fysiska besök och reste-

rande telefonuppföljningar. Riktlinjer för längd på besök var 30–45 minuter och för telefonsamtal 

upp till 20 minuter med möjlighet till anpassning efter patientens behov och önskemål samt vilken 

typ av behandling som genomfördes. Alla behandlingar varade i åtta veckor.  

För varje självhjälpsbok fanns en lathund för behandlaren med korta beskrivningar av vad 

varje kontakt skulle innehålla. Psykologkandidaterna fick handledning varje vecka och beslut om 

eventuella avsteg från behandlingsupplägget fattades i samråd med handledaren, exempelvis gäl-

lande att byta ut en telefonkontakt till ett besök om det bedömdes mer lämpligt för patienten. Be-

handlarens uppgift var att stötta patienten i dennes arbete med boken genom att bland annat följa 

upp övningar och hemuppgifter samt att förstärka de steg patienten tagit i behandlingen. Under 

patientens besök på vårdcentralen låg fokus på att stämma av hur arbetet med boken fungerat, 

genomföra viktiga övningar och att planera för det fortsatta arbetet. Viktiga delar i behandlingen 

kunde introduceras, planeras för eller genomföras under besöken, exempelvis avslappningsöv-

ningar, exponering eller beteendeexperiment. Mellan besöken planerades telefonkontakter där be-

handlaren följde upp de övningar och hemuppgifter som patienten haft i uppgift att genomföra. 

Under patientens avslutande besök eller telefonsamtal gjordes en sammanfattning av behandlingen 

med inriktning på återfallsprevention och vidmakthållande av framsteg. I tabell 4 redovisas den 

självhjälpslitteratur som användes.  
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Tabell 4.  

Självhjälpslitteratur  

 

Problematik 
Titel, författare och utgivningsår 

Studier som utvärderat självhjälpsbehand-

lingen 

Depression 
Handbok för oglada 

 (Ström & Carlbring, 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 be-

teendeterapi  

(Furmark, Holmström, Sparthan, Carlbring 

& Andersson, 2013) 

Andersson, Carlbring & Furmark, 2012; An-

dersson, Carlbring & Holmström, 2006; An-

dersson, Ekselius & Furmark, 2011; Furmark, 

Carlbring & Hedman, 2009.  

Tvång 
Fri från tvång  

(Asplund & Rosengren, 2012) 
Andersson et al., 2011; Pearcy et al, 2016. 

Insomni 
Sov gott! Råd och tekniker från KBT 

 (Jernelöv, 2015) 

Blom, Jernelöv, Rück, Lindefors & Kaldo, 

2016; Blom et al., 2015; Jernelöv et al., 2012; 

Kaldo et al., 2015.  

 

Hälsoångest 
Tänk om jag är sjuk!  

(Hedman, 2016) 

Hedman, Andersson, Andersson & Lindefors, 

2013; Hedman, Axelsson & Andersson, 2016; 

Hedman, Axelsson & Görling, 2014.  

Relationspro-

blematik 

Närmare varandra  

(Burman, Norlander, Carlbring & Anders-

son, 2018) 

Andersson & Gustafsson, 2008; Samuelsson & 

Way, 2008 

Generaliserat 

ångestsyndrom 

Metakognitiv terapi*  

(Andersson & Wadström, u.å) 

Andersson, Hedman, Wadström & Boberg, 

2017 

Stress och ut-

mattnings-

syndrom 

Kognitiv beteendeterapi för stress- och ut-

mattningsproblematik*  

(Hedman, Lindsäter & Salomonsson, u.å) 

Salomonsson, Santoft & Lindsäter, 2018 

*Manual från tidigare studier 
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Brief Interventions (BI). Behandling med BI utfördes av Vårdcentralen Centrums tre psy-

kosociala resurser som sedan cirka två år tillbaka arbetat enligt IBH-modellen. De psykosociala 

resurserna var utbildade till psykiatrisjuksköterska, kurator respektive psykoterapeut och hade 

grundläggande utbildning i KBT och IBH. De patienter som fick behandling med BI var antingen 

randomiserade direkt till BI och bokades då in för besök hos psykosocial resurs, eller hade rando-

miserats till utökad bedömning och av psykologkandidat bedömts lämplig för BI. Patientens första 

besök var utformat som ett kort bedömningssamtal med upptagning av anamnes och genomgång 

av nuvarande livssituation och levnadsvanor, samt eventuell uppstart av behandling. I behand-

lingen med BI låg fokus på konkret problemlösning av patientens aktuella svårigheter med inslag 

KBT-interventioner såsom psykoedukation och hemuppgifter. Även rådgivning gällande kost, 

sömn och motion användes i syfte att minska sårbarheten för psykisk ohälsa. Besöken var vanligt-

vis 30 till 45 minuter långa och bokades in ett i taget baserat på patientens behov av fortsatt be-

handling.  

Etiska överväganden 

Etikansökan (diarienummer 2018/544-31) skickades 2018-11-06 till Regionala etikpröv-

ningsnämnden i Linköping som i ett första steg krävde komplettering av ansökan. Kompletterings-

kraven bestod i förenkling av forskningspersonsinformation samt i förtydligande av uppgiftsför-

delning mellan ansvariga från berörda lärosäten. När kraven tillgodosetts godkändes ansökan i sin 

helhet (Etikprövningsmyndigheten, diarienummer 2019-0699). 

Föreliggande studie följde Vetenskapsrådets (2002) principer för forskningsetik avseende 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Samtliga deltagare fick muntlig och skriftlig 

information om studien och om att de hade möjlighet att avbryta medverkan under alla skeden i 

projektet. Muntligt och skriftligt samtycke om deltagande i studien inhämtades. Varje deltagare 

avidentifierades genom att personuppgifter ersattes med ett deltagar-ID. Forskningsinformation 

sammanfattades i deltagarnas journaler, och datauttag ur journalsystemet gjordes i enlighet med 

riktlinjer i Region Kronoberg. Pappersdokument förvarades i ett låst skåp i låst utrymme på Vård-

centralen Centrum. Det datauttag som gjordes användes uteslutande för att besvara studiens fråge-

ställningar. 
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Andra etiska ställningstaganden gällde risker respektive nytta för studiens deltagare och för 

berörd verksamhet. Tydligast identifierbara risker på individnivå var det tillfälliga obehag, exem-

pelvis vid exponering, som kan uppstå vid KBT-behandling men som ger långsiktig förbättring. 

Strukturerad behandling skulle dessutom kunna innebära högre ansträngningsnivå än normalt un-

der behandlingsperioden (American Psychologlogical Association, 2017). Vinster som deltagande 

i studien medförde var att den utökade bedömning och de återkommande självskattningar som 

mätningarna utgjordes av skulle kunna tjäna som fördjupad diagnostik vilket torde vara hjälpsamt 

eftersom aktuell problematik blev förtydligad. En farhåga av etisk karaktär orsakades av studiens 

enkelblinda design; patienterna i de olika betingelserna var inte medvetna om att de erbjöds sinse-

mellan olika behandlingsalternativ. Den grupp som randomiserats till BI fick således inte möjlig-

het till behandling med självhjälp.     

I ett vidare perspektiv fanns flera fördelar som talade för studiens genomförande. IBH-

projektet innebar att möjlighet till screening för psykisk ohälsa samt till strukturerad psykologisk 

behandling på primärvårdsnivå undersöktes och att sannolikheten för åtföljande implementering i 

den reguljära verksamheten ökade. I dagsläget överstiger behovet av strukturerad psykologisk be-

handling i primärvården tillgången på densamma (SOU, 2018:90), och studien skulle kunna bidra 

till ökad medvetenhet om behovet. En farhåga var att patientgrupper blev undanträngda när en ny 

behandlingsform tillfälligt användes i verksamheten. Risken kunde beskrivas som ytterst liten ef-

tersom den tillfälliga behandlingen inte utfördes av ordinarie personal utan av studiepersonal som 

arbetade vid sidan av ordinarie psykosociala resurser och alltså inte tog tid i anspråk från verksam-

hetens reguljära utbud.  

Statistiska analyser 

För att beräkna medelvärden och standardavvikelser för utfallsmåtten användes deskriptiva 

analysmetoder. Förutom beskrivande statistik har statistiska analyser utförts även med ett i vissa 

fall mycket lågt deltagarantal vilket medför att testresultaten blir instabila. Detta i syfte att visa på 

tendenser som kan utforskas i kommande studier. Antaganden om normalfördelning kontrollera-

des för utfallsmåtten vid varje mätpunkt och lika varians kontrollerades med Levene´s test. Ef-

tersom alla deltagare vid den tidpunkt då dataanalys påbörjades, inte kommit fram till FU8 skilde 

sig deltagarantalet åt mellan mätpunkterna. När antagandet om normalfördelning inte var uppfyllt 
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användes icke-parametriska tester. Beroende t-test användes för att undersöka skillnader inom be-

handlingsgrupperna (BI respektive självhjälp) i förändring av vardaglig funktionsnivå, livskvalitet 

och sammantagen symtomnivå. I de fall data inte uppfyllde antagande om normalfördelning an-

vändes det icke-parametriska testet Wilcoxon Signed Ranks Test. Effektstorlek har beräknats med 

Hedges´g som lämpar sig för små urval (Hedges & Olkin, 1985). Bedömning av effektstorlek har 

genomförts i enlighet med Hedges riktlinjer, g = 0.2 liten effekt, g = 0.5 måttlig effekt och g = 0.8 

stor effekt.  

För undersöka effekt av behandling jämfördes patienter som fått behandling med vägledd 

självhjälp med samtliga patienter som behandlats med BI. Därmed inkluderas patienter som ran-

domiserats till en utökad bedömning och sedan bedömts lämplig för BI i samma grupp som pati-

enter som randomiserats direkt till BI i de analyser som gäller effekt av behandling på studiens 

primära utfallsmått. En variansanalys med 2x3 ANOVA genomfördes med de två behandlings-

grupperna mellan studiens tre mätpunkter förmätning, FU4 och FU8. Vid analys med ANOVA 

kontrollerades antagandet om sfäricitet med Mauchly´s test of sphericity och i de fall då antagandet 

inte uppfylldes användes korrigering med Greenhouse-Geisser. I ett andra steg utfördes testning 

med tvåvägs-ANOVA för att upptäcka signifikanta interaktionseffekter mellan förmätning och 

FU4 samt mellan FU4 och FU8. Uppskattning av effektstorlek utfördes med partial eta2 (partial 

η2).  

Skillnader i tidsåtgång för personalen undersöktes med oberoende t-test. Patienterna är i 

analyser med tid som utfallsmått uppdelade på tre grupper; patienter randomiserade till BI, pati-

enter randomiserade till utökad bedömning som fått självhjälp samt patienter randomiserade till 

utökad bedömning som fått BI.  Vidare prövades samband mellan tidsåtgång och förändring i var-

daglig funktionsnivå, livskvalitet och sammantagen symtomnivå med Pearson´s korrelation, samt 

Spearman´s r för data som inte var normalfördelad. Effektstorlek anges med r för Pearson´s kor-

relation och rs vid testning med Spearman´s r. Alfanivån har bestämts till .05. Alfavärden mellan 

0.1-.05 redovisas som en trend då ett litet urval ger låg statistisk power och därmed ökar risken för 

typ 2-fel.  
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Resultat 

Bortfall av mätningar 

I föreliggande arbete påbörjades dataanalys 2019-05-03 då studien fortfarande var på-

gående, vilket innebar att alla patienter inte kommit fram till mätningen åtta veckor efter behand-

lingsstart. Sammanlagt hade 18 patienter av 29 nått FU8 vid den tidpunkten, varav 16 genomförde 

mätningen. En patient valde att avsluta sitt deltagande efter en utökad bedömning och genomförde 

därför förmätning men inte vidare mätningar. Gällande FU4 hade en patient valt att avbryta sitt 

deltagande i studien och tre patienter inte genomfört mätningen, se figur 1 för flödesschema. Två 

patienter i BI-gruppen önskade genomföra en förkortad muntlig version av mätningarna vid FU4 

och FU8. I tabell 5 framgår hur många deltagare som genomfört varje mätning, där redovisas me-

delvärden och standardavvikelser för studiens utfallsmått för respektive behandlingsgrupp (själv-

hjälp och BI). Då den muntliga versionen inte innefattade BBQ är antalet deltagare som besvarat 

mätningen färre. Vid beräkningar av tidsåtgång för personal inkluderades 23 patienter som avslutat 

sina behandlingar. Sex behandlingar var fortfarande pågående och sammanlagd tidsåtgång kunde 

inte beräknas för dessa. Därför har ej avslutade behandlingar inte analyserats statistiskt.  
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Tabell 5.  

Medelvärde och standardavvikelse för patienter som behandlats med Brief Interventions (BI) re-

spektive vägledd självhjälp  

 Förmätning FU4 FU8 

Utfallsmått n M (SD) n M (SD) n M (SD) 

WHODAS 2.0       

BI 21 13.05 (6,46) 18 8.39 (6.78) 10 8.20 (5.47) 

Självhjälp 9 15.11 (5,73) 8 10.88 (6.37) 6 4.50 (2.34) 

BBQ       

BI 21 46.24 (21.27) 16 51.13 (16.43) 8 50.00 (14.53) 

Självhjälp 9 38.11 (23.84) 8 43.50 (27.43) 6 52.33 (17.60) 

Sammantagen 

symtomnivå 
      

BI 21 .37 (.11) 18 0,32 (0,18) 10 0.34 (0.17) 

Självhjälp 9 .34 (.08) 8 0,27 (0,09) 6 0.23 (0.15) 

 

Patientflöde  

Frågeställning 1. Hur många av samtliga patienter som söker vård vid vårdcentralen får 

träffa en psykosocial resurs? Hur många patienter i studien har en problemprofil som visar att de 

skulle passa för en specifik självhjälpsmanual?    

 

Vårdcentralen centrums psykosociala resurser tog under studieperioden 2019-01-28 till 

2019-04-26 emot 145 nybesök. Övriga yrkeskategorier, läkare, sjuksköterskor och undersköters-

kor, tog under samma period emot 1933 nybesök. Dessutom skedde 88 nybesök till sjukgymnaster 

som även arbetade på en annan enhet vilket ger sammanlagt 2021 nybesök. Det innebär att 7,2 % 

av patienter som hade nybesök på vårdcentralen fick träffa en psykosocial resurs (Region Krono-

berg, 2019). Data är hämtad ur administrativa system inom Region Kronoberg.  
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Förutom behandling av psykisk ohälsa hos vårdcentralens psykosociala resurser behandla-

des nio patienter som randomiserats till en utökad bedömning med självhjälp av psykologkandi-

dater. Inom ramen för studie behandlades 15 patienter randomiserade till behandling med BI av 

psykosociala resurser. För att undersöka hur många patienter som hade en problemprofil lämplig 

för självhjälpsbehandling gjordes en genomgång av förmätningar från de patienter som randomi-

serats till BI utifrån de kriterier som fastslagits för lämplighet för självhjälp (tabell 2). Genom-

gången visade att nio patienter uppfyllde kriterierna och därmed hade en problemprofil som visar 

att de skulle passat för behandling med självhjälp. I tabell 6 redovisas de behandlingar som ge-

nomförts med vägledd självhjälp för de patienter som randomiserats till en utökad bedömning, 

samt de sjävhjälpsbehandlingar som skulle kunnat vara aktuella för patienter randomiserade till 

BI. Resultatet visar att av 29 patienter som fått behandling hade sammanlagt 18 patienter eventuellt 

kunnat vara lämpliga för behandling med självhjälp. Av de 16 patienter som fick en utökad be-

dömning bedömdes nio (56 %) lämpliga för självhjälp. De nio patienter som randomiserades till 

BI som hade en problemprofil lämplig för självhjälp utgör 60 % av BI-gruppen.  
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Tabell 6.  

Genomförda och möjliga sjävhjälpsbehandlingar   

 
Genomförda behandlingar med 

självhjälp 

Problemprofil som passar för 

självhjälp 

Depression 2 3 

Paniksyndrom 2 1 

Stress och utmattning 4 1 

Generaliserat ångestsyndrom 1 3 

Hälsoångest 0 1 

Tvångssyndrom 0 0 

Social fobi 0 0 

Insomni 0 0 

Relationsproblematik 0 0 

Summa 9 9 

 

Behandlingsutfall 

Hypotes: För både BI och självhjälp förbättras vardaglig funktionsnivå, sammantagen 

symtomnivå och livskvalitet mellan första besöket och senare uppföljningar, men förbättringen är 

större för patienter som behandlats med självhjälp. 

Vardaglig funktionsnivå.  

Förbättring av vardaglig funktionsnivå inom grupperna. Ett beroende t-test användes för 

att undersöka förbättring av vardaglig funktionsnivå inom de grupper som behandlats med BI re-

spektive självhjälp oavsett randomiseringsutfall. Därmed ingår två personer som randomiserats till 

utökad bedömning och bedömts lämplig för behandling med BI i den grupp som randomiserats 

direkt till BI. En signifikant förbättring av vardaglig funktionsnivå upptäcktes mellan förmätning 

och FU8 för både den grupp som fått behandling med BI (t (9) = 3.60, p = .006, Hedges g =1.08) 

och den grupp som behandlats med vägledd självhjälp (t (5) = 5.36, p = .003, Hedges g = 1.83). 

För att undersöka förbättring för gruppen som fått BI mellan förmätning och FU4 samt mellan 

FU4 och FU8 användes ett icke-parametriskt test då data inte var normalfördelad. Wilcoxon signed 
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rank test visade att det fanns en signifikant förbättring mellan förmätning och FU4 (z = -2.878, N 

– Ties = 18, p = .004, Hedges g = .8) men inte mellan FU4 och FU8 (z = -.281, N – Ties = 10, p = 

.779, Heges g = .03). För gruppen som fått vägledd självhjälp fanns en signifikant förbättring mel-

lan Förmätning och FU4 (t (7) = 2.53, p = .039, Hedges g = .6) och en tendens till men inte signi-

fikant förbättring mellan FU4 och FU8 (t (5) = 2.52, p = .054, Hedges g = .98).  

 

Skillnader i förbättring vardaglig funktionsnivå mellan grupperna. För att undersöka om 

vardaglig funktionsnivå förbättras i högre grad för patienter som fått vägledd självhjälp jämfört 

med behandling med BI genomfördes variansanalys med ANOVA. Den beroende variabeln var-

daglig funktionsnivå prövades för antaganden om parametrisk testning. En 2x3 ANOVA gjordes 

med de oberoende variablerna grupptillhörighet (BI respektive vägledd självhjälp) och mätpunkter 

(förmätning, FU4 och FU8). Resultatet visade på att det inte fanns någon signifikant huvudeffekt 

av grupptillhörighet på de beroende variablerna (F (2,28) = 2,69, p = .085, partial η2 =.16) men 

alfavärdet tyder på en tendens till effekt av grupp. Figur 2 visar på att behandlingsgruppernas för-

ändring i vardaglig funktionsnivå skiljer sig åt.  

 

Figur 2.  

Interaktionseffekt av grupptillhörighet på vardaglig funktionsnivå mätt med WHODAS 2.0 
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För att upptäcka eventuella skillnader mellan mätpunkterna gjordes två 2x2 ANOVA med 

mätpunkterna förmätning till FU4 respektive FU4 till FU8. Eftersom urvalet var litet ökar risken 

för typ 2-fel vilket kan motivera eftertester trots att huvudtestet inte var signifikant. Ingen signifi-

kant interaktionseffekt upptäcktes dock mellan förmätning och FU4 (F (1.000,24) = .20, p = .66, 

partial η2 = .008). Då antagandet om sfäricitet inte uppfylldes avlästes Greenhouse-Geisser. Däre-

mot fanns en signifikant interaktionseffekt mellan mätningarna FU4 till FU8 och grupptillhörighet 

(F(1.000,14) = 6,39, p = .024, partial η2= .31).  

Livskvalitet. 

Förbättring av livskvalitet inom grupperna. För att undersöka förbättring av livskvalitet 

inom gruppen som fått BI mellan förmätning och FU8 respektive mellan förmätning och FU4 

användes det icke-parametriska testet Wilcoxon signed Rank test då data inte var normalfördelad. 

Mellan förmätning och FU8 fanns ingen signifikant skillnad (z = -1.40, N – Ties = 8, p = .161, 

Hedges g = .27), men mellan förmätning och FU4 var skillnaden signifikant (z = -2.04, N - Ties = 

16, p = .041, Hedges g = .45). För att mäta förändring mellan FU4 och FU8 användes ett beroende 

t-test som inte visade på någon signifikant skillnad (t (7) = -.13, p = .90, Hedges g = .03). För 

gruppen som behandlats med vägledd självhjälp visade ett beroende t-test inte på några signifi-

kanta skillnader vare sig mellan förmätning till FU8 (t (5) = -1.99, p = .10, Hedges g = .56), för-

mätning till FU4 (t (7) = -1.22, p= .26, Hedges g = .19) och FU4 till FU8 (t (5)= -2.35, p =.07, 

Hedges g = .56).  

 

Skillnader i förbättring av livskvalitet mellan grupperna. För att undersöka om livskvalitet 

förbättras i högre grad för patienter som fått vägledd självhjälp jämfört med behandling med BI 

genomfördes variansanalys med ANOVA. Den beroende variabeln livskvalitet prövades för anta-

ganden om parametrisk testning. En 2x3 ANOVA gjordes med de oberoende variablerna grupp-

tillhörighet (BI respektive vägledd självhjälp) och mätpunkter (förmätning, FU4 och FU8), ingen 

signifikant skillnad upptäcktes (F(2, 24) = 1.62, p = .22, partial η2 = .12). För att upptäcka eventu-

ella skillnader mellan mätpunkterna gjordes två 2x2 ANOVA med mätpunkterna förmätning till 

FU4 respektive FU4 till FU8 och då antagandet om sfäricitet inte uppfylldes avlästes Greenhouse-

Geisser. Ingen signifikant interaktionseffekt upptäcktes varken mellan förmätning och FU4 

(F(1.000, 22) = .15, p =.70, partial η2 = .007 ) eller mellan FU4 och FU8 (F(1.000,12) = 2.91, p = 

.11, partial η2 = .20).  
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Sammantagen symtomnivå  

Förbättring av sammantagen symtomnivå inom grupperna. För att undersöka förbättring 

av sammantagen symtomnivå mellan förmätning och FU8 inom gruppen som fått BI användes ett 

beroende t-test som visade att det inte fanns någon signifikant skillnad (t (9) = 1.61, p = .14, Hedges 

g = .52). För att undersöka om förbättring av sammantagen symtomnivå skett mellan förmätning 

och FU4 respektive mellan FU4 och FU8 användes det icke-parametriska testet Wilcoxon Signed 

Ranks Test eftersom datan inte var normalfördelad. Signifikant symtomförbättring visades mellan 

förmätning och FU4 (z = -1.98, N – Ties =18, p = .05, Hedges g = .52) men inte mellan FU4 och 

FU8 (z = -.36, N – Ties = 10, p = .72, Hedges g = .06). För gruppen som fått behandling med 

vägledd självhjälp visade Wilcoxon Signed Ranks Test att det inte fanns någon signifikant skillnad 

i sammantagen symtomnivå mellan förmätning och FU8 (z = -1.75, N – Ties = 6, p =.08, Hedges 

g = .82). En signifikant skillnad upptäcktes mellan förmätning och FU4 (t (7) = 2.65, p =.033, 

Hedges g = .72) med beroende t-test, däremot upptäcktes ingen skillnad mellan FU4 och FU8 (z 

= -.734, N – Ties = 6, p = .463, Hedges g = .24) efter testning med Wilcoxon Signed Ranks Test 

som användes eftersom datan inte var normalfördelad.  

 

Skillnader i förbättring av sammantagen symtomnivå mellan grupperna. För att under-

söka om vardaglig funktionsnivå förbättras i högre grad för patienter som fått vägledd självhjälp 

jämfört med behandling med BI genomfördes variansanalys med ANOVA. Den beroende varia-

beln sammantagen symtomnivå prövades för antaganden om parametrisk testning. En 2x3 

ANOVA gjordes med de oberoende variablerna grupptillhörighet (BI respektive vägledd själv-

hjälp) och mätpunkter (förmätning, FU4 och FU8). Ingen interaktionseffekt upptäcktes (F (2,28) 

= .17, p = .848, partial η2 = .012). Det fanns heller inte någon signifikant interaktion för grupperna 

mellan förmätning och FU4 (F (1.000,24) = .016, p =.899, partial η2 = .001) respektive mellan FU4 

till FU8 (F (1.000,14) = .17, p = .69, partial η2 = .012) och då antagande om sfäricitet inte uppfyll-

des antogs korrektion med Greenhouse-Geisser.  

 

Hypotesprövning. Båda grupper förbättrades avseende vardaglig funktionsnivå, samman-

tagen symtomnivå och livskvalitet mellan första besöket och senare uppföljningar. Däremot var 

förbättringen generellt inte större för patienter som behandlats med självhjälp, med undantag för 
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att självhjälpsgruppen hade en större förbättring av vardaglig funktionsnivå mellan FU4 och FU8.  

Det innebär att hypotesen inte kan bekräftas i sin helhet. 

Skillnader i tidsåtgång 

Frågeställning 3. Finns det skillnader i tidsåtgång för personal mellan modellen för själv-

hjälp jämfört med IBH-modellen med BI? Finns det samband mellan tidsåtgång för personal och 

förändring i vardaglig funktionsnivå, sammantagen symtomnivå och livskvalitet i hela patient-

gruppen, och hur ser sambandet ut inom respektive grupp; patienter randomiserade till BI, pati-

enter randomiserade till utökad bedömning som fått självhjälp samt patienter randomiserade till 

utökad bedömning som fått BI? 

Hypotes: Modellen för självhjälp inklusive en fördjupad bedömning kräver mer tid av per-

sonalen jämfört med IBH-modellen med BI.  

 

Sammanlagd tidsåtgång har räknats ut för de patienter som slutfört behandling med själv-

hjälp eller BI. Resultaten är uppdelade på tre grupper; 1. Randomiserade till BI, 2. Randomiserade 

till utökad bedömning och genomgått behandling med vägledd självhjälp, 3. Randomiserade till 

utökad bedömning och genomgått behandling med BI. Se tabell 7 för deskriptiv data. Ett obero-

ende t-test gjordes för att upptäcka skillnader i tidsåtgång mellan grupperna. Signifikanta skillna-

der upptäcktes mellan gruppen som randomiserats till BI och gruppen som fått självhjälp (t (18) = 

-9.053, p = <.0005, Hedges g = 4.06) och mellan BI-gruppen och de patienter som fått en utökad 

bedömning och sedan behandling med BI (t (14) = -4.064, p = .001, Hedges g = 2,46). Vid båda 

jämförelserna fanns stora effektstorlekar. Därmed bekräftades hypotesen. Det fanns däremot inga 

signifikanta skillnader i tidsåtgång mellan de patientgrupper som randomiserats till utökad bedöm-

ning och behandlats med självhjälp respektive BI (t (8) = .74, p = .482, Hedges g = 0,46).  
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Tabell 7.  

Deskriptiv data för tidsåtgång baserat på grupptillhörighet 

 
BI (n = 13) Självhjälp (n = 7 ) 

Utökad bedömning +BI (n 

= 3 ) 

 
Sum 

Min-

max 
M (SD) Sum 

Min-

max 
M (SD) Sum 

Min-

max 
M (SD) 

Antal kontakter 

M (SD) 
33 1-5 

2.5 

(1.3) 
43 5-7 

6.1 

(0.7) 
17 4-8 5.7 (2.1) 

 

Tid i minuter 

 

1215 40-185 
93.5 

(41.3) 
2096 

204-

365 

299.4 

(60.4) 
770 

155-

405 

256.7 

(131.4)  

Antal telefon-

kontakter (%) 
2 (6) 0-2 - 

11 

(25,6 ) 
1-3 0 (0) 0 0 0 (0) 

 

Samband mellan tidsåtgång för personal och förändring i vardaglig funktionsnivå, 

livskvalitet och sammantagen symtomnivå. För att undersöka samband mellan tidsåtgång och 

förändring i utfallsmåtten beräknades storlek på förändring i vardaglig funktionsnivå, livskvalitet 

och sammantagen symtomnivå mellan studiens mätpunkter. Därefter utfördes test med Pearson´s 

korrelation respektive med Spearman´s r för data som inte var normalfördelad, i tabell 6 redovisas 

resultaten. När korrelation med Spearman´s r beräknats för hela patientgruppens förändring i livs-

kvalitet mellan förmätning och FU4 upptäcktes ett starkt negativt samband (rs = -.620, N = 20, p 

= .004) som förklarar 38 % av variansen. Sambandet tyder på att mer tid i behandling korrelerade 

med en lägre grad av förbättring i livskvalitet. För övriga mätpunkter fanns inga signifikanta sam-

band mellan tidsåtgång och förändring på utfallsmåtten för hela patientgruppen. För gruppen som 

behandlats med BI visade test med Pearson´s korrelation respektive Spearman´s r också på mått-

liga till starka negativa samband mellan förändring i livskvalitet och tidsåtgång mellan förmätning 

och FU8 (rs = -.883, N = 7, p = .008) samt mellan förmätning och FU4 (r = -.669, N = 12, p = 

.017). Likaså upptäcktes ett starkt negativt samband mellan vardaglig funktionsnivå och tidsåtgång 

för gruppen som behandlats med självhjälp mellan mätpunkterna förmätning till FU8 (r = .826, N 

= 6, p = .043). För gruppen som fått behandling med BI efter en utökad bedömning (n =3) var 

urvalet för litet för att beräkna korrelationer.  
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Tabell 8.  

Korrelationer mellan tidsåtgång för personal och förändring i vardaglig funktionsnivå, livskvali-

tet och sammantagen symtomnivå 

 
BI Självhjälp Hela patientgruppen 

Utfallsmått N r  N r N r  

WHODAS 2.0       

Förmätning – FU8 8 -.19 6 -.83* 16 -.08 

Förmätning - FU4 12 .36 6 -.49 21 -.05 

FU4 – FU8 8 -.64 6 -.21 16 .17 

BBQ       

Förmätning - FU8 7 -.88a* 6 -.16 14 .002 

Förmätning – FU4 12 -.67* 6 -.15 20 -.62a** 

FU4- FU8 7 -.33 6 -.09 14 .24 

Sammantagen symtomnivå       

Förmätning - FU8 8 -.20 6 -.69 16 -.05 

Förmätning – FU4 12 .12 6 -.47 21 -.08 

FU4- FU8 8 -.72* 6 -.32 16 .05 

a Beräkning med Spearmans´s r, effektstorlek i rs 

* p <.05 

** p <.01 

Resultatsammanfattning 

Av samtliga nybesök på vårdcentralen centrum under studieperioden utgjorde 7,5 % be-

sök till psykosocial resurs. I studien behandlades nio av 29 patienter med självhjälp, och ytterli-

gare nio patienter som randomiserats till BI hade en problemprofil som hade varit lämplig för 

självhjälpsbehandling. Det fanns en stor skillnad i tidsåtgång för personal mellan behandlingsfor-

merna där den utökade bedömningen med efterföljande självhjälp var mer tidskrävande. Därmed 

bekräftades hypotesen. Patienter som fick behandling med BI erhöll i genomsnitt 2,5 behandlar-

kontakter på sammanlagt cirka en och en halv timme, medan en självhjälpsbehandling innefat-

tade i genomsnitt sex kontakter med behandlare och sammantaget cirka fem timmars behandling. 

Samtidigt fanns negativa korrelationer mellan tidsåtgång och förbättring i livskvalitet för grup-

pen som fått behandling med BI både mellan förmätning och FU4 samt mellan förmätning och 



  

41 
 

FU8. För BI-gruppen fanns även en negativ korrelation mellan tidsåtgång och sammantagen 

symtomnivå mellan FU4 och FU8. För självhjälpsgruppen korrelerade tidsåtgång och förbättring 

i vardaglig funktionsnivå negativt mellan förmätning och FU8. Sambanden tyder på att längre tid 

i behandling korrelerade med lägre grad av förbättring. 

Resultaten visar att både patienter som fått behandling med BI och behandling med själv-

hjälp förbättrades signifikant mellan förmätning och FU8 gällande vardaglig funktionsnivå med 

stora effektstorlekar på 1.08 respektive 1.83. Däremot upptäcktes ingen signifikant skillnad i 

livskvalitet och sammantagen symtomnivå för någon grupp under perioden på åtta veckor, även 

om en tendens till förbättring kunde ses i livskvalitet för självhjälpsgruppen (p = .10) med en 

måttlig effektstorlek. För gruppen som behandlats med BI fanns även en skillnad i livskvalitet 

mellan förmätning och FU4, och för självhjälpsgruppen upptäcktes en tendens till skillnader 

både mellan förmätning och FU4 samt förmätning och FU8 med alfavärden mellan .10-.07. Sam-

mantaget upptäcktes genomgående måttliga effektstorlekar när alfanivån var <.10. Gällande sam-

mantagen symtomnivå upptäcktes signifikant förbättring mellan förmätning och FU4 för båda 

grupperna med måttliga till stora effektstorlekar. Sammantaget indikerar resultaten att det fanns 

en stor förbättring av vardaglig funktionsnivå i båda grupper och tendenser till förbättring gäl-

lande livskvalitet och sammantagen symtomnivå.  

Inga signifikanta interaktionseffekter upptäcktes mellan grupptillhörighet och utfallsmått 

när studiens samtliga tre mätpunkter analyserades; förmätning, FU4 och FU8 (figur 2). För det 

primära utfallsmåttet vardaglig funktionsnivå fanns en tendens till interaktionseffekt där 16 % av 

variansen förklaras av deltagarnas grupptillhörighet. Vidare analyser visade att gruppen som be-

handlats med självhjälp hade en signifikant större förbättring än gruppen som behandlats med BI 

relativt vardaglig funktionsnivå mellan FU4 och FU8. Variansen förklarades till 31 % av grupp-

tillhörighet. Inga andra signifikanta interaktionseffekter upptäcktes.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Tillgänglighet till behandling. Under studieperioden fick 7,2 % av samtliga patienter 

som hade ett nybesök på vårdcentralen behandling för psykisk ohälsa av psykosocial resurs med 

utbildning i KBT. Det kan jämföras med resultat från en studie från Stockholms läns landsting 
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endast 3 % av patienter som sökt vård på vårdcentral fick behandling av kurator eller psykolog i 

primärvården (Åsbring et al., 2014). Det skulle kunna tala för att det finns en högre tillgänglighet 

till psykologisk behandling på vårdcentralen Centrum vilket är en del av syftet med integrerad 

beteendehälsa (Strosahl & Robinson, 2018). Samtidigt har tidigare studier visat att en tredjedel 

av alla patienter inom primärvården har ett behov av behandling för psykisk ohälsa (SOU 

2018:90). Det skulle kunna tyda på att tillgängligheten till psykologisk behandling på den under-

sökta vårdcentralen var mindre än det förväntade behovet.  

 

Vardaglig funktionsnivå, livskvalitet och sammantagen symtomnivå. Föreliggande 

studie är ett pilotprojekt med ett litet deltagarurval, vilket medför att resultaten bör tolkas med 

stor försiktighet. Antalet patienter varierar mellan mätpunkterna då alla patienter vid tidpunkten 

för dataanalys inte nått fram till FU8. På grund av det låga deltagarantalet får varje patient re-

spektive varje mätningsbortfall stor betydelse för resultatet.  

För både patienter som behandlats med BI respektive självhjälp fanns en signifikant för-

bättring i vardaglig funktionsnivå med stora effektstorlekar under åttaveckorsperioden. Patienter 

som fått behandling med självhjälp hade en större förbättring i vardaglig funktionsnivå jämfört 

med BI-gruppen mellan FU4 och FU8. Den grupp som behandlats med självhjälp fortsatte för-

bättras mellan FU4 och FU8 och medelvärdet för vardaglig funktionsnivå fortsatte förbättras un-

der hela perioden, medan BI-gruppens förbättring avstannade efter fyra veckor. Att medelvärdet 

och standardavvikelsen minskade mellan FU4 och FU8 för BI-gruppen verkar inte kunna förkla-

ras av att två av deltagarna inte fyllt i mätningarna då dessa deltagare inte rapporterat ovanliga 

värden vid tidigare mätningar.  Patienter som behandlats med BI fick i de flesta fall en kortare 

behandling med färre behandlingstillfällen som avslutades inom en fyraveckorsperiod. Resulta-

ten tyder på att den längre behandlingstid som patienter i självhjälpsgruppen fick resulterade i 

fortsatt förbättring av den vardagliga funktionsnivån.  

Jämfört med vardaglig funktionsnivå är livskvalitet ett mer subjektivt mått på patientens 

upplevda situation (Lindner et al., 2016). De patienter som behandlats med självhjälp visade på 

tendenser till förbättring av livskvalitet och på stor förbättring av sammantagen symtomnivå, 

men förbättringen var inte lika tydlig som i vardaglig funktionsnivå. Gruppen som behandlats 

med BI rapporterade ökad livskvalitet och symtomförbättring efter fyra veckor men även för 
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dem var skillnaden väsentligt mindre jämfört med förbättringen av vardaglig funktionsnivå. Re-

sultaten kan tolkas i enlighet med tidigare studier (Cotrena et al., 2016) som pekar på att den för-

bättring som måttet på vardaglig funktionsnivå redovisar kan skilja sig från den subjektiva upple-

velsen av livskvalitet, vilket visar på värdet av att mäta båda begreppen. Även mätningar av livs-

kvalitet och symtom kan komplettera varandra och visa på olika effekter av behandling (Frisch, 

1998).  

 

Tidsåtgång. Det fanns stora skillnader i tidsåtgång för personalen mellan behandlingarna. 

En del av skillnaden i tidsåtgång förklaras av det 90 minuter långa bedömningssamtal som grup-

pen som behandlats med självhjälp fick genomgå. En annan skillnad var att självhjälpsbehand-

lingen hade ett rekommenderat antal kontakter under åtta veckor, medan längden på behandling 

med BI baserades på patientens behov. Det fanns ingen skillnad i tidsåtgång mellan självhjälps-

gruppen och den grupps som fått utökad bedömning och sedan behandlats med BI. Det kan tala 

för att den utökade bedömningen resulterade i att patienter med svårare problematik som inte 

lämpade sig för självhjälp, hade ett behov av fler kontakttillfällen i sin behandling med BI. Det i 

jämförelse med den grupp som randomiserats direkt till BI. Tidsåtgången för självhjälpsbehand-

lingen bör även jämföras med sedvanlig behandling med KBT som kan omfatta 15 till 20 sess-

ioner (APA, 2019).  Den självhjälpsbehandling som genomfördes i studien omfattade i genom-

snitt 6 behandlarkontakter varav 25 % skedde över telefon. Trots stora skillnader i tidsåtgång för 

personalen mellan behandlingsformerna upptäcktes övervägande små skillnader mellan grup-

perna i förbättring av vardaglig funktionsnivå, livskvalitet och sammantagen symtomnivå. För att 

kunna dra slutsatser om tidseffektivitet behöver fler aspekter av begreppet vägas in, exempelvis 

patientnöjdhet, benägenhet att söka fortsatt vård samt långsiktig förbättring, vilket ligger utanför 

ramarna för föreliggande arbete.  

De samband som upptäcktes mellan tidsåtgång och förbättring var negativa, det vill säga 

att förbättringen var mindre ju mer tid patienten fått i behandling. Sambandet gällde framförallt 

förbättring av livskvalitet för patienter som behandlats med BI. Det skulle kunna förklaras av den 

modell som används för bokning av besök inom integrerad beteendehälsa där ett besök bokas i 

taget baserat på patientens behov. Det innebär att patienter med svårare psykisk ohälsa får fler 

behandlarkontakter och därmed mer tid i behandling, samtidigt som förbättringstakten var lång-

sammare. Tidigare studier har visat att patienter med lättare psykisk ohälsa blir hjälpta av kortare 
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insatser medan patienter med svårare symtom behöver längre tid i behandling för att förbättras 

(Brown & Jones, 2005).  

 

Sammanvägning av resultat. Sammanfattningsvis kan förbättring på utfallsmåtten vägas 

mot tidsåtgång och primärvårdens uppdrag att tillgängliggöra vård av psykisk ohälsa (SFS, 

2017:30). Om alla patienter som hade en problemprofil lämplig för behandling med självhjälp 

hade fått den typen av behandling hade sammanlagt 18 patienter av 29 kunnat få en längre be-

handling. Tidsåtgången för varje patient hade därmed ökat samtidigt som få skillnader i förbätt-

ring upptäcktes mellan behandlingsgrupperna. Den interaktion som fanns mellan behandlings-

form och förbättring skedde mellan FU4 och FU8, det vill säga under den senare delen av be-

handlingsperioden. Då pågick fortfarande behandling med självhjälp medan de flesta av de pati-

enter som fick BI hade avslutat sin behandling. Det kan tyda på att både behandlingsform och 

behandlingslängd skulle kunna ha betydelse för utfall, men eftersom deltagarantalet var lågt bör 

resultaten tolkas med försiktighet. Det råder även osäkerhet i hur många av de nio patienter som 

befunnits ha en problemprofil som passar för självhjälpsbehandling som skulle varit motiverade 

till den typen av behandling och haft förutsättningar att tillgodogöra sig materialet. Tidigare stu-

dier har visat att lågutbildade, yngre och patienter med låg livskvalitet har sämre förutsättningar 

att nå remission med självhjälp (Salomonsson, 2018), vilket inte kontrollerats för när en patient 

uppfyllt kriterierna för lämplighet för självhjälp (tabell 2).  

Metoddiskussion 

Design, deltagare och urval. Proceduren för rekrytering av patienter till studien utforma-

des för att inte störa vårdcentralens ordinarie rutiner. Därför baserades urvalet på de patienter 

som i telefon med vårdcentralens sjuksköterskor bedömdes behöva behandling av psykisk 

ohälsa, samt patienter vars behov av psykologisk behandling uppmärksammades av övrig vård-

personal. Därmed fanns liten kontroll över vilka patienter som rekryterades till studien. Det är 

sannolikt att fler än de 66 patienter som hänvisades till studien (figur 1) hade kunnat vara aktu-

ella för deltagande då vårdcentralens psykosociala resurser tog emot 145 nybesök under perioden 

(Region Kronoberg, 2019). Det innebär att en stor andel av de patienter som kom i kontakt med 
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vårdcentralen inte bedömdes gällande lämplighet för studien vilket utgör en metodologisk svag-

het. Studiens randomisering och analys har genomförts på endast en liten del av de patienter som 

sökte vård för psykisk ohälsa under perioden, vilket påverkar resultatens tillförlitlighet.  

Randomisering till studiens betingelser genomfördes när patienten i telefon muntligt sam-

tyckt till deltagande. Den tidiga randomiseringen innebar ett bortfall av patienter som muntligt 

tackat ja till studien, men sedan tackade nej till deltagande innan genomförande av förmätning. 

Det kan ses som en brist då det fanns en risk att fler skulle välja att avbryta sitt deltagande inom 

ett av randomseringsalternativen, vilket skulle orsaka asymmetri mellan grupperna. Så blev dock 

inte fallet då de åtta patienter som valde att avbryta sitt deltagande innan förmätning var jämnt 

fördelade mellan de två randomiseringsalternativen. Ytterligare en brist är att randomiseringen 

resulterade i behandling för båda grupper; därmed fanns ingen kontrollgrupp som inte fått be-

handling, exempelvis väntelista. Resultaten kan därmed inte jämföras med hur patienternas för-

ändring varit utan behandling vilket begränsar möjligheten att dra slutsatser om behandlingarnas 

effektivitet. Den grupp som behandlats med BI kan ses som en aktiv kontrollgrupp (Makuch & 

Johnson, 1998) som är kliniskt representativ. Således kan behandlingsformerna jämföras mot 

varandra men inte mot remission över tid utan behandling. Val av design motiveras av behovet 

av forskning av behandling som utförs i reguljär vård (Holmqvist et al., 2014) och metoden har 

anpassats till de förutsättningar som fanns på den aktuella vårdcentralen.   

 

Behandling. Förutsättningarna för behandlarna skilde sig åt i flera avseenden mellan 

självhjälp respektive BI. Behandling med BI genomfördes av vårdcentralens psykosociala resur-

ser med utbildning i KBT medan självhjälpsbehandlingen utfördes av psykologkandidater som 

gick termin 10 på psykologprogrammet. Därmed fanns en skillnad i behandlarnas utbildning och 

bakgrund mellan behandlingsformerna. Då psykologkandidaterna inte var anställda på vårdcen-

tralen och endast arbetade med studien fanns större möjligheter att exempelvis boka om ute-

blivna besök jämfört med de psykosociala resurserna som även hade andra arbetsuppgifter. I stu-

dien jämfördes en redan implementerad behandling med en behandling specifik utformad för 

projektet där psykologkandidaterna fick veckovis handledning. Därav fanns större kontroll av 

vad som genomfördes i behandling med självhjälp än vad som gjordes i behandling med BI. Det 



  

46 
 

är därför möjligt att behandlarnas metod inom BI skilde sig åt i större utsträckning än för själv-

hjälp, däremot kan behandlingen med BI anses ha en högre ekologisk validitet (Ram et al., 

2017).  

 

Mätningar och analys. I studien användes mätinstrument med en varierande grad av va-

liditet och reliabilitet. Det primära utfallsmåttet WHODAS 2.0 är väl beprövat och validerat 

(Världshälsoorganisationen, 2015) medan måttet på sammantagen symtomnivå är konstruerat för 

studien och består av flera förkortade symtomskalor. Kortskalorna har i vissa fall utvärderats i 

studier men en del är framtagna specifikt för studien och därmed inte beprövade (tabell 1). Där-

för är det möjligt att sammantagen symtomnivå, som innefattar mätning av en rad diagnoser, inte 

var tillräckligt känsligt för att fånga upp förändringar och validiteten kan bedömas som låg. Att 

använda förkortade skalor är ett metodval grundat i en avvägning av att undersöka symtom på 

många tillstånd och samtidigt inte göra skattningarna för betungande för deltagarna. En aspekt av 

självskattningar för den studerade populationen är att det kan finnas ett bortfall av patienter som 

på grund av sitt hälsotillstånd inte vill eller klarar att genomföra mätningar, vilket skulle kunna 

påverka urvalet.  

Tidsåtgång för personal definierades i studien som den tid behandlaren har kontakt med 

patienten genom besök eller telefonsamtal. Därmed har inte administrativ räknats med i måttet 

tidsåtgång, vilket gör att tidsmåttet inte täcker all den tid behandlaren lägger på en behandling. 

Om administrativ tid inkluderats hade enskilda behandlares tid fått stor påverkan på resultatet då 

antalet behandlare var lågt. Behandling med BI utfördes av tre behandlare och självhjälp av sex. 

Det hade kunnat lösas genom att använda ett medelvärde för varje kontakttyp; bedömningssam-

tal, besök respektive telefonsamtal och med det beräkna sammantagen tid för behandling och ad-

ministration. I studien har behandlingstiden uppskattats efter varje behandlingstillfälle och kan 

således betraktas som en mer tillförlitlig uppskattning, jämfört med ett konstruerat medelvärde. 

Resultaten ska dock inte tolkas som den sammanlagda tid personalen lägger på en behandling 

och det kan finnas skillnader i tidsåtgång för administration mellan behandlingsformerna som 

inte uppmätts.  

Vid tidpunkt för analys av data hade inte alla patienter kommit fram till FU8 och det finns 

därför ett avsevärt bortfall av mätningar. Det hade varit önskvärt att analysera resultaten från 

samtliga patienters mätningar men inom den tidsram som förelåg för arbetet var det inte möjligt. 
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Tillgänglig data har analyserats statistiskt även i de fall deltagarantalet är mycket lågt för att visa 

på tendenser och för att vara användbart som underlag i fortsatt forskning. Ett lågt deltagarantal 

ökar risken för typ 2-fel (Bradley & Brand, 2013), det vill säga att statistiska skillnader inte upp-

täcks. I de fall en betydande skillnad i effektstorlek upptäcktes trots att resultatet inte var signifi-

kant är det sannolikt att skillnaden uppnått signifikansnivå i ett större urval, förutsatt att effekten 

skulle vara bestående. Förutom analyser mellan de huvudsakliga mätpunkterna förmätning till 

FU8 genomfördes även vidare analyser av post hoc-karaktär av data mellan förmätning och FU4 

samt mellan FU4 och FU8. Analyserna möjliggjorde utforskande av eventuella skillnader mellan 

mätpunkterna i patientgruppernas förändring på utfallsmåtten, vilket ansågs vara av intresse då 

behandlingarnas längd skilde sig åt. Samtidigt finns en stor osäkerhet i resultatet som framförallt 

kan ses som indikationer att utforska i fortsatta studier.  

 

Praktiska implikationer Ökade kunskaper och fortsatt utvärdering behandling för psy-

kisk ohälsa inom primärvården kan bidra till att en större andel patienter får effektiv psykologisk 

behandling. Brief Interventions och självhjälp har i flera studier visat på goda resultat (Posse-

mato et al., 2018; Salomonsson et al., 2018) vilket resultaten i föreliggande studie inte motsäger. 

Inom primärvården bör tidsåtgång vägas in i val av behandling och det fanns en tydlig skillnad i 

tidsåtgång mellan behandlingarna i studien där BI krävde mindre tid än självhjälp. BI är en be-

handlingsform som ska passa alla patienter, men för patienter med förutsättningar att tillgodo-

göra sig självhjälpsbehandling kan det vara ett möjligt alternativ. Om den tendens som fanns i 

föreliggande studie, gällande att patienter som fått självhjälp fick en större förbättring av vardag-

lig funktionsnivå under den senare delen av behandlingen, skulle visa sig stabila i en större studie 

kan det vara en indikation för att införa självhjälp parallellt med BI.  

Slutsatser 

Behandling med självhjälp kräver mer tid än behandling med BI. Självhjälp är dock en 

mindre tidskrävande behandlingsform än sedvanlig KBT och är därför lämplig som behandling 

på primärvårdsnivå. Sammantaget fanns en förbättring gällande vardaglig funktionsnivå, livskva-

litet och sammantagen symtomnivå efter åtta veckor för båda patientgrupperna. Att 7,2 % av 

vårdcentralens patienter fick ett nybesök hos psykosocial resurs tyder på att tillgängligheten till 
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psykologisk behandling var högre på vårdcentralen jämfört med vad som framkommit i utvärde-

ring av andra verksamheter i Sverige (Åsbring, et al., 2014). Samtidigt har tidigare studier visat 

att en tredjedel av alla patienter inom primärvården har behov av behandling för psykisk ohälsa 

(SOU 2018:90) och den andel patienter som inte får psykologisk behandling för sina besvär kan 

fortsatt antas vara stor.  

De effekter av behandling som framkommit är att patienterna förbättrat vardaglig funkt-

ionsnivå, livskvalitet och sammantagen symtomnivå med måttliga till stora effektstorlekar. Ef-

tersom urvalet var litet och kontrollgrupp saknades bör resultaten dock tolkas med försiktighet. 

Fynden kan möjligen vara en indikation för vidare studier.  

Framtida forskning 

Det finns ett stort behov av forskning på behandlingsformer för psykisk ohälsa anpassade 

till primärvården (Holmqvist et al, 2014). För Brief Interventions som effektiv behandlingsform 

på primärvårdsnivå finns ännu inte tillräckligt vetenskapligt stöd (SBU:2011), samtidigt som be-

handlingen är vanligt förekommande (Glover et al., 2016; Possemato et al., 2018). Framtida 

forskning bör inriktas på att utvärdera effekter av korta psykologiska behandlingsformer för att 

primärvården ska kunna möta ett ökande behov av behandling av psykisk ohälsa (SOU 2018:90). 

Därav är tidseffektivitet en viktig faktor för behandling på vårdnivån som kan utforskas i vidare 

studier. Föreliggande pilotprojekt kommer att följas av en multicenterstudie inriktad på utvärde-

ring och implementering av Integrerad beteendehälsa i primärvården.   
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Appendix A 

Information till forskningspersonerna 
Bakgrund och syfte 

Region Kronoberg genomför i samarbete med Linnéuniversitetet och Karolinska Institutet denna 

studie som avser att höja kvaliteten på psykosocialt stöd och behandling i primärvården. Integrerad 

beteendehälsa (IBH) är ett sätt att organisera primärvården genom ett närmare samarbete mellan lä-

kare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer och andra yrkesgrupper för att bättre hjälpa patienter ut-

över rent medicinsk vård. Studien ska dels utvärdera hur IBH fungerar, dels jämföra effekterna av 

två olika typer av utökad bedömning av patientens problem. 

 

Förfrågan om deltagande 

Du får frågan om deltagande eftersom vårdpersonal du varit i kontakt med har bedömt att du skulle 

kunna ha nytta av att få en bedömning för en eventuellt psykosocial insats.   

Läs hela denna information, du som vill delta lämnar ditt samtycke längre ner. 

 

Hur studien går till 

De som är med i studien lottas mellan två typer av utökad bedömning: 

1. En utökad bedömning med fokus på psykiskt mående, hur du klarar av din vardag och vad 

du upplever att du skulle behöva hjälp med. Du besvarar innan ditt första besök frågor om 

detta på papper eller via internet (tar 15-30 minuter). Dina svar blir ett stöd för dig och din 

behandlare för att avgöra din fortsatta vård. 

2. Som alternativ (1), men dessutom görs också en strukturerad intervju som tar 45-60 minuter. 

 

Efter fyra och åtta veckor får du svara på fler frågor i telefon/på papper/via internet om hur du mår, 

vilka förändringar du gjort och hur du upplever vården. Långtidsuppföljningar på upp till tre år kan 

komma att genomföras.  

 

Den extra bedömningen journalförs på sedvanligt sätt. Ditt deltagande i forskningsstudien kommer 

inte påverka din möjlighet att ta del av annan sjukvård negativt. 

 

Vilka är riskerna? 

De utökade bedömningarna och efterföljande insatser har tidigare prövats i forskning och i reguljär 

vård utan att risker framkommit. Att svara på frågor i formulär och intervjuer kan uppfattas som an-

strängande. Att arbeta med förändringar du och din behandlare kommer överens om att prova kräver 

tid och vara känslomässigt ansträngande på samma sätt som psykologisk behandling i stort kan 

vara.  

 

Finns det några fördelar? 

Syftet med båda formerna av fördjupad bedömning är att få en bättre förståelse för patientens situat-

ion och problematik för att kunna fatta bättre beslut om fortsatt vård. Om tillägget av den mer om-

fattande bedömningsintervjun leder till bättre utfall jämfört med att bara använda självskattningsfor-

mulär är okänt och det vi nu vill undersöka.  

 

Hantering av data och sekretess 

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig, hämtad från de frågor som du 
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besvarar under studiens gång, från bedömningar som vårdpersonal gör och från journal. Informat-

ionen behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem och sedvanlig sekretess gäller. Data i 

digital form lagras i en säker databas som ansvarig forskare kontrollerar tillgången till och data på 

papper lagras tillfälligt i låsta arkivskåp i linje med vårdcentralens rutiner för att sedan överföras 

till digital form. Data som bearbetas och analyseras är i pseudonymiserad form, det vill säga varje 

deltagare tilldelas en forskningskod och kodnyckeln som kan användas för att koppla denna kod 

till en enskild individ förvaras i den säkra databasen. Det betyder att de som analyserar data inte 

kan se vilka patienter som ingår i studien. All data kommer att delas med projektets medarbetare 

vid Linnéuniversitetet och Karolinska Institutet för att möjliggöra nödvändiga analyser. Syftet med 

all bearbetning och analyser är att kunna besvara studiens frågeställningar och data kommer att 

sparas minst tio år för att säkerställa möjligheten att, efter utökad etikansökan, besvara ytterligare 

frågeställningar eller i helt avidentifierad form kombineras med data från liknande studier. Resul-

taten av studien kommer att sammanställas statistiskt och presenteras i vetenskapliga tidskrifter 

och vid konferenser så att enskilda personers svar inte kan spåras. 

Ansvarig för dina personuppgifter är Region Kronoberg. Personuppgifterna behandlas enligt EU:s 

dataskyddsförordning (GDPR) i forskningssyfte, enligt den rättsliga grunden allmänt intresse. Du 

har enligt GDPR rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och 

vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att 

behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du har frågor eller vill ta del av uppgifterna 

ska du kontakta Region Kronobergs dataskyddsombud på 0470-58 80 00 eller dataskyddsom-

bud@kronoberg.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att 

lämna in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet (datainspektionen@datain-

spektionen.se, 08-657 61 00). 

 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Den personliga informationen om dig hanteras på sedvanligt sätt inom vårdcentralen och kommer 

att förmedlas till dig under vårdens gång och dokumenteras i journalen, som du kan begära utdrag 

ur. Studiens resultat presenteras i vetenskapliga tidskrifter enligt så kallad Open Access, vilket inne-

bär att artiklarna är tillgängliga för allmänheten. 

 

Försäkring och ersättning 

Sedvanlig patientförsäkring gäller. Då studien genomförs som en del av den reguljära vården utgår 

ingen ersättning eller befrielse från kostnader.  

 

Frivillighet 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att 

inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller 

att påverka din framtida vård eller behandling. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). 

 

Kontaktperson för frågor om studien och deltagande i den 

Viktor Carlsson 

Region Kronoberg, Allmänmedicinskt Kunskapscentrum (AMK), 351 88 Växjö 

0720-831953, viktor.carlsson@kronoberg.se 

 

Forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig 

mailto:dataskyddsombud@kronoberg.se
mailto:dataskyddsombud@kronoberg.se
mailto:datainspektionen@datainspektionen.se
mailto:datainspektionen@datainspektionen.se
mailto:viktor.carlsson@kronoberg.se
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Region Kronoberg 

Personuppgiftsansvarig: Regionstyrelsen dataskyddsombud@kronoberg.se  

 

Ansvarig forskare  

Viktor Kaldo, Professor och leg psykolog 

Linnéuniversitetet och Karolinska Institutet 

0707-373859, viktor.kaldo@lnu.se   
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Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa frå-

gor. Jag får behålla/skriva ut/kopiera den skriftliga informationen.  

☐ Jag samtycker till att delta i studien ”Utökade psykosociala insatser i primärvården”  

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i forskningsper-

sonsinformationen. 

 

Mobilnummer där vi kan nå dig:_____________________________ 

 

Plats och datum Underskrift 
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Appendix B 

Problembeskrivningar 

Viktiga problemområden  

Vilken typ av hjälp som passar dig beror på vilka problemområden som du har och vill arbeta med. Läs igenom 

dessa beskrivningar av problemområden och bedöm om du känner igen dig i problemet och hur viktigt ett problem 

är att förändra för dig.  

1. Depression. De flesta av oss är nedstämda då och då. Ibland blir nedstämdheten djupare och mer lång-

varig och man brukar då istället tala om depression. Orsakerna till att man är nedstämd eller deprimerad 

varierar mycket och yttrar sig på olika sätt för olika personer. Det är vanligt att man tappar sitt intresse för 

att göra saker. Sådant som man uppskattade tidigare väcker inte längre några positiva känslor. Man fastnar 

lätt i grubblerier där man tänker på samma problem om och om igen. Många tankar handlar om att ifråga-

sätta sitt värde, känna skuld eller utvärdera sitt liv negativt. Kanske tänker man också på döden och att 

tillvaron är meningslös. Trots att man tänker mycket får man ofta svårare att tänka klart och uppmärksam-

heten och orken blir sämre. Det blir också svårare att fatta beslut och att motivera sig till att ta tag i saker 

man vet att man borde göra. Det är vanligt att känna sig energilös och ofta blir man mindre aktivt. 

1a. Hur pass väl tycker du att beskrivningen 

stämmer in på dig den senaste tiden? □ Inte 

alls  

□ Inte så bra  

□ Ganska bra  

□ Bra  

□ Mycket bra  

1b.Hur viktigt tycker du att det är att ta itu med 

det här problemet? Väg in både hur allvarligt 

problemet är för dig och hur motiverad du är att 

jobba med problemområdet.  

□ Inte alls viktigt  

□ Rätt så viktigt  

□ Viktigt  

□ Mycket viktig 

2. Oro. Det är normalt att känna oro inför en viktig händelse eller om det har hänt något tråkigt i livet som 

måste hanteras. Oron hjälper oss att vara förutseende och beredda på att handskas med olika situationer. 

För en del får oron alltför stor plats både i vardagen och i livet i stort. Det kan vara så att man ständigt kän-

ner oro för något och att oron är starkare än vad som kanske är motiverat. Vanligt är att man tänker på job-

bet, familjen, sjukdomar eller att något hemskt ska hända. Istället för att få oss att klara av saker blir oron 

istället till en begränsning och ett ständigt obehag. Oron tar både tid och ork. Även om man är medveten 

om att man oroar sig för mycket kan det vara svårt att sluta. Att ständigt oroa sig påverkar hur man mår. 

Nedstämdhet liksom allmän känslighet är inte ovanligt när man upplever sin tillvaro som problemfylld 

eller hotfull. Andra möjliga följder av oro är sömnproblem och kroppsliga symtom som muskelspänningar 

och värk. 
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2a. Hur pass väl tycker du att beskrivningen 

stämmer in på dig den senaste tiden? □ Inte 

alls  

□ Inte så bra  

□ Ganska bra  

□ Bra  

□ Mycket bra  

                                                            

2b.Hur viktigt tycker du att det är att ta itu 

med det här problemet? Väg in både hur 

allvarligt problemet är för dig och hur mo-

tiverad du är att jobba med problemom-

rådet.  

□ Inte alls viktigt  

□ Rätt så viktigt  

□ Viktigt  

□ Mycket viktigt 

3. Panik Att få en panikattack innebär att man plötsligt utan någon synbar förvarning drabbas av 

starkt kroppsligt och känslomässigt obehag. Man kan få exakt samma ångestreaktion om man exem-

pelvis har en specifik fobi för spindlar eller om man lider av social ångest, men det är när paniken 

kommer utan förvarning som man brukar tala om paniksyndrom Vanliga kroppsliga symtom är hjärt-

klappning, svårigheter att andas, yrsel och darrningar. Även en rad andra annars ovanliga och ofta 

obehagliga kroppsupplevelser är vanliga. I samband med en panikattack upplever man en mycket stark 

rädsla och påträngande obehag. Rädslan kan bestå i fruktan över att man är döende eller att man kom-

mer att göra något okontrollerat. Ibland handlar det mer om en intensiv ångest och ofta oro för att en 

panikattack kan vara på väg. Det är inte ovanligt att den som tidigare drabbats av panikattacker börjar 

undvika platser eller situationer som förknippas med dem. Detta undvikande kan börja påverka hur 

man lever sitt liv och ibland blir man oerhört begränsad i vad man klarar av att göra. 

3a. Hur pass väl tycker du att beskrivningen 

stämmer in på dig den senaste tiden? □ Inte 

alls  

□ Inte så bra  

□ Ganska bra  

□ Bra  

□ Mycket bra  

3b.Hur viktigt tycker du att det är att ta itu med 

det här problemet? Väg in både hur allvarligt 

problemet är för dig och hur motiverad du är att 

jobba med problemområdet.  

□ Inte alls viktigt  

□ Rätt så viktigt  

□ Viktigt  

□ Mycket viktigt 

4. Social ångest. För den som upplever social ångest innebär det ett stort obehag att vara i centrum för 

andra människors uppmärksamhet. Ofta finns tankar på att man då blir granskad och att man på något 

sätt gör bort sig, vilket kommer att få olika negativa konsekvenser. När man känner detta obehag hän-

der det ofta att även kroppen reagerar. Det är vanligt att man svettas, känner hur hjärtat slår fortare och 

man kan även känna yrsel och få domningskänslor. Det är lätt hänt att man börjar stamma och att ens 

rörelser blir skakiga. En del hittar på egna knep för att klara vissa situationer. Den som känner av social 

ångest kan börja begränsa sig, både i det privata livet och i arbetslivet, på grund av att obehaget är så 

stort eller känns svårt att hantera. Detta trots att de egentligen önskar att de kunde ha varit med i olika 

sociala sammanhang.  
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4a. Hur pass väl tycker du att beskrivningen 

stämmer in på dig den senaste tiden? □ Inte 

alls  

□ Inte så bra  

□ Ganska bra  

□ Bra  

□ Mycket bra  

4b.Hur viktigt tycker du att det är att ta itu med 

det här problemet? Väg in både hur allvarligt 

problemet är för dig och hur motiverad du är att 

jobba med problemområdet.  

□ Inte alls viktigt  

□ Rätt så viktigt  

□ Viktigt  

□ Mycket viktigt 

5. Stress/utmattning Stress innebär en kroppslig aktivering som förbereder oss för situationer där vi 

behöver vara fysiskt aktiva och mer skärpta i tanken. Det kan vara bra kortare stunder, men stress under 

en lång tid är negativt för vårt välmående. Vi blir trötta både i kroppen och i huvudet. Spändhet i krop-

pen, huvudvärk och magont är vanligt och det blir svårt att behålla koncentrationen och fatta beslut. En 

del som levt med mycket stress och bristande återhämtning under många månader eller år, utvecklar med 

tiden utmattning. Det kännetecknas av ihållande trötthet som inte går över trots vila, påtagliga fysiska 

och psykiska symtom och stora svårigheter att hantera krav och stress. Ofta handlar stress om vi försöker 

hantera många saker samtidigt eller att vi upplever att kraven hemma eller på jobbet överstiger vår för-

måga. Ibland är det man själv som ställer de högsta kraven. Situationer som man känner att man inte kan 

göra något åt är stressande, precis som att ha för lite tid eller en dålig struktur i sin vardag. 

5a. Hur pass väl tycker du att beskrivningen 

stämmer in på dig den senaste tiden? □ Inte 

alls  

□ Inte så bra  

□ Ganska bra  

□ Bra  

□ Mycket bra  

5b.Hur viktigt tycker du att det är att ta itu med 

det här problemet? Väg in både hur allvarligt 

problemet är för dig och hur motiverad du är att 

jobba med problemområdet.  

□ Inte alls viktigt  

□ Rätt så viktigt  

□ Viktigt  

□ Mycket viktigt 

6. Sömnproblem Att ha sömnproblem innebär att man under en längre tid upplever att sömnen på något 

sätt inte är bra. Ibland finns tydliga orsaker till det, till exempel en period av mycket stress, barn som 

väcker en på natten eller skiftarbete. Samtidigt är det vanligt att sömnproblemen lever sitt eget liv även 

utan en sådan tydlig orsak och då är det särskilt viktigt att jobba specifikt med sömnen. Vanligast är att 

man inte känner sig utsövd och att man inte får den vila man behöver, eller att sömnen inte följer det 

mönster som man önskar vad gäller tid eller längd. Det kan dröja väldigt länge innan man somnar, man 

kan vakna många gånger under natten eller alldeles för tidigt. Efter en längre tids sömnproblem fungerar 

man sämre under dagen. Man får svårigheter med koncentrationen, blir mer lättirriterad och känner sig 

mer likgiltig. Sömnen och den psykiska hälsan påverkar varandra i ett samspel. 
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6a. Hur pass väl tycker du att beskrivningen 

stämmer in på dig den senaste tiden? □ Inte 

alls  

□ Inte så bra  

□ Ganska bra  

□ Bra  

□ Mycket bra  

6b.Hur viktigt tycker du att det är att ta itu med 

det här problemet? Väg in både hur allvarligt 

problemet är för dig och hur motiverad du är att 

jobba med problemområdet.  

□ Inte alls viktigt  

□ Rätt så viktigt  

□ Viktigt  

□ Mycket viktigt 

7. Hälsoångest Att ibland oroa sig för sin hälsa är vanligt. Hälsoångest (eller hypokondri) handlar 

om en överdriven rädsla för att ha eller utveckla en allvarlig sjukdom som håller i sig över en längre 

tid, och som påverkar livskvaliteten negativt. När man har hälsoångest är det vanligt att man oroar 

sig för att ha eller drabbas av cancer, hjärtfel, MS och/eller andra allvarliga sjukdomar. Oron kan till 

exempel väckas när man läser om sjukdomar eller upptäcker nya signaler i den egna kroppen. 

Många, men inte alla, med hälsoångest söker sjukvård betydligt oftare än genomsnittspersonen. 

Andra undviker allt som kan påminna om sjukdom, såsom vårdinrättningar, på grund av rädslan. Det 

är också vanligt att relationer med nära anhöriga påverkas negativt, inte minst om du ofta söker dig 

till anhöriga för stöd och lindring när oron är som störst. Om oron för sjukdom återkommer ofta 

finns en risk att detta går ut över dina vardagliga aktiviteter och att du gradvis blir mer passiv. 

7a. Hur pass väl tycker du att beskrivningen 

stämmer in på dig den senaste tiden? □ Inte 

alls  

□ Inte så bra  

□ Ganska bra  

□ Bra  

□ Mycket bra  

7b.Hur viktigt tycker du att det är att ta itu med 

det här problemet? Väg in både hur allvarligt 

problemet är för dig och hur motiverad du är att 

jobba med problemområdet.  

□ Inte alls viktigt  

□ Rätt så viktigt  

□ Viktigt  

□ Mycket viktigt 

8. Tvång och tvångstankar Tvångssyndrom består av tvångstankar och tvångshandlingar. Tvångstankar 

är obehagliga återkommande tankar om till exempel att man är smittad eller att man ska råka skada 

andra. Tvångshandlingar syftar till att neutralisera obehaget som kommer med tvångstankarna. Det kan 

exempelvis vara att tvätta sig överdrivet, kontrollera spisen upprepade gånger, eller att överdrivet ordna 

och arrangera saker. Tvångssyndrom innebär stort lidande då man tenderar att fastna i långa stunder av 

tvångstankar och tvångshandlingar varje dag. Många människor börjar därför undvika situationer där de 

kan få tvångstankar och därmed minskar livsutrymmet.  

 

 



  

LXVII 
 

8a. Hur pass väl tycker du att beskrivningen 

stämmer in på dig den senaste tiden? □ Inte 

alls  

□ Inte så bra  

□ Ganska bra  

□ Bra  

□ Mycket bra  

8b.Hur viktigt tycker du att det är att ta itu med 

det här problemet? Väg in både hur allvarligt 

problemet är för dig och hur motiverad du är att 

jobba med problemområdet.  

□ Inte alls viktigt  

□ Rätt så viktigt  

□ Viktigt  

□ Mycket viktigt 

9. Problem med kroppslig ohälsa Bestående kroppslig ohälsa kan till exempel vara diabetes, astma, 

hjärt-kärlbesvär, mag- tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Krohns sjukdom. Det kan också vara neuro-

logiska tillstånd som MS, Parkinsons sjukdom, komplikationer efter stroke, ledproblem, kronisk smärta 

med eller utan en tydlig orsak, tinnitus eller IBS (orolig mage). Att leva med dessa typer av besvär under 

lång tid påverkar hela livssituationen. Det kan innebära att man i sitt dagliga liv blir begränsad och inte 

kan leva självständigt, utan är beroende av andras hjälp. Man kanske inte har möjlighet att arbeta i den 

utsträckning man har gjort tidigare och kan bli mer isolerad. Meningsfulla aktiviteter blir svårare att ge-

nomföra och livskvaliteten påverkas negativt. I vardagen kretsar tankarna kring sjukdomen snarare än 

kring det som är positivt. 

9a. Hur pass väl tycker du att beskrivningen 

stämmer in på dig den senaste tiden? □ Inte 

alls  

□ Inte så bra  

□ Ganska bra  

□ Bra  

□ Mycket bra  

9b.Hur viktigt tycker du att det är att ta itu med 

det här problemet? Väg in både hur allvarligt 

problemet är för dig och hur motiverad du är att 

jobba med problemområdet.  

□ Inte alls viktigt  

□ Rätt så viktigt  

□ Viktigt  

□ Mycket viktigt 

10. Svårigheter i livssituationen En utsatt livssituation kan vara hot och våld i nära relationer eller 

förekomst av drog- och alkoholmissbruk. Den kan också bestå i ett mycket stort ansvar för barn eller 

andra familjemedlemmar med behov av hjälp utan att det finns möjlighet till avlastning. Andra exempel 

är ekonomiska svårigheter eller ensamhet och brist på socialt nätverk. Det kan också handla om påtag-

liga problem på jobbet, med överbelastning, dåliga arbetsförhållanden och konflikter. Inte sällan med-

verkar flera olika problem till att den sammantagna livssituationen blir mycket svår. 
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10a. Hur pass väl tycker du att beskrivningen 

stämmer in på dig den senaste tiden? □ Inte 

alls  

□ Inte så bra  

□ Ganska bra  

□ Bra  

□ Mycket bra  

10b.Hur viktigt tycker du att det är att ta itu 

med det här problemet? Väg in både hur allvar-

ligt problemet är för dig och hur motiverad du är 

att jobba med problemområdet.  

□ Inte alls viktigt  

□ Rätt så viktigt  

□ Viktigt  

□ Mycket viktigt 

11. Relationsproblem Att ha en partner innebär för många att ha någon bredvid sig i vardagens och livets 

upp- och nedgångar, att dela såväl vardagliga rutiner som passion och äventyr med, att älska och bli äls-

kad. Samtidigt medför en parrelation kompromisser och utmaningar. Olika uppfattningar kan finnas om 

hur mycket närhet man önskar och behöver i en parrelation, hur mycket ansvar man tar för olika saker, hur 

organiserad, kreativ och/eller utåtriktad man är och hur detta i sin tur påverkar partnern. Ibland kan svårig-

heter och konflikter växa sig stora om paret inte lyckas hantera dem på ett bra sätt. Kanske finns olika 

uppfattningar om hur problem ska lösas.  

Saknas tid eller engagemang för att närma sig varandra är risken stor att avstånd och missnöje växer. Inte 

sällan blir det allt svårare att prata med varandra. Vissa drar sig undan och tystnar, andra konfronterar 

varandra för sådant som kan uppfattas som småsaker. Känslomässig och fysisk närhet kan variera över tid 

och situationer, men växer relationsproblemen är ofta sexlivet påverkat. 

11a. Hur pass väl tycker du att beskrivningen 

stämmer in på dig den senaste tiden? □ Inte 

alls  

□ Inte så bra  

□ Ganska bra  

□ Bra  

□ Mycket bra  

11b.Hur viktigt tycker du att det är att ta itu med 

det här problemet? Väg in både hur allvarligt 

problemet är för dig och hur motiverad du är att 

jobba med problemområdet.  

□ Inte alls viktigt  

□ Rätt så viktigt  

□ Viktigt  

□ Mycket viktigt 
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12. Vad känns viktigast för dig? Du kan säkert ha känt igen dig i flera problemområden. Fundera igenom 

dina svar och rangordna de två problemområden som du tycker skulle vara viktigast att arbeta med. 

Utgå från hur du själv känner just nu.  

12a. Av problemområdena känns det viktigast för mig att arbeta med:  

□ Depression (långvarig nedstämdhet, oförmåga känna glädje, energilöshet, grubblerier)  

□ Oro (orostankar som tar för stor plats i vardagen)  

□ Panik (attacker av starkt kroppsligt och känslomässigt obehag, ofta undvikande av vissa  

sitationer)  

□ Social fobi (rädsla för och undvikande av vissa eller många sociala situationer)  

□ Stress/utmattning (långvarig stress, höga krav som är svåra att påverka, kroppsliga  

symtom, nedsatt koncentration och tankeförmåga)  

□ Sömnproblem (långvariga svårigheter att sova, oro för sömnen)  

□ Hälsoångest (ihållande oro för att bli eller vara allvarligt sjuk)  

□ Tvång och tvångstankar (påträngande oönskade tankar, känna sig tvungen att göra vissa  

saker, tex tvätta händerna eller att ordna och arrangera saker)  

□ Problem med kroppslig ohälsa (långvarig sjukdom/skada som påverkar livssituationen  

och förmågan att klara vardagen)  

□ Svårigheter i livssituationen (tex alkoholmissbruk, ansvar för anhöriga, dålig ekonomi)  

□ Relationsproblem (svårigheter i en parrelation)  

12 b. .Av problemen jag läst om känns det näst viktigast för mig att arbeta med:  

□ Depression  

□ Oro  

□ Panik  

□ Social fobi  

□ Stress/utmattning  

□ Sömnproblem  

□ Hälsoångest  

□ Tvång och tvångstankar  
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□ Problem med kroppslig ohälsa  

□ Svårigheter i livssituationen  

□ Relationsproblem 
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Appendix C 

Kortskalor 

Social fobi (Mini-SPIN) 

Ange hur mycket du besvärats av följande problem under den gångna veckan:  

 
Inte alls 

Lite 

grann 
Något 

Väldigt 

mycket 
Extremt 

1. Av rädsla för att bli generad undvi-

ker jag att göra saker eller att prata 

med människor. 

□ □ □ □ □ 

2. Jag undviker aktiviteter där jag står 

i centrum för uppmärksamheten.  
□ □ □ □ □ 

3. Att bli generad eller att verka dum 

hör till mina värsta rädslor.  
□ □ □ □ □ 

 

 

 

Utmattning (SMBQ) 

Här nedanför beskriver vi ett antal tillstånd som var och en kan uppleva då och då. Var god 

och fyll i, i vilken mån dessa upplevelser vanligtvis förekommer hos dig under större delen 

av din dagtid.  

 

1. Jag känner att jag fått nog. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Nästan ald-

rig 
     

Nästan all-

tid 

 

2. Mina ”batterier” är ”uttömda”. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Nästan ald-

rig 
     

Nästan all-

tid 
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Tvångssyndrom (OCI-R) 

Följande påståenden avser upplevelser som många har till vardags. Ringa in den siffra som 

bäst beskriver HUR MYCKET varje upplevelse har BEKYMRAT eller STÖRT dig under den 

senaste månaden.   

1. Jag kontrollerar dörrar, fönster och byrålådor etc. upprepade gånger.   

□ Inte alls 

□ Lite grann 

□ Ganska mycket 

□ Väldigt mycket            

2. Det känns som om jag måste upprepa vissa siffror.    

□ Inte alls 

□ Lite grann 

□ Ganska mycket 

□ Väldigt mycket      

3. Ibland måste jag tvätta eller rengöra mig bara för att jag känner mig smutsig. 

□ Inte alls 

□ Lite grann 

□ Ganska mycket 

□ Väldigt mycket    

Sömnsvårigheter (ISI) 

Nedan följer ett formulär där vi dig skatta dina eventuella sömnbesvär de senaste två veck-

orna. Frågorna är formulerade för personer som har sömnsvårigheter, om du inte har det ber 

vi dig ändå markera de svar som bäst beskriver hur du sovit de senaste två veckorna.  

1. Hur nöjd/missnöjd är du med ditt nuvarande sömnmönster?  

Mycket nöjd Nöjd 
Varken missnöjd 

eller nöjd 
Missnöjd 

Mycket miss-

nöjd 

0 1 2 3 4 

 

2. I vilken utsträckning anser du att dina sömnproblem försämrar din dagliga funkt-

ionsfömåga (tex trötthet att fungera på arbetet och med vardagssysslor, koncentration, 

minne, humor, o.s.v)? 

 

Inte alls Lite En del Mycket Väldigt mycket 

0 1 2 3 4 
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Hälsoångest (HAI) 

Varje fråga i detta formulär består av en grupp om fyra påståenden. Läs varje grupp av påstå-

enden och välj det påstående som bäst beskriver hur du känt den senaste veckan. Välj ett på-

stående genom att kryssa i rutan.  

□ Jag är i regel inte rädd att jag har en allvarlig sjukdom. 

□ Jag är ibland rädd att jag har en allvarlig sjukdom. 

□ Jag är ofta rädd att jag har en allvarlig sjukdom. 

□ Jag är alltid rädd att jag har en allvarlig sjukdom. 

 

□ Jag har inga svårigheter att låta bli att tänka på min hälsa.  

□ Jag har ibland svårigheter att låta bli att tänka på min hälsa. 

□ Jag har ofta svårigheter att låta bli att tänka på min hälsa. 

□ Ingenting kan få mig att låta bli att tänka på min hälsa. 

 

Om jag upplever en kroppslig reaktion eller förändring utan tydlig orsak: 

□ undrar jag sällan vad det innebär. 

□ undrar jag ofta vad det innebär. 

□ undrar jag alltid vad det innebär. 

□ måste jag få veta vad det innebär. 

 

 

Oro (GAD-2) 

Under de senaste 14 dagarna, hur ofta har du besvärats av följande problem? 

 

1. Känt dig nervös, ängslig eller väldigt stressad?  

Inte alls Flera dagar Mer än hälften av dagarna Nästan varje dag 

0 1 2 3 

 

 

2. Inte kunnat sluta oroa dig eller kontrollera din oro? 

Inte alls Flera dagar Mer än hälften av dagarna Nästan varje dag 

0 1 2 3 
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Valentinskalan 
Är du i en relation, till exempel gift/registrerad partner/sambo/särbo i fast relation? 

□ Ja 

□ Nej 

Om JA, besvara nedanstående frågor. Om NEJ hoppa över nedanstående tre frågor.  

1. När jag och min partner inte är överens eller har en konflikt kommer jag snabbt över 

det.  

□ Alltid  

□ Ofta  

□ Sällan  

□ Aldrig 

 2. Hur känslomässigt nära känner du dig din partner?  

□ Mycket nära  

□ Ganska nära  

□ Bara lite nära  

□ Inte alls nära  

3. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med er relation?  

□ Mycket nöjd  

□ Ganska nöjd  

□ Ganska missnöjd  

□ Mycket missnöjd 

 

Upplevd stress (PSS -2) 

Frågorna i denna enkät handlar om dina känslor och tankar under den senaste månaden. Du 

ska fylla i hur ofta du känt eller tänkt på ett visst sätt.  

Hur ofta under den senaste månaden har du: 

 

1. känt att du inte kunnat hantera allt som du måste göra? 

Aldrig Nästan aldrig Ibland Ganska ofta Väldigt ofta 

0 1 2 3 4 

 

2. klarat av att kontrollera irritationsmoment i ditt liv? 

Aldrig Nästan aldrig Ibland Ganska ofta Väldigt ofta 

0 1 2 3 4 



  

XVII 
 

Panik (PDSS-SR-2) 

De följande frågorna handlar om panikattacker och begränsade symtomattacker. I det här formuläret 

definierar vi en panikattack som en plötslig upplevelse av rädsla eller obehag som åtföljs av åt-

minstone 4 av de symtom som listas nedan. För att det ska anses vara en plötslig upplevelse måste 

symtomen nå sin kulmen inom 10 minuter. Episoder liknande panikattacker men som har färre än 4 av 

dessa listade symtom kallas för begränsade symtomattacker. Här är symtomen man räknar:  

• Snabba eller bultande hjärtslag  • Känsla av att kvävas • Overklighetskänslor 

• Svettning • Bröstsmärta eller obehag • Domningar eller stickningar 

• Darrning eller skakning • Illamående • Frossa eller värmevallningar 

• Andnöd • Yrsel eller svimningskänsla 
• Rädsla för att tappa kontrollen 

eller att bli galen 

• Rädsla att dö   

 

För var och en av de följande frågorna, var vänlig ringa in siffran för det svar som bäst beskriver din 

upplevelse under den gångna veckan. 

1. Om du hade några panikattacker under den gångna veckan, hur påfrestande (obe-

hagliga, skrämmande) var de medan de pågick? (Om du hade fler än 1, ge en genomsnitts-

skattning. Om du inte hade några panikattacker men hade begränsade symtomattacker, svara 

för de begränsade symtomattackerna).  

□ 0-Inte alls påfrestande, eller inga panikattacker eller begränsade symtomattacker under den 

gångna veckan  

□ 1-Milt påfrestande (inte alltför intensiva)  

□ 2-Måttligt påfrestande (intensiva, men fortfarande hanterbara)  

□ 3-Svårt påfrestande (väldigt intensiva)  

□ 4-Extremt påfrestande (extrem påfrestning under alla attacker)  

 2. Under den gångna veckan, fanns det några platser eller situationer (t.ex. kommunala 

transportmedel, biografer, folksamlingar, broar, tunnlar, köpcentra/gallerior, att vara 

ensam) som du undvek, eller kände dig rädd för (obekväm i, ville undvika eller lämna), 

på grund av rädsla att få en panikattack? Finns det några andra situationer som du 

skulle ha undvikit eller känt dig rädd för om de hade uppkommit under veckan, av 

samma anledning? Om du svarar ja på endera frågan, var vänlig skatta din grad av rädsla 

och undvikande för den gångna veckan.  

□ 0-Ingen alls: ingen rädsla eller undvikande  

□ 1-Mild: rädsla och/eller undvikande då och då, men jag kunde vanligtvis uthärda situationen. 

Jag ändrade endast något eller inte alls min livsföring på grund av detta.  

□ 2-Måttlig: kännbar rädsla och/eller undvikande, men fortfarande hanterbar. Jag undvek några 

situationer men jag kunde uthärda dem i sällskap med någon. Jag förändrade något min livsfö-

ring på grund av detta, men mitt fungerande i helhet var inte nedsatt.  

□ 3-Svår: omfattande undvikande. Jag förändrade betydligt min livsföring för att anpassa mig 

till undvikandet, vilket gjorde det svårt att hantera vanliga aktiviteter.  

□ 4-Extrem: Genomgripande handikappande rädsla och/eller undvikande. Omfattande föränd-

ringav min livsföring behövdes, vilket gjorde att jag inte kunde genomföra viktiga uppgifter. 
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Nedstämdhet och depression (PHQ 2) 

Under de senaste 2 veckorna, hur ofta har du besvärats av något/några av följande problem? (Ringa 

in ditt svar) 

 

Inte alls 
Flera 

dagar 

Mer än hälf-

ten av da-

garna 

Nästan varje 

dag 

1. Lite intresse eller glädje av att göra saker 0 1 2 3 

2. Känt dig nedstämd, deprimerad eller upplevt 

känsla av hopplöshet 
0 1 2 3 

 

 


