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Sammanfattning 
Insomni är ett vanligt problem och det finns behov av ökad tillgänglighet till kostnadseffektiva 

behandlingar. Syftet var att undersöka om en enkomponentsbehandling (EK), bestående av 

sömnrestriktion/sömnkomprimering, var non-inferior till en multikomponent (MK) KBT-

behandling vid insomni och om det fanns en skillnad i symtomreduktion. Gränsvärden för non-

inferiority var d = 0.8, utifrån tidigare forskning, respektive en strängare gräns d = 0.4. Data 

från en forskningsstudie där deltagarna erhöll EK (n = 193) jämfördes mot en riktlinje i form 

av en KBT-behandling i reguljärvården, MK (n = 289). Båda grupper erhöll behandling via 

samma internetplattform, och Insomnia Severity Index (ISI) användes som utfallsmått. 

Resultaten visade att EK inte kunde bekräftas som non-inferior till MK direkt efter behandling 

eller vid 1-årsuppföljning när en sträng gräns användes. När en liberal gräns användes kunde 

EK bekräftas som non-inferior direkt efter behandling men inte ett år senare. Direkt efter 

behandling och vid 1-årsuppföljningen visade båda grupperna en signifikant minskning av 

insomnisymtom, men vid 1-årsuppföljningen visade MK en större minskning. Ett stort bortfall 

vid 1-årsuppföljning och mer terapeutstöd för MK kan ha påverkat resultaten. Fler RCT-studier 

med långtidsuppföljningar behövs inom området, och även studier på andra populationer. MK 

är att föredra, men vid begränsade resurser kan EK erbjudas med god effekt på både kort och 

lång sikt.  

 

Nyckelord: KBT, insomni, sömnstörning, internet, IKBT-i, sömnrestriktion, 

sömnkomprimering, non-inferiority, benchmark, respons, remission, Insomnia Severity Index 

(ISI) 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Abstract 
Insomnia is a common problem and there is a need for increased accessibility to cost-effective 

treatments. The purpose was to examine if an one-component treatment (EK), consisting of 

sleep-restriction/sleep-compression, were non-inferior to a multi-component (MK) CBT 

treatment for insomnia and if there was a difference in symptom reduction. The prestated 

margins for non-inferiority were d = 0.8, based on previous research, and a stricter margin of d 

= 0.4. Data from a research study where participants received EK (n = 193) was compared to a 

benchmark consisting of a CBT treatment in regular health care (MK) (n = 289). Both groups 

received treatment at the same Internet platform, and Insomnia Severity Index (ISI) was used 

as outcome measurement. The results showed that EK could not be confirmed as non-inferior 

to MK directly after treatment or at the one-year follow up when using a strict limit. When a 

liberal limit was used, EK could be confirmed as non-inferior directly after treatment but not 

one year later. Directly after treatment and at the one-year follow up both groups showed a 

significant symptom reduction, but at the one-year follow up MK showed a greater reduction. 

A large number of missing data at the one-year follow up and more therapeutic support in MK 

may have affected the results. More RCT-studies with longterm follow ups are needed in the 

area, and also studies of other populations. MK is preferable, but with limited resources EK can 

be offered with good effect both short term and long term.  

 

Keywords: CBT, insomnia, Sleep Wake Disorder, Internet, ICBT-i, sleep-restriction, 

sleep-compression, non-inferiority, benchmark, response, remission, Insomnia Severity Index 

(ISI) 
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Introduktion 

Insomni 

Insomni är en sömnstörning som kännetecknas av både nattliga symtom (exempelvis 

svårigheter med insomning) och symtom på dagen (exempelvis negativ inverkan på humör eller 

minne). Det är den vanligaste sömnstörningen och är vanligare bland kvinnor än män, äldre 

samt i socioekonomiskt utsatta grupper (American Psychiatric Association [APA], 2013; 

Manber & Carney, 2015; Ohayon, 2002; Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2010). Insomni är även en av de psykiska sjukdomar med högst prevalens (Bennett-Levy, 

2004). En tredjedel av den vuxna befolkningen rapporterar symtom på insomni och 6-10 % 

uppfyller de diagnostiska kriterierna för insomni (APA, 2013). Mellan åren 1981 och 2002 

fördubblades andelen personer som rapporterade sömnbesvär i åldrarna 25 till 64 i Sverige 

(SBU, 2010).  

I den fjärde, tidigare, upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-IV) samt i International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems (ICD-10) gjordes en distinktion mellan primär och sekundär insomni, och vid 

den senare finns samsjuklighet med fysisk eller psykisk sjukdom. Sekundär insomni är den 

vanligaste formen av insomni, men har ersatts med termen komorbid insomni i den femte 

upplagan av DSM (APA, 2013; Manber & Carney, 2015; SBU, 2010).  

För att erhålla diagnosen insomni behöver patienten uttrycka stort missnöje med 

sömnens kvalitet eller kvantitet, och samtidigt ha minst ett av följande tre symtom: svårt att 

somna, svårt att förbli sovande och/eller vakna tidigt på morgonen utan att kunna somna om. 

Sömnproblemen behöver även skapa ett kliniskt signifikant lidande eller försämra patientens 

funktion socialt, i arbetet, i skolan, i studier, beteendemässigt eller i andra viktiga 

funktionsområden. Patienten behöver uppleva insomnibesvär minst tre nätter per vecka under 

minst tre månader, och besvären ska kvarstå trots adekvata möjligheter till sömn. Insomnin kan 

inte bättre förklaras av och inträffar inte enbart i samband med en annan sömnstörning, 

exempelvis narkolepsi eller parasomni. Sömnlösheten orsakas inte av de fysiologiska effekterna 

av olika substanser, så som narkotika eller läkemedel. Slutligen, samtidigt förekommande 

psykisk sjukdom eller medicinska tillstånd kan inte adekvat förklara patientens sömnbesvär 

(APA, 2013).  

Samsjuklighet. Samsjukligheten med depression, ångestrelaterade sjukdomar, 

missbruk och medicinska sjukdomstillstånd är särskilt hög vid insomni (Ohayon, 2002; Taylor, 

Lichstein, Durrence, Reidel, & Bush, 2005; Taylor et al., 2007). Insomni har tidigare ansetts 

vara sekundärt till depressiva och ångestrelaterade sjukdomar (Manber & Carney, 2015). Olika 

epidemiologiska och longitudinella studier har dock indikerat att det finns ett bidirektionellt 
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samband där insomni också är en riskfaktor och prediktor för att utveckla senare psykisk ohälsa, 

särskilt depression (Baglioni et al., 2011; Breslau, Roth, Rosenthal, & Andreski, 1996; Ohayon 

& Roth, 2003). Idag rekommenderas därför behandling för båda tillstånden (Manber & Carney 

2015; Öst, 2013). 

Konsekvenser av besvären. Sömnbrist är relaterat till konsekvenser under dagtid 

såsom försämring av kognitiva funktioner, ökad irritabilitet och ångest (Kyle, Morgan, & Espie 

2010). Ett flertal studier har funnit att insomni är relaterat till mer arbetsfrånvaro och minskad 

produktivitet (Daley et al., 2009; Ozminkowski, Wang, & Walsh, 2007; Sivertsen, Øverland, 

Bjorvatn, Mæland, & Mykletun, 2009). Insomni har ett negativt samband med hälsa och 

livskvalitet, både fysisk och psykisk (Kyle, et al., 2010; Léger, Scheuermaier, Philip, Paillard, 

& Guilleminault, 2001). 

Den totala samhällsekonomiska kostnaden för sömnbesvär i Sverige var 2008 ungefär 

3 miljarder kronor per år (SBU, 2010). Samhällskostnaden innefattar antal besök i sjukvården, 

läkemedelskostnader och övriga vårdkostnader samt minskad produktion eller arbetsfrånvaro 

(Daley et al., 2009; Ozminkowski et al., 2007; SBU, 2010).  

 

Farmakologisk behandling 

Den farmakologiska behandlingen består vanligast av bensodiazepiner, men även andra 

läkemedel används för behandling av sömn. Bensodiazepiner har små till måttliga 

effektstorlekar vid akut användning, men otillräckligt vetenskapligt underlag för att bedöma 

effekten vid behandling som pågår längre tid än fyra veckor (Riemann & Perlis, 2009; Sateia, 

Buysse, Krystal, Neubauer & Heald, 2017). Det finns därtill risker med beroendeutveckling, 

ökad trötthet, försämrat minne, ökad yrsel och risk för fall, men omfattningen är okänd (SBU, 

2010). Användning av hypnotika hos insomniker är associerat till samma grad av försämrad 

hälsorelaterad livskvalitet som hos insomniker som inte använder läkemedlen (Scalo, Desai, & 

Rascati, 2015). Övriga läkemedel för sömnbehandling har otillräcklig evidens för effekt på 

sömnbesvär (Sateia et al., 2017; SBU, 2010). 

Trots att kortvarig behandling med bensodiazepinbesläktade läkemedel 

rekommenderas, får patienter behandling under lång tid. Under 2008 förskrevs recept på 

sömnmedel till drygt 750 000 personer i Sverige och över 90 % av dessa patienter erhöll även 

recept på ett eller flera andra läkemedel (SBU, 2010).  

 

Kognitiv beteendeterapi 

 Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett paraplybegrepp för psykoterapeutisk behandling 

med fokus på kognitiva och beteendemässiga komponenter. KBT är starkt förankrad i 
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forskning. Inom KBT anses kognitioner, affekter, beteende och fysiologi samverka och 

interagera. KBT fokuserar ofta på nuet och på de nutida processer som vidmakthåller 

problematiken, istället för att fokusera på de processer som kan ha lett till att problemen 

utvecklades (Westbrook, Kennerley, & Kirk, 2011).  

KBT vid insomni (KBT-i) fokuserar på de faktorer som vidmakthåller insomni. Den 

innefattar flera komponenter, ofta psykoedukation, sömndagbok, sömnrestriktion, 

sömnkomprimering, stimuluskontroll, avslappning och kognitiv omstrukturering (Manber & 

Carney, 2015; Mitchell, Gehrman, Perlis, & Umscheid, 2012; SBU, 2010). Stimuluskontroll, 

sömnrestriktion, sömnkomprimering och avslappning räknas som beteendeterapeutiska 

komponenter, och kognitiv omstrukturering ingår i kognitiv terapi (Manber & Carney, 2015). 

Patienten kan erhålla KBT-i i olika format; individualterapi, gruppterapi, självhjälp 

(exempelvis biblioterapi) eller internetbaserad terapi (Jansson-Fröjmark & Norell-Clarke, 

2016). Behandlingen består i regel av 4 till 8 sessioner som sker veckovis alternativt varannan 

vecka, och längden på varje session är mellan 30 till 60 minuter (Jansson-Fröjmark & Norell-

Clarke, 2016; Manber & Carney, 2015; Mitchell et al., 2012). Sömndagbok fylls i av patienten 

löpande under behandlingen, och är ett verktyg för att utvärdera patientens sömn och 

behandlingens framsteg (Manber & Carney, 2015).  

Under de första veckorna av KBT-i reduceras ofta den totala sovtiden drastiskt till följd 

av sömnrestriktion, stimuluskontroll och andra närliggande komponenter, vilket kan leda till 

ökad trötthet under dagen och kan resultera i att patienter avbryter behandlingen. Vid KBT-i är 

förbättringarna hos patienten oftast märkbara först 3 till 4 veckor in i behandlingen. Risken för 

avhopp i ett tidigt skede av behandlingen, samt att förbättringarna av behandlingen först är 

märkbara efter några veckor, är två nackdelar med KBT-i (Mitchell et al., 2012). Det finns 

begränsad kunskap om biverkningar av behandlingen, men de studier som finns har inte funnit 

några komplikationer (SBU, 2010). 

På kort och lång sikt minskar KBT eller annan beteendeterapi graden av sömnbesvär, 

jämfört med aktiv kontroll (SBU, 2010). Det är den bästa tillgängliga behandlingen vid 

sömnbesvär med högst evidens (Morgenthaler et al., 2006; Morin et al., 2006). KBT-i har även 

visad effekt på egentlig depression, bipolaritet, ångestsyndrom och PTSD (Manber & Carney, 

2015).  

Internetbaserad KBT (IKBT) har god effekt vid insomni visat genom metaanalyser 

(Seyffert et al., 2016; Ye et al., 2015) och är inte sämre än traditionell KBT med fysiska möten 

(Blom et al., 2015; De Bruin, Bögels, Oort & Meijer, 2015; Zachariae, Lyby, Ritterband & 

O’Toole, 2016). Effekten kvarstår även vid långtidsuppföljning (Blom, Jernelöv, Rück, 
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Lindefors & Kaldo, 2017; Ritterband et al., 2017) och är verksam på samtidiga depressiva 

besvär (Blom et al., 2017). 

KBT-i och farmakologisk behandling har likvärdiga effekter på kort sikt, men KBT-i 

har högre evidens för kvarstående effekt på lång sikt (Lancee, van Straten, Morina, Kaldo & 

Kamphuis, 2016; Riemann & Perlis, 2009). Studier indikerar att långtidseffekten är sämre för 

läkemedel än för endast KBT eller kombinationsbehandling (Beaulieu-Bonneau, Ivers, Guay & 

Morin, 2017; Morin et al., 2009). Till skillnad från farmakologisk behandling vid insomni har 

KBT-i färre kända biverkningar. KBT-i har även ett uttalat fokus på de komponenter som 

vidmakthåller besvären, vars syfte är att effekten av behandlingen ska kvarstå även efter att 

behandlingen är avslutad (Mitchell et al., 2012). 

 

Kostnadseffektivitet och tillgänglighet 

KBT erbjuds för sällan inom hälso- och sjukvård då fler terapeuter behövs. Hälften av 

Sveriges vårdcentraler har begränsad möjlighet att erbjuda psykologisk behandling och att möta 

patienternas behov (Socialstyrelsen, 2013). 

 Kyle med kollegor (2010), Martin, Aikens och Chervin (2004) och SBU (2010) drar 

slutsatsen utifrån tillgänglig forskning att framgångsrika behandlingar är kostnadseffektiva, då 

kostnader och sänkt livskvalitet är så pass höga vid insomni. Enligt SBU:s egen modellanalys 

innebär KBT en högre kostnad men också ökad livskvalitet, vilket tyder på att den är 

kostnadseffektiv jämfört med läkemedelsbehandling. Om kostnad av produktionsbortfall 

inräknas, och om effekten kvarstår mer än ett år och KBT kan levereras via internet, innebär 

det än mer kostnadseffektivitet. Kostnaden för patienten blir också lägre om möjlighet till 

internetbehandling blir tillgänglig, i form av patientavgifter, resekostnader och arbetsfrånvaro 

(SBU, 2010). 

 

Individuella KBT-komponenters effekt och bidrag till behandlingsutfall 

En standardbehandling med KBT för insomni består av flera olika komponenter, vilka 

presenteras nedan.  

Stimuluskontroll. Stimuluskontroll består av 6 regler där patienten 1) endast ska lägga 

sig i sängen när hen är sömnig, 2) endast ska använda sängen för sömn och sex, 3) ska gå upp 

från sängen om hen inte kan somna, 4) ska gå upp från sängen om hen har vaknat upp under 

natten och inte kan somna om, 5) ska stiga upp vid samma tid varje dag och slutligen, 6) inte 

ska sova under dagen (Öst, 2013).  
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Stimuluskontroll har hög evidens för god effekt enligt Morin med kollegor (2006) och 

anses vara en standardbehandling enligt American Society of Sleep Medicine (AASM) 

(Morgenthaler et al., 2006). 

Avslappning. Avslappning är en vanlig komponent i KBT-i, och syftar till att minska 

patientens aktivitetsnivå, exempelvis muskulär spänningsnivå eller psykologisk aktivitetsnivå. 

Metoden inkluderar till exempel progressiv muskelavslappning, visualiseringsövningar och 

meditation (Öst, 2013). 

Avslappning anses ha hög evidens och rekommenderas som en standardbehandling 

utifrån både AASM (Morgenthaler et al., 2006) och Morin med kollegor (2006). Avslappning 

består dock av flera metoder och evidensen tycks variera beroende på vilken som tillämpas. 

Taylor och Roane (2010) betonar i sin översikt att det är progressiv muskelavslappning som har 

högst evidens av avslappningsmetoderna. 

Kognitiv omstrukturering. Kognitiv omstrukturering är ett samlingsnamn för 

kognitiva tekniker i KBT som innebär att patienten får identifiera tankar och utmana deras 

giltighet. Vanliga kognitiva tekniker vid insomni är beteendeexperiment, kostnad-

effektivitetsanalys, sokratiska frågor och tankeregistrering (Manber & Carney, 2015).  

Kognitiv terapi i isolering, som främst använder sig av kognitiv omstrukturering, har 

otillräcklig forskning för att tilldelas en rekommendationsnivå, men stark evidens i kombination 

med andra metoder enligt Morgenthaler med kollegor (2006).  Det finns dock indikationer på 

att kognitiv terapi producerar likvärdiga förändringar i insomnisymtom som en komplett KBT-

behandling, samt att en minskning av dysfunktionella tankar är relaterat till en förbättring av 

sömnbesvär (Eidelman et al., 2016). Harvey med kollegor (2014) visar i sin RCT-studie att 

kognitiv terapi har effekt vid insomni, men signifikant mindre än KBT, en skillnad som dock 

inte finns kvar efter 6 månader. 

Sömnhygien. Sömnhygien är ett samlingsnamn för olika rekommendationer avseende 

sömn, exempelvis att patienten inte ska konsumera koffein i samband med sänggående, att 

sovrummet ska hålla en behaglig temperatur och att patienten alltid ska lägga sig vid samma 

tidpunkt (Manber & Carney, 2015).  

Det finns otillräckligt stöd för att sömnhygien levererat i isolering skulle vara effektivt, 

den används ibland som en kontrollgrupp (Morgenthaler et al., 2006). Tayler och Roane (2010) 

menar att sömnhygien är ineffektiv när den ges som ensam intervention. 

Sömnrestriktion. Sömnrestriktion innebär att reducera den totala tiden som spenderas 

i sängen (TIB), också kallat sömnfönster, till den tiden som patienten faktiskt sover (TST). 

Utgångspunkten är baserad på den genomsnittliga tiden från patientens sömndagbok, sedan 

bestäms vanligtvis en fast uppstigningstid, och läggtiden bestäms genom att räkna baklänges. 
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Om patientens genomsnittliga sömntid har varit 6 timmar, skapar behandlaren ett schema där 

patienten inte ska lägga sig förrän kl. 01.00 om patienten ska stiga upp kl. 07.00. Minimitiden 

får inte understiga 4,5 timmar. Syftet är i teorin att öka sömntrycket och stabilisera 

dygnsrytmen, så att patientens djupsömn och sömneffektivitet (SE) ökar. SE definieras som 

kvoten av TIB och TST. Genom dessa mekanismer minskar insomningstiden och nattliga 

uppvaknanden. I takt med att sömneffektiviteten förbättras ökar tiden i sängen successivt. I 

klinisk vardag och i forskning förekommer i praktiken olika variationer på sömnrestriktion 

(Kyle et al., 2015). Sömnrestriktion är ett av de mest kraftfulla verktygen vid KBT-i (Jansson-

Fröjmark & Norell-Clarke, 2016).  

Sömnrestriktion är enligt Morin med kollegor (2006) en empiriskt validerad behandling 

för insomni. Enligt AASMs granskning (Morgenthaler et al., 2006) når den inte upp till den 

högsta nivån för att klassas som standardbehandling, utan anges som en riktlinjesbehandling. 

Sömnrestriktion har dock jämförbara effektstorlekar med stimuluskontroll (Taylor & Roane, 

2010). Vidare stöd för sömnrestriktion framkommer vid Miller med kollegors (2014) 

systematiska litteraturöversikt och metaanalys, den viktade effektstorleken från fyra studier är 

måttlig till stor för sömndagboksmått, vilket är jämförbart med resultat från metaanalyser av 

KBT-i (Miller et al., 2014). Miller med kollegor (2014) anser att sömnrestriktion bör 

uppgraderas till en standardbehandling. 

I en studie av Epstein, Sidani, Bootzin och Belyea (2012) jämförs terapi med 

sömnrestriktion, terapi med stimuluskontroll och en multikomponent KBT med en 

kontrollgrupp på väntelista. Deltagarna var alla över 55 år, hade ingen samsjuklighet eller 

pågående medicinsk behandling. En majoritet var högutbildade kvinnor som själva sökt 

behandling. Alla deltagare erhöll gruppterapi under de fyra första veckorna och individuellt 

terapeutstöd via telefon under de två sista veckorna. Alla interventionsgrupper skiljde sig 

signifikant efter behandling från kontrollgruppen, men ingen signifikant skillnad fanns mellan 

interventionerna. Det fanns en stor effekt av minskning i poäng på Insomnia Severity Index 

(ISI), för sömnrestriktion d = 1.18 och för KBT d = 1.24. Cirka hälften av deltagarna svarade 

på behandlingen (ISI förändring ≥ 6), en jämförbar frekvens mellan både sömnrestriktion och 

KBT. Andelen som uppnådde symtomfrihet skiljde sig mellan grupperna, KBT hade störst 

andel med 43.9 % och sömnrestriktion hade 22.7 %. KBT hade signifikant färre avhopp än alla 

de övriga grupperna. Deltagare i behandling med KBT och stimuluskontroll deltog i fler 

sessioner än de i behandling med sömnrestriktion. Skattningar av deltagarna och nära anhöriga 

visade dock att följsamheten till metoderna inte skiljde sig åt.  
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En avskalad intervention med sömnrestriktion har också visat effektivitet i 

primärvårdskontext när det levererades ett begränsat antal gånger av läkare till patienter utan 

komorbiditet (Falloon et al., 2015).  

Sammantaget indikerar forskning att sömnrestriktion har jämförbara effekter med 

stimuluskontroll och möjligtvis också multikomponent KBT vid insomni, och att det kan vara 

tillräckligt med en komponent. En multikomponent terapi i Epstein och kollegors studie (2012) 

hade däremot mindre antal deltagare som avbröt behandling och en högre andel som uppnådde 

symtomfrihet, nästan det dubbla gentemot sömnrestriktion.  

Sömnkomprimering. Sömnkomprimering är en närliggande metod till sömnrestriktion 

som förväntas verka genom samma mekanismer med snarlik effekt. Den utgår från patientens 

totala tid i sängen (TIB), där sömnfönstret gradvis komprimeras varje vecka för att till slut 

matcha den totala sovtiden (TST) (Lichstein, Riedel, Wilson, Lester, & Aguillard, 2001). 

Forskning kring metoden är begränsad, även här beskrivs olika tillämpningar där skillnaden 

mellan TIB och TST kan komprimeras med mellan 20-50 % varje vecka (Kyle et al., 2015). 

Sömnkomprimering är så pass närliggande sömnrestriktion att den inkluderades som sökterm i 

en systematisk översikt över evidens för sömnrestriktion av Miller med kollegor (2014), och 

varianter beskrivs som alternativ i KBT-i manualer för kliniker och i självhjälpslitteratur 

(Jernelöv, 2015; Manber & Carney, 2015), vilket innebär att metoden tillämpas praktiskt, men 

i okänd omfattning. 

Det finns begränsad forskning över sömnkomprimering och det är oklart hur mycket 

den förväxlats i forskning med sömnrestriktion (Kyle et al., 2015). Lichstein med kollegors 

(2001) studie indikerar att den har effekt jämfört med kontroll.   

Kognitiv terapi jämfört med beteendeterapi. Det direkta adresserandet av 

sömnstörande dysfunktionella tankar i kognitiv terapi och KBT skulle teoretiskt sett kunna ge 

en bättre effekt, då en förändring av dessa är relaterat till en förbättring av sömnbesvär 

(Eidelman et al., 2016; Morin, Blais & Savard, 2002). Kombinationen av stimuluskontroll och 

sömnrestriktion i beteendeterapi har dock visat sig producera en likvärdig förändring i 

dysfunktionella tankar jämfört med kognitiv terapi, men den sistnämnda förstärker effekten 

(Eidelman et al., 2016; Roane, Dolan, Bramoweth, Rosenthal & Taylor, 2012). Harvey med 

kollegors (2014) jämförelse av beteendeterapi, kognitiv terapi och KBT visade att alla tre hade 

effekt vid insomni, men KBT var att föredra. Studien indikerade att beteendeterapi ger en 

snabbare effekt och att den är fördröjd för kognitiv terapi.  

Preferens och följsamhet. Vincent och Lionberg (2001) fann att insomnipatienter 

signifikant föredrog sömnhygien, avslappning och stimuluskontroll jämfört med 

sömnrestriktion, vilken de tyckte minst om. Sömnrestriktion var ändå relaterad till förbättringar 
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i sömneffektivitet och livskvalitet. Patienters användning av stimuluskontroll, sömnrestriktion 

och kognitiv omstrukturering var bäst prediktorer för behandlingsutfall i en annan studie 

(Harvey, Inglis & Espie, 2002). Stimuluskontroll och sömnrestriktion predicerade bäst 

insomning och vakenhet på natten, kognitiv omstrukturering predicerade mindre vakenhet. 

Däremot var inte användning av avslappning eller sömnhygien prediktorer för utfall (Harvey et 

al., 2002). 

Kaldo, Ramnerö och Jernelöv (2015) fann att högre användning och följsamhet till 

stimuluskontroll, sömnrestriktion och sömnkomprimering predicerar behandlingsutfall hos 

patienter som erhöll KBT-i via biblioterapi. Terapeutstöd modererade utfallet genom att det 

bidrog till högre grad av involvering av de verksamma komponenterna. Utan terapeutstöd 

tenderade patienter att välja bort dessa komponenter.  

 

Syfte 

Det finns en begränsad tillgång på KBT-kompetens och begränsade resurser inom 

sjukvården, varpå det är viktigt att öka tillgängligheten till en jämlik vård som är 

kostnadseffektiv. Forskning indikerar att avskalade behandlingar bestående av enskilda 

komponenter kan ge likvärdig effekt som en mer omfattande behandling. Det finns ett behov 

av studier som undersöker effekten av sömnrestriktion/sömnkomprimering som ensam 

komponent på insomni, särskilt med Insomnia Severity Index (ISI) som utfallsmått, med en 

varierad population avseende ålder och komorbida tillstånd, samt med långtidsuppföljning 

längre än 6 månader (Epstein et al., 2012; Miller et al., 2014). Till författarnas kännedom finns 

det ingen studie där varianter på sömnrestriktion och en multikomponent KBT-i jämförs 

levererade som internetbehandlingar. Syftet är således att undersöka om en avskalad 

enkomponentsbehandling bestående av sömnrestriktion/sömnkomprimering inte är sämre än 

(non-inferior till) en multikomponent KBT-i behandling, som patienter erbjuds i 

Internetpsykiatrins reguljärvård. 

 

Frågeställningar 

1. Är enkomponentsbehandling non-inferior till multikomponentsbehandling direkt efter 

behandling och vid 1-årsuppföljning? 

2. Finns det en signifikant skillnad i symtomreduktion mellan enkomponentsbehandling 

jämfört med en multikomponent KBT-behandling, direkt efter behandling och vid 1-

årsuppföljning? 
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3. Ger en tilläggsbehandling efter enkomponentsbehandling, med tidigare utelämnade 

komponenter, en skillnad i symtomreduktion jämfört med kontrollgrupp som inte 

randomiserats till erbjudande om tilläggsbehandling? 

 

Metod 

Studiens kontext 

Föreliggande studie ingick i den större studien “KompRest”, som genomförts vid 

Internetpsykiatrienheten (IPSY) (Psykiatri Sydväst, SLSO) i samarbete med Karolinska 

Institutet (KI). Forskningsprojektet KompRest har pågått sedan mars 2016, och dess främsta 

syfte är att jämföra sömnkomprimering (Komp) och sömnrestriktion (Rest) som behandlingar 

vid insomni, se ClinicalTrials.gov: NCT02743338 för mer information. I föreliggande studie 

jämfördes deltagare från KompRest med patienter från Internetpsykiatrienhetens reguljärvård 

som erhållit multikomponent KBT-i. Deltagare som erhållit antingen sömnkomprimering eller 

sömnrestriktion utgör i föreliggande studie en grupp, då KompRest-projektets hypotes är att 

effekten är likvärdig mellan grupperna och att endast processerna skiljer sig åt, vilket också 

stöds av preliminära analyser som gjorts inom projektet (Jernelöv & Kaldo, u.å.). Data från 

KompRest utgör studiens enkomponentsbehandling, hädanefter refererat till som EK. Data från 

Internetpsykiatrienhetens KBT-i-behandling utgör studiens multikomponentsbehandling, 

hädanefter refererat till som MK. 

 

Etik  

Föreliggande studie gjordes inom ramen för forskningsprojektet KompRest, som har 

godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (diarenummer: 2016/44-31/4). 

Deltagare från Internetpsykiatrienheten har gett samtycke till att data får användas i 

forskningssammanhang.  

Författarna till föreliggande studie har använt dubbel autentisering till en krypterad 

behandlingsplattform där deltagarnas personuppgifter fanns. Avidentifierade ID har använts vid 

hantering och insamling av data. Telefonintervjuer har skett avskilt och skattningsformulär har 

förvarats så att obehöriga inte har åtkomst. Vid telefonintervjuer har befintliga rutiner vid 

Karolinska Institutet följts, exempelvis har deltagare som varit i behov av fortsatt vård 

uppmuntrats att kontakta sin vårdcentral.  
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Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Tabell 1 

Tabell över inklusions- och exklusionskriterier  

 
 

Procedur  

Enkomponentsbehandling. Deltagare till enkomponentsbehandling (EK) rekryterades 

från hela Sverige både via media och annonsering, och inom sjukvården i Stockholms län efter 

hänvisning från vårdpersonal. Deltagarna genomförde därefter en initial screening i form av 

självskattningsformulär via dator, däribland Insomnia Severity Index (ISI), varpå en första 

exkludering skedde (v.g. se tabell 1 för exklusionskriterier). Exkluderade deltagare erhöll vid 
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behov rekommendationer för annan behandling. Deltagare som inte exkluderades genomgick 

en andra screening i form av en strukturerad telefonintervju. Deltagare som efter 

telefonintervjun uppfyllde inklusionskriterierna inkluderades i studien och randomiserades till 

behandlingen sömnkomprimering alternativt sömnrestriktion, vilket i föreliggande studie utgör 

en sammanslagen grupp (EK).  

Efter ordinarie behandling med EK, randomiserades deltagarna till erbjudande om 

tilläggsbehandling. Randomiseringen genomfördes genom en oberoende part utifrån två olika 

randomiseringslistor, en för respektive enkomponentsbehandling, för att säkerställa att 

deltagarna hade likvärdig möjlighet att erbjudas tilläggsbehandling. Denna randomisering 

används vid föreliggande studies frågeställning om tilläggsbehandlingens inverkan på 

symtomreduktion. Se figur 1 för överblick av stegen i studiens procedur. 

Multikomponentsbehandling. Personer boende i Stockholms län kunde anmäla sig till 

behandlingen via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vid anmälan behövde patienten svara på 

självskattningsformulär. Personer boende utanför Stockholms län anmälde sig till behandlingen 

genom att ringa IPSY. Efter anmälan till behandlingen skedde ett fysiskt besök för en 

bedömning av personens mående och diskussion om behandlingen. Om personen bedömdes 

vara lämplig för behandlingen, inleddes den några dagar efter bedömningssamtalet. 
 

Deltagare 

Föreliggande studie består av totalt 482 deltagare, varav 193 från EK och 289 från MK.  

Deltagare i EK har erhållit behandling mellan perioden 2016-04-18 och 2019-01-29. Patienter 

i MK har erhållit behandling mellan perioden 2017-09-22 och 2019-01-29. Slutdatumet för 

avslutad behandling innebär att samtliga tidsmässigt haft möjlighet att delta i eftermätningen, 

men inte alla deltagare kommer att vara inkluderade i 1-årsuppföljningen. 

 

Behandling 

Enkomponentsbehandling. Samtliga deltagare fyllde i sömndagbok veckovis under 

behandlingens gång. Under behandlingen arbetade deltagaren stegvis med textbaserade 

moduler med psykoedukation om respektive komponent, interaktiva arbetsblad och konkreta 

hemuppgifter. Samtidigt erhöll deltagaren aktivt och regelbundet stöd från en behandlare via 

ett internt meddelandesystem på webbplatsen. Varje deltagare hade en individuell behandlare, 

och varje behandlare ansvarade för maximalt 10 deltagare. Behandlaren var leg. psykolog eller 

PTP-psykolog/psykologkandidat under handledning av leg. psykolog. Om deltagaren hade varit 

inaktiv under en period, kontaktades den av ansvarig behandlare via sms. Om deltagaren hade 

varit inaktiv under en längre period sker kontakten istället via telefonsamtal, men det var endast 
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meddelanden via plattformen som var behandlande. Deltagarna fyllde i veckovisa 

självskattningsformulär via plattformen, däribland ISI.  

Under behandlingens första 5 veckor erhöll deltagaren ett aktivt behandlarstöd. 

Deltagarna informerades om att det kan ta mer än 5 veckor för att hitta en optimal balans mellan 

sömneffektivitet och sömntid. Deltagarna uppmanades därför att fortsätta arbeta med 

behandlingen i ytterligare 5 veckor i en s.k. “egenvårdsfas”, även om de då inte erhöll aktivt 

behandlarstöd. Efter egenvårdsfasen fyllde deltagarna i en rapport om vad de har gjort och hur 

det har gått, vilket de sedan fick feedback på från respektive behandlare.  

Sömnkomprimering. Deltagarens initiala tid i sängen (TIB) baserades på föregående 

veckas sömndagboksregistrering. Deltagaren bestämde en konstant uppstigningstid som gällde 

under hela behandlingen, och därefter beräknades deltagarens sömnfönster. Deltagarens 

genomsnittliga TIB subtraherades med TST, vilket gav den vakna tiden i sängen, som 

komprimerades med en femtedel. Detta gav kommande veckas sömnfönster.  

Om SE understeg 85 % komprimerades sömnfönstret med en femtedel av den vakna 

tiden i sängen. Om SE låg mellan 85-90 % kvarstod sömnfönstret. Översteg SE 90 % förlängdes 

sömnfönstret med 15 minuter. Justeringar pågick veckovis tills optimal balans uppnåtts mellan 

tid i sängen och sömnlängd, och deltagaren inte längre upplevde besvärande dagtidssömnighet. 

Sömnrestriktion. Deltagarens initiala sömnfönster baserades på föregående veckas 

sömndagboksregistrering, där TIB minskades till den tidslängd som deltagaren faktiskt sov. 

Deltagaren bestämde en konstant uppstigningstid som gällde under hela behandlingen, och 

därefter räknades tiden för sänggående ut.  

Sömnfönstret justerades veckovis utifrån deltagarens SE, baserat på 

sömndagboksregistreringar. Sömnfönstret minskades med 15 minuter om SE understeg 85 %.  

Om SE låg mellan 85 % och 90 % gjordes inga ändringar. Om SE översteg 90 % förlängdes 

sömnfönstret med 15 minuter. Justeringar pågick tills deltagarens SE var mellan 85 % och 90 

% och inte längre upplevde en besvärande dagtidssömnighet.  

Tilläggsbehandling. Tilläggsbehandlingen pågick i 10 veckor och bestod av 

behandlingsmetoder som ingår i KBT-i, så som kognitiv omstrukturering, avslappning, 

stimuluskontroll, råd om sömnhygien, mindfulness och utsättning av sömnmedicin. 

Tilläggsbehandlingen bestod av ren självhjälp via Internet. Deltagarna uppmuntrades att 

fortsätta med de metoder som de tidigare har arbetat med, men erhöll inte ny information eller 

moduler gällande dessa. Under inledningen av tilläggsbehandlingen föreslog den tidigare 

behandlaren ett upplägg som hjälpte deltagaren att prioritera mellan de moduler som erbjöds. 

Deltagarna fyllde i veckovisa självskattningar av ISI, och uppmuntrades att fylla i 

hemuppgiftsrapporter.  
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Multikomponentsbehandling. Behandlingen pågick i 9 veckor och bestod av 8 olika 

moduler baserade på komponenter som ingår i standardbehandling med KBT-i, och 

sömnrestriktion var en av kärnkomponenterna. Varje modul bestod av texter och tillhörande 

övningar. Behandlingen är baserad på en självhjälpsbok för insomni (Jernelöv, 2015). 

Uppskattningsvis behövde patienten tillägna behandlingen 30 minuter per dag. Behandlaren var 

legitimerad psykolog och hade kontinuerlig kontakt med patienten via ett internt 

meddelandesystem på webbplatsen. Patienten hade stöd av sin terapeut under hela 

behandlingsperioden. Patienten genomförde veckovisa självskattningar och fyllde i 

sömndagbok under hela behandlingen.  

Efter avslutad behandling skedde ett uppföljande besök vid behov för att diskutera 

behandlingsutfallet. Om patienten bedömdes vara i behov av fortsatt vård eller annan 

behandling kunde remiss skickas.  

 

Mätpunkter 

För jämförelse mellan EK och MK använde sig föreliggande studie av data insamlad 

innan behandling (Pre), efter avslutad behandling (Post) samt ett år efter avslutad behandling 

(FU12). Post för EK innebar efter 5-veckors behandling och 5-veckors egenvårdsfas och Post 

för MK innebar efter 9-veckors behandling. Vid undersökning av tilläggsbehandlingens effekt 

i EK, användes mätpunkterna Post och FU20. Post var således efter avslutad EK-behandling, 

men innan tilläggsbehandling. FU20 var efter avslutad tilläggsbehandling. Se figur 1 för de 

olika mätpunkterna. 

1-årsuppföljningens mätpunkt var genomsnittlig, då deltagarna avslutade behandlingen 

vid olika tidpunkter och varit olika nåbara. Därigenom har det inte varit praktiskt möjligt med 

exakta uppföljningar. Således har en del deltagare tillfrågats mindre än ett år efter avslutad 

behandling, medan det för andra har gått längre tid. För EK har även datainsamling av FU12 

påbörjats innan författarna till föreliggande studie involverades.  
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Figur 1. Flödesschema över antal deltagare i enkomponentsbehandling respektive 
mutlikomponentsbehandling, samt andel som gjort förmätning (Pre), eftermätning (Post), mätning efter 

eventuell tilläggsbehandling (FU20) och 1-årsuppföljning (FU12).  
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Mätinstrument för utfall 

Föreliggande studie använde sig av EKs primära utfallsmått Insomnia Severity Index 

(ISI; Bastien, Vallières & Morin, 2001), som även administrerades till MK. 

Insomnia Severity Index. Mätinstrumentet består av sju frågor som besvaras på en 

likertskala på 0-4 poäng, som summeras till totalt 0-28 poäng där högre poäng indikerar svårare 

grad av insomni. ISI använder sig av följande graderingar: 0-7 ingen insomni, 8-14 subklinisk 

eller mild insomni, 15-21 klinisk eller måttlig insomni och 22-28 svår insomni (Bastien et al., 

2001). 10 poäng anses som optimal cut off med hänsyn till sensitivitet och specificitet, för att 

skilja sömnproblem från klinisk insomni i en vanlig population (Morin, Belleville, Bélanger & 

Ivers, 2011).  

Faktorer som frågorna berör är insomnins svårighetsgrad av nattliga symtom, påverkan 

på dagtidssymtom samt tillfredställelse med sömnen (Bastien et al., 2001; Chen, Yang & Morin, 

2015; Fernandez-Mendoza et al., 2012). ISI fångar väl in diagnoskriterier utifrån DSM-5 och 

svårighetsgrad av insomni (Bastien et al., 2001; Chiu, Chang, Hsieh & Tsai, 2016; Morin et al., 

2011; Wong et al., 2017). 

ISI har uppvisat god validitet och reliabilitet, gentemot bland annat kliniska 

bedömningar, sömndagboksmått, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), mått på hälsa, 

välbefinnande och dagtidsfunktion, samt objektiva mått med polysomnograf (PSG) och aktigraf 

(Bastien et al., 2001; Chung, Ka-Ki Kan, Yeung, 2011; Fernandez-Mendoza et al., 2012; Morin 

et al., 2011; Wong et al., 2017). 

ISI har hög sensitivitet för att upptäcka förändring i grad av insomni samt stabila 

psykometriska egenskaper i olika kulturer och populationer, vilket gör den till ett användbart 

instrument vid screening och behandlingsutvärdering, både kliniskt och i forskning (Bastien et 

al., 2001; Chen et al., 2015; Chiu et al., 2016; Morin et al., 2011). 

 

Datainsamling 

Data till föreliggande studie har hämtats ut från EK och MK, de antal som besvarat 

frågeformulär vid 2019-04-24. Data har samlats in via den internetbaserade 

behandlingsplattformen och via telefonintervjuer. ISI har validerats för administration online 

(Thorndike et al., 2011), telefonintervjuer med ISI har visat sig korrelera högt med online-

administration och är ett rekommenderat sätt att minska bortfall vid datainsamling (Hedman et 

al., 2013). När värden från internetformulär saknats, har svar från telefonintervjuer använts.  

Författarna till föreliggande studie har bidragit till insamlingen av data för FU12 i båda 

behandlingsgrupper, vilket har bestått av att ringa deltagare för strukturerad telefonintervju, 

samt påminna om att fylla i internetformulär via antingen samtal eller sms. Vid kontakt med 
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deltagarna har författarna utgått ifrån befintliga rutiner. Författarna har inte varit blinda för 

vilken behandling deltagarna tillhör, på grund av praktiska möjligheter av att ha tillgång till 

kontaktuppgifter via plattformen.  

 

Statistiska analyser 

Statistiska analyser gjordes i programmet IBM SPSS Statistics version 25.0.0.0, där 

inget annat nämns. För jämförelser av data vid baseline användes t-test och 𝜒² test of 

association.  

Non-inferiority. Till skillnad mot test av superiority, som baseras på 

signifikanstestning av om en intervention är bättre än en kontroll, vill test av non-inferiority ta 

reda på om en alternativ behandling inte är sämre än “den minsta kliniskt viktiga skillnaden” 

jämfört med en redan väletablerad behandling. Denna etablerade behandling kan också 

refereras till som “benchmark” (Minami, Serlin, Wampold, Kircher & Brown, 2008). Den 

minsta kliniskt viktiga skillnaden är ett gränsvärde som bestäms i förväg utifrån tidigare 

forskning, ett värde som också benämns ∆ (“delta”) eller “non-inferiority marginal” (Piaggio, 

Elbourne, Altman, Pocock & Evans, 2006).  

 Två tidigare studier identifierades som har testat för non-inferiority vid behandling av 

insomni, där ∆=4 poäng på ISI användes (Blom et al., 2015; Garland et al., 2014). Forskning 

har också kommit fram till att en minskning av 4 poäng är en signifikant prediktor för minskad 

risk för negativt utfall av behandling, ökad livskraft och minskning av trötthet (Epstein et al., 

2012; Yang, Morin, Schaefer & Wallenstein, 2009, refererad i Blom et al., 2015). Omräknat till 

effektstorlek motsvarar 4 poäng på ISI d = 0.8, baserat på en genomsnittlig standardavvikelse 

(SD) på 5 (Blom et al., 2015). Då gränsen som använts tidigare i forskning tillåter att en stor 

effektstorlek i skillnad fortfarande får finnas för non-inferiority, tillämpar föreliggande studie 

även ett strängare värde på 2 poäng (d = 0.4) som sin huvudgräns, på rekommendation av 

Piaggio med kollegor (2006) att ∆ ska vara 50 % mindre än den kliniskt relevanta effekten.  

Ett 95 % konfidensintervall (CI) räknades ut runt gruppernas effektstorlekar, genom att 

data från 2 x 3 ANOVA matades in i en Excelfil (Centre for Evaluation & Monitoring, 2019). 

Om EKs nedre del av CI var större än MKs effektstorlek minus ∆=0.4, så ansågs EK non-

inferior till MK, om EK inte befann sig inom den gränsen ansågs den inferior (Piaggio et al., 

2006). 

Symtomreduktion. En mixad 2 (behandling) x 3 (tid) ANOVA gjordes, med 

uppföljande mixade 2 x 2 ANOVA och t-tester för att analys av interaktioner och skillnader i 

poäng på ISI, där alfanivån korrigerades med Bonferroni. 
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För att jämföra skillnader i antal som svarar på behandling (respons) och antal som 

uppnår symtomfrihet (remission) mellan samtliga behandlingar användes 𝜒² test of association 

eller Fisher’s Exact Test. I föreliggande studie betraktas remission som ≤7 poäng på ISI, det 

vill säga ingen insomni, och för att betraktas som behandlingsrespons ska en minskning med 

≥8 poäng finnas, vilket motsvarar en ISI-kategori eller minst en måttlig förbättring (Morin et 

al., 2009; Morin et al., 2011). 

Hantering av bortfall. För alla statistiska analyser användes intention-to-treat (ITT), 

som inkluderar samtliga deltagare som påbörjat behandling, oavsett om den fullföljts eller inte. 

Ovanstående beräkningar gjordes med Complete Case Analysis (CC), där endast de deltagare 

med observerade värden vid samtliga mätpunkter inkluderades i analysen. Resultaten från CC-

analysen är de som rapporterades. För att hantera bortfall gjordes även en jämförelse med 

imputeringsmetoden Last Observation Carried Forward (LOCF), där senast observerade värde 

flyttades fram för de deltagare där data för mätpunkten saknas (Sundell, 2012).  

Poweranalys. Beräkning gjordes online i en powerkalkylator (Sealed Envelope Ltd. 

2012). Power beräknades på en enkelsidig ɑ=.05, genomsnittlig SD för utfallsmått = 5 (Blom 

et al., 2015) och ∆=2p. Antal deltagare som behövdes för 𝛽=.80 var 156 (78 i varje grupp), 

vilket föreliggande studie överskrider med 178 som besvarat samtliga mätpunkter vid 1-

årsuppföljning (82 i EK och 96 i MK). Då non-inferiority kräver större n än vid superiority 

(Piaggio et al., 2006), bedömdes antalet deltagare vara tillfredsställande även för övriga 

statistiska analyser.  

 

 

Resultat 

Demografisk data 

MK och EK skiljde sig signifikant vid baseline avseende kön, samt svårighetsgrad av 

insomni och depressionssymtom. MK bestod av fler män och hade högre symtombelastning av 

depression och insomni. Det var ingen signifikant skillnad mellan behandlingarna avseende 

deltagarnas ålder, sysselsättning, utbildningsnivå och civilstånd, se tabell 2. 
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Tabell 2 

Deltagarnas bakgrundsvariabler 

 
 

Bortfall 

För exkluderade deltagare samt bortfall under hela studiens process se figur 1. 

Svarsfrekvensen direkt efter behandling var 90.7 % (n = 175) för EK och 84.1 % (n = 243) för 

MK. Vid 1-årsuppföljningen var svarsfrekvensen 75.5 % (n = 92) för EK och 66.5 % (n = 113) 

för MK, en skillnad som inte var signifikant, 𝜒²(1, n = 358)=3.577, p=.059.  

 

Non-inferiority 

Som synes i tabell 3, var den lägre delen av CI för EK inom det förbestämda gränsvärdet 

∆=0.8 direkt efter avslutad behandling men inte ett år senare. EK befann sig inte inom 

gränsvärdet ∆=0.4 vid någon mätpunkt. Således var EK sämre än MK, både vid ett gränsvärde 

tidigare använt i forskning och vid ett strängare, med undantag för när den liberala gränsen 

användes direkt efter behandling. 
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Tabell 3 

Deskriptiv statistik, effektstorlekar med 95 % konfidensintervall över förändring och resultat 

av non-inferiority för enkomponentsbehandling och multikomponentsbehandling 

 

 
Figur 2. Linjediagram över förändring av insomnisymtom över tid för respektive behandling, 

med 95 % konfidensintervall runt medelvärden 
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Symtomreduktion 

Mellan förmätning, eftermätning och 1-årsuppföljning fanns en liten signifikant 

interaktionseffekt, F(2, 352)=5.915, p=.003, ηp2=0.033, där MK reducerade insomnibesvär mer 

än EK, se figur 2. Uppföljande ANOVA visade att det inte fanns en signifikant 

interaktionseffekt mellan förmätning och direkt efter behandling, F(1, 415)=1.848, p=.175, inte 

heller mellan eftermätning och 1-årsuppföljning, F(1, 177)=28.421, p=.261. Båda grupperna 

förbättrades signifikant mellan Pre och Post, en stor effekt som kvarstod vid FU12 (p<.001). 

Efter avslutad behandling fanns en tendens till en ökning av insomnibesvär hos båda grupper 

fram till 1-årsuppföljningen, en ökning som inte var signifikant vare sig för MK, t(95)=-.374, 

p=.710, eller för EK, t(82)=-2.415, p=.018. Se tabell 3 för presentation av medelvärden, 

standardavvikelser samt effektstorlekar för EK respektive MK.  

Sammantaget fanns en interaktionseffekt från förmätning till 1-årsuppföljning, där båda 

grupper minskade insomnisymtom men MK minskade mer än EK: från att ha haft en signifikant 

högre symtombelastning vid baseline till att befinna sig på samma nivå som EK vid 1-

årsuppföljningen, se figur 2. Mellan Pre och Post, samt Post och FU12, var däremot förändring 

i insomnisymtom inte beroende av grupptillhörighet. 

Respons och remission. Det fanns ingen signifikant skillnad i andel responders direkt 

efter behandlingen mellan EK (52.3 %) och MK (60.5 %), 𝜒²(1, n = 417) = 2.779, p= .095. Vid 

1-årsuppföljningen fanns det däremot en signifikant skillnad i andel responders, 42.2 % 

respektive 57.7 %, till fördel för MK, 𝜒²(1, n = 201) = 4.738, p= .030. 

Andel som uppnådde remission var 43.4 % för EK och 37.5 % för MK direkt efter 

behandling, en skillnad som inte var signifikant, 𝜒²(1, n = 418)= 1.516, p= .218. Ett år senare 

var det 33.7 % i EK respektive 38.9 % i MK som var fortsatt symtomfria, en skillnad som inte 

var signifikant mellan grupperna, 𝜒²(1, n = 205) = 0.601, p= .438. 

 

Tilläggsbehandling 

Av de som randomiserades till att få erbjudande om tilläggsbehandling efter EK tackade 

64 (73.6 %) personer ja och 23 personer (26.4 %) tackade nej. Deltagarna som inte erhållit 

erbjudande om tilläggsbehandling används som kontrollgrupp gentemot de deltagare som 

tackat ja till tilläggsbehandling.  

Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan tid och grupp: F(2, 127) = .801, 

p=.372. Gruppernas medelvärden skiljde sig inte signifikant före tilläggsbehandling (M=8.96, 

SD=4.39 och M=8.77, SD=4.12) och efter (M=8.80, SD=5.08 och M=9.33, SD=4.80), för de 

som erhållit tillägg respektive inte erhållit. 



 

 
 

21 

Efter behandling med EK, var 64.1 % utav de som tackade ja till tilläggsbehandling 

responders. I kontrollgruppen var motsvarande siffra 48.3 %, en icke signifikant skillnad 

(p=.054). Efter tilläggsbehandling var skillnaden i andel responders signifikant, där de som 

erhållit tilläggsbehandling hade en högre andel (65.4 %) än kontrollgruppen (41.9 %), 𝜒²(1, n 

= 133) = 6.945, p = .008. Det var ingen skillnad i andel som minskade ≥ 8p under 

tilläggsbehandlingen, beroende på om den var erhållen (3.9 %) eller inte (5.0 %), (p = .567). 

Andelen som uppnådde remission skiljde sig inte åt mellan grupperna efter tilläggsbehandling: 

𝜒²(1, n = 134) = .047, p = .829, där 39.2 % av de som erhållit tillägg var i remission, respektive 

37.8 % för de som endast erhållit EK. 

 

Hantering av bortfall 

Jämförande analys med LOCF vid superiority gav samma statistiskt signifikanta 

resultat, men med mindre medelvärdesskillnader. Vid non-inferiority jämnade LOCF ut 

medelvärdesskillnader till fördel för EK vid samtliga mätpunkter, vid Post var EK non-inferior 

då ∆=0.4, i övrigt framkom samma resultat som med CC-analysen. 

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet indikerar att enkomponentsbehandling bestående av sömnrestriktion eller 

sömnkomprimering (EK) inte kan bekräftas vara lika bra som en multikomponent KBT-i (MK) 

när en sträng gräns används som inte tillåter att en kliniskt relevant skillnad får finnas (d = 0.4). 

När en skillnad tillåts som skulle vara kliniskt märkbar för patienten (d = 0.8), kan EK inte 

heller betraktas som non-inferior vid 1-årsuppföljning utan endast direkt efter behandling. 

Sedvanlig prövning av statistiskt signifikanta skillnader ger delvis en annan bild. Båda 

behandlingarna minskar signifikant insomnisymtom, en stor effektstorlek både direkt efter 

behandling och vid långtidsuppföljning. Direkt efter behandling är reduktion av 

insomnisymtom inte beroende av erhållen behandling. Andel som svarar på behandling och 

andel som är symtomfria skiljer sig inte heller åt mellan grupperna direkt efter behandling. MK 

reducerar dock insomnisymtom mer än EK mellan förmätning och 1-årsuppföljning, från att ha 

haft högre symtombelastning innan behandling, till att befinna sig på samma nivå som EK. 

Efter ett år har MK även en signifikant större andel responders (58 %) jämfört med EK (42 %), 

samt tendens till att fler är fortsatt symtomfria. Mellan avslutad behandling och 1-

årsuppföljning finns tendens till en ökning av symtombelastning i båda behandlingar. Denna 

ökning är större i EK än i MK, men skillnaden är inte signifikant. I linje med tidigare forskning 
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erhåller en full KBT-behandling genomgående större effekt, även om en avskalad behandling 

på kort sikt är jämförbar. Resultaten visar att MK reducerar insomnibesvär mer och har fler som 

svarar på behandling över tid än EK. Tendensen till att andel i remission minskar samt att det 

finns en ökning av insomnibesvär hos EK mellan avslutad behandling och 1-årsuppföljning, 

kan indikera att MK förebygger återfall bättre. 

Resultaten kan vara snedvridna i båda riktningar till följd av skillnader mellan 

grupperna. MK har högre symtombelastning vid förmätningen, något som kan ge utrymme till 

större förbättring men också utgöra hinder för att genomföra behandlingen. Trots att 

behandlingen pågår en vecka längre för EK, så är endast fem veckor med behandlarstöd, 

däremot har MK nio veckor med behandlarstöd. EK har också fler oerfarna behandlare, men 

som fick kontinuerlig handledning. Mindre behandlarstöd kan innebära att deltagarna arbetar 

mindre med de verksamma komponenterna i behandling, så som sömnrestriktion, med sämre 

utfall som följd (Kaldo, Ramnerö & Jernelöv, 2015). Risken för detta är särskilt hög för 

sömnrestriktion, då den anses krävande av patienter (Vincent & Lionberg, 2001). Då fem 

veckor för EK utgör egenvård, kan det tänkas att effekten faktiskt är jämförbar då den erhölls 

trots mindre terapeutstöd. Möjligtvis hade EK inte varit sämre än MK om de hade erhållit 

samma grad av stöd.  

 För att hantera bortfall har sensitivitetsanalysen Last Observation Carried Forward 

(LOCF) använts, som gav mindre effektstorlekar vilket kan innebära att den rapporterade 

effekten vid superiority är överskattad (Sundell, 2012). Sensitivitetsanalysen visade dock på 

samma signifikanta skillnader, vilket innebär att det är troligt med resultat i samma riktning 

även om bortfallet skulle ha oförändrad symtombelastning. Vid non-inferiority gav LOCF en 

utjämning av skillnader, vilket leder till att de rapporterade effektstorlekarna i föreliggande 

studie minskar risken för ett felaktigt non-inferiority resultat (SBU, 2014), en styrka för den 

primära frågeställningen.  

Vid test av non-inferiority tillämpas ett strängare deltavärde (d = 0.4) än vad som 

använts i tidigare forskning (d = 0.8) (Blom et al., 2015; Garland et al., 2015), då det kan 

ifrågasättas huruvida det är en lämplig slutsats att hävda non-inferiority trots att en stor skillnad 

i effektstorlek skulle tillåtas. Det kan jämföras med den minsta kliniskt viktiga skillnaden för 

depression, där deltavärdet satts till en liten effektstorlek, d = 0.24 (Kraepelien et al., 2018). 

Kraepelin med kollegors deltavärde skulle motsvara en förändring av 1.2 poäng på ISI vilket, i 

likhet med 2 poäng som föreliggande studie använder för den stränga gränsen (d = 0.4), inte 

innebär en kliniskt relevant skillnad. Därför kan resultatet av inferiority för EK med den strikta 

gränsen 2 poäng, anses som sannolikt korrekt tolkad och med lägre risk för att hävda falsk non-

inferiority.  
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Vid analys av tilläggsbehandlingens additiva effekt randomiserades deltagarna till att få 

erbjudande eller att inte få erbjudande. De som inte fick erbjudande fungerar som en 

kontrollgrupp, och jämförs med de som tackade ja. Det finns inga signifikanta skillnader i 

symtomreduktion mellan påbörjad tilläggsbehandling och kontrollgrupp, med undantag av 

andel responders som är fler även i utgångsläget, i gruppen som genom självval tackar ja. Tre 

fjärdedelar tackade ja och en fjärdedel tackade nej, en skillnad som kan indikera antingen att 

deltagarna inte är nöjda med behandlingen och vill ha mer, eller att de tvärtom är nöjda och 

motiverade till att fortsätta arbeta. Att en majoritet av de som tackade ja redan hade svarat 

positivt på behandlingen ger stöd åt den senare teorin. 

Föreliggande studies behandlingar klarar sig bra jämfört med tidigare forskning, 

effektstorleken för EK, d = 1.46 (medelvärdesskillnad -5.73 poäng på ISI), var större än tidigare 

studie av sömnrestriktionsbehandling given i gruppformat, d = 1.18 (Epstein et al., 2012). MK 

kan också betraktas som en väl utförd behandling med en medelvärdesskillnad på ISI av -8.94 

i jämförelse av metaanalyser av IKBT-i där skillnaden varierat mellan -4.3 och -5.88 (Seyffert 

et al., 2016; Ye et al., 2015). Således är resultatet sannolikt inte påverkat av att någon av 

behandlingarna skulle vara mer bristande utförd än den andra.    

Studien visar på ett resultat av EK i liknande riktning med Epstein och kollegors (2012) 

studie av sömnrestriktion och KBT, även avseende respons och remission. EK och MK har 

drygt hälften responders efter behandling, jämfört med hälften hos Epstein och kollegor, detta 

trots en högre cut off i föreliggande studie. Epstein med kollegor hade runt 40 % i remission 

för multikomponent behandling och runt 20 % för sömnrestriktion, föreliggande studie har runt 

40 % i remission direkt efter behandling i både MK och EK. Epstein och kollegors slutsats att 

multikomponent terapi kan vara att föredra då det fanns en kliniskt viktig skillnad i 

symtomfrihet, kan därför delvis ifrågasättas till följd av denna studies resultat där EK visar 

samma frekvens av remission. Föreliggande studie visar däremot att multikomponent 

behandling kan vara att föredra ur ett långtidsperspektiv då fler svarar på behandling med en 

kliniskt signifikant skillnad och tendens till att fler behåller symtomfrihet.  Deltagarna i 

föreliggande studie liknar de i Epstein med kollegors studie på så vis att en majoritet är 

högutbildade kvinnor som själva sökt behandling. Deltagarna i båda studier hade måttlig 

insomni, men föreliggande studie hade något högre symtombelastning (2-4 poäng mer). Viktiga 

skillnader är att föreliggande studie undersöker en population som inkluderar samsjuklighet, 

samtidigt pågående medicinering och har en större variation i ålder. Således kan föreliggande 

studie hävdas vara mer representativ för den breda variationen hos insomnipopulationen, vilket 

är en styrka då den visar god effekt även vid samsjuklighet och pågående medicinering, som 

ofta är fallet i klinisk verksamhet. 
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Metoddiskussion  

Föreliggande studie består av ett stort antal deltagare (totalt 482). Beräknat på den 

faktiska svarsfrekvensen uppnås en bra power på mer än 80 %. En Intention to treat (ITT)-

analys användes, som visar den kliniska effektiviteten och minskar överskattning av effekten, 

vilket rekommenderas vid superiority. Vid non-inferiority kan ITT-analysen eventuellt ge ökad 

risk för ett falskt non-inferiority resultat. Denna studie saknar den rekommenderade jämförande 

analysen där endast de som fullföljt viktiga delar av behandlingen inkluderas, PP: Per Protocol 

- om båda analysernas resultat överensstämmer med varandra ökar tillförlitligheten (Piaggio et 

al., 2006; SBU, 2014). 

Bortfallet har varit måttligt vid uppföljning direkt efter behandling och stort vid 1-

årsuppföljning, särskilt problematiskt för MK som med 66 % svarsfrekvens faller under 

gränsvärdet 70 %, enligt SBU:s riktlinjer (2014). I föreliggande studie har ingen bortfallsanalys 

gjorts, vilket är en begränsning då data sällan saknas slumpvis (SBU, 2014; Sundell, 2012) och 

kan vara relaterade till en högre grad av kvarvarande insomnibesvär. Trots att skillnaden i 

bortfall inte var statistiskt signifikant mellan behandlingarna, kan den lägre svarsfrekvensen 

hos MK påverkat resultaten till dess fördel. 

Brister i studien är avsaknaden av randomisering mellan EK och MK. Det finns dock 

randomisering inom EK vid erbjudande om eventuell tilläggsbehandling. En annan brist i 

studien är avsaknad av kontrollgrupp i jämförelsen mellan EK och MK. I non-inferiority 

analyser kan dock behovet av detta diskuteras utifrån etiska aspekter, då benchmark-

behandlingen redan är väletablerad genom tidigare RCT-studier. 

Det finns skillnader i demografisk bakgrund och behandlingsupplägg i form av tid och 

terapeutstöd, vilket gör att försiktighet bör vara på sin plats inför att dra slutsatsen att EK har 

effekt jämfört med kontroll (Piaggio et al., 2006), när den genom benchmarking visar sig vara 

non-inferior till MK vid d = 0.8 direkt efter behandling. Denna försiktighet gäller även slutsatser 

om signifikanta skillnader av medelvärden. Det finns dock flertalet likheter mellan den nya 

behandlingen EK och benchmarkbehandlingen MK, vilket är nödvändigt för en jämförelse av 

non-inferiority (Piaggio et al., 2006) och en styrka med föreliggande studie. Likheterna mellan 

behandlingarna innefattar bland annat att samma plattform används, behandlare har samma 

utbildning, och kommunikationen sker på samma sätt oavsett behandling. Likheter mellan 

deltagarna innefattar bland annat att alla deltagare på eget initiativ har sökt sig till behandlingen 

och har psykiatrisk samsjuklighet.  

Avseende skillnader i demografisk bakgrund skiljer sig deltagarna i de två 

behandlingarna åt gällande symtombelastning av depression och sömnbesvär vid 

förmätningarna. Skillnaden är statistiskt signifikant, men det kan hävdas att denna skillnad inte 
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är kliniskt signifikant. Studien har tagit hänsyn till poängskillnaden genom att jämföra 

effektstorlekar inom varje grupp och att beräkna konfidensintervall av effektstorlek, inte 

medelvärde, vid non-inferiority analysen.  

Bland deltagarna finns det en överrepresentation av människor i medelåldern, kvinnor, 

högutbildade människor med en partner och som är i sysselsättning. Möjligtvis kan detta 

innebära att urvalet i föreliggande studie inte representerar hela insomnipopulationen då 

insomni är vanligt förekommande hos äldre och i socioekonomiskt utsatta grupper. Samtidigt 

är insomnibesvär överrepresenterade bland kvinnor (APA, 2013).  

Forskningsprojektet KompRest har använt en rad olika mätinstrument vid varje 

mätpunkt. Vid Internetpsykiatrienheten används också flera olika mätinstrument, men vid färre 

mätpunkter. Gemensamt för deltagarna i föreliggande studie är att mätinstrumentet ISI 

administreras vid samtliga mätpunkter. Insomnia Severity Index (ISI) har, som tidigare nämnts, 

god validitet och reliabilitet, samt god förklaring av den kliniska innebörden i poäng, något som 

ger större tilltro till tolkning av resultaten (Morin et al., 2011). Upprepad användning av 

självskattningsformulär kan leda till en mättrötthet (Dyer, 2006), och det bedöms i föreliggande 

studie finnas en större risk för mättrötthet hos EK än MK.  

Avseende beskrivning av behandlingsinnehåll och behandlingsupplägg finns det en stor 

transparens i studien och rekommendationer gällande rapportering av sömnrestriktion och 

sömnkomprimering har följts. Då undertecknade har bidragit med insamling av data vid 1-

årsuppföljning bör det noteras att undertecknade inte har varit blinda för deltagarnas 

behandlingsbetingning. Samtidigt har dessa intervjuer varit strukturerade, undertecknade har 

inte varit involverade i deltagarnas behandling och frågeställningarna i föreliggande studie är 

att det inte är någon skillnad i symtomreduktion mellan EK och MK. Sammantaget kan dessa 

faktorer innebära att den förväntanseffekt som kan uppstå genom att inte vara blinda för 

behandlingsbetingningen har varit minimal. 

  

Framtida forskning 

Det finns ett behov av fler RCT-studier som utforskar effekten av 

enkomponentsbehandlingar med sömnrestriktion och sömnkomprimering gentemot en KBT-i-

behandling, då särskilt med uppföljningar över lång tid. Studier av internetlevererade 

behandlingar för insomni i andra populationer såsom hos äldre, personer med låg 

utbildningsnivå eller högre social belastning är av vikt för att undersöka generaliserbarhet eller 

begränsningar av resultaten. En intressant frågeställning i framtida forskning är vilka 

patientgrupper som har mest nytta av olika komponenter.  

 



 

 
 

26 

Slutsatser  

Resultaten visar att enkomponentsbehandlingen, bestående av sömnrestriktion eller 

sömnkomprimering, inte kan bekräftas som non-inferior till den multikomponenta 

behandlingen direkt efter behandling eller vid 1-årsuppföljningen när en sträng gräns (d = 0.4) 

används. När en liberal gräns används (d = 0.8) bekräftas enkomponentsbehandlingen som non-

inferior direkt efter behandling, men inte vid 1-årsuppföljningen. Båda behandlingar visar dock 

en signifikant minskning av insomnisymtom som kvarstår 1 år senare, men den 

multikomponenta behandlingen har en större minskning av insomnisymtom och fler som svarar 

på behandling med en kliniskt signifikant skillnad vid 1-årsuppföljningen. På kort sikt tycks 

inte en utökad behandling ge en tilläggseffekt.  

Bortfall och skillnad i terapeutstöd kan ha påverkat resultaten. Resultaten går i linje med 

tidigare forskning inom området som visar på genomgående större effekt för multikomponent 

KBT, även om avskalade behandlingar också ger goda resultat. Fortsatt forskning behövs inom 

IKBT-i och då i form av RCT-studier som undersöker effekt över lång tid. Det behövs även 

forskning i andra populationer.  

En multikomponent KBT-behandling bör erbjudas patienter i första hand då det visar 

en större och mer bestående effekt. En enkomponentsbehandling kan inte bekräftas vara non-

inferior till en multikomponent KBT-behandling mot insomni, men kan vara ett alternativ för 

kliniker att erbjuda vid begränsade resurser då den visar stor effekt på kort och lång sikt.   
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