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Sammanfattning 

Primärvården står i dagsläget inför utmaningar gällande omhändertagandet 

av psykisk ohälsa. Integrerad beteendehälsa (IBH) är en organisatorisk 

modell med potential att underlätta för hur evidensbaserad psykologisk 

behandling kan bedrivas i en primärvårdskontext. Syftet med föreliggande 

studie var att utvärdera en sedvanlig IBH-vårdmodell, kontextuell 

bedömning följt av fokuserade insatser, med en utökad bedömningsprocedur 

följt av valet att inleda fokuserade insatser eller vägledd självhjälp, samt de 

två behandlingsuppläggen fokuserade insatser (oavsett 

bedömningsförfarande) och vägledd självhjälp efter utökad bedömning. 

Effekter på vardaglig funktionsnivå, betydelsen av antal 

behandlingskontakter samt den kontinuerliga upplevelsen av problemets 

svårighetsgrad, tilltro till den egna förmågan att förändras och besökens 

hjälpsamhet undersöktes. 69 primärvårdspatienter randomiserades mellan de 

två vårdmodellerna. Resultaten indikerade på en signifikant förbättring i 

vardaglig funktionsnivå för samtliga patienter oavsett vårdmodell och 

behandlingsupplägg. Inget samband mellan antal sessioner och förbättring 

upptäcktes. Skillnader i utfall och patienternas kontinuerliga upplevelser av 

behandlingsinterventionerna diskuteras.  

 

Nyckelord: 

Integrerad beteendehälsa, fokuserade insatser, vägledd självhjälp, vardaglig 

funktionsnivå, behandlingslängd 
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Abstract 

The primary healthcare system faces challenges concerning the treatment of 

mental health. Integrated behavioral health (IBH) is an organizational model 

with the potential to implement evidence-based psychological treatment in a 

primary care setting. The aim of this study was to compare a standard IBH 

treatment model, contextual assessment followed by brief interventions, with 

an extended assessment procedure followed by brief interventions or guided 

self-help, as well as the two different treatment plans brief interventions 

(regardless of assessment procedure) and guided self-help post an extended 

assessment procedure. Effects on everyday functioning and correlations 

between number of sessions and treatment effect are evaluated along with the 

continuous patient experience regarding the severity of the problem, 

confidence in ability to change and session helpfulness. 69 primary care 

patients were randomized between the two treatment models. The results 

indicated a significant improvement in everyday functioning regardless of 

treatment model or treatment plan. No significant correlation between 

number of sessions and improvement was found. Differences in treatment 

outcome and patient experience are discussed.  

 

Key words: 

Integrated behavioral health, brief interventions, guided self-help, everyday 

functioning, treatment length  
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Introduktion 
Primärvårdens roll och funktion 

I enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) innefattar primärvårdens 

uppdrag att erbjuda kvalitativ vård till samtliga individer för vilka det inte bedöms finnas 

behov av specialiserad kompetens eller specialiserade hjälpmedel. Primärvården är således 

populationsbaserad och patientgruppen definieras inte utifrån ålder eller typ av besvär 

förutsatt att det finns klinisk förmåga att hantera dessa. Det ingår i primärvårdens uppdrag att 

bedöma och behandla besvär av både fysisk och psykisk natur samt vid behov remittera 

patienter vidare till vårdinstanser med särskild expertis (Socialstyrelsen, 2016). 

   Utöver att erbjuda vård och stöd vid befintlig sjukdom är primärvårdens roll också att arbeta 

preventivt och rehabiliterande med både psykisk och fysisk ohälsa i största möjliga mån 

(Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), SFS 2017:30). Det poängteras i Socialstyrelsens 

utvärdering av depression och ångestsyndrom (2019) att en primärvård som kan tillhandahålla 

goda och verkningsfulla förebyggande insatser genererar positiva kedjeeffekter och på längre 

sikt avlastar samtliga vårdinstanser. 

   Starfield, Shi & Macinko (2005) understryker att primärvården, som första ledet i en kedja 

av stegvis mer specialiserade vårdinstanser, fyller en nyckelfunktion i organiseringen av 

sjukvård i största allmänhet. Vidare poängterar Starfield, Shi & Macinko (2005) att tidigare 

internationell forskning tyder på att länder inom vilka medborgarna har tillgång till en effektiv 

och välfungerande primärvård också uppvisar friskare och mer hälsosamma befolkningar i 

jämförelse med länder som inte har en lika robust första linjes sjukvård. 

Utmaningar i primärvården 

Utbud och efterfrågan. En god primärvård är alltså ett fundament för ett välfungerande 

sjukvårdssystem över lag. För att kunna uppnå detta behöver primärvården hantera flera 

utmaningar som den idag står inför. En av de främsta utmaningarna kan definieras i termer av 

utbud och efterfrågan. Sveriges psykologförbund (2018) uppger att psykisk ohälsa förklarar 

omkring en tredjedel av den totala mängden besök inom svensk primärvård men att en av tre 

vårdcentraler saknar både anställd psykolog och vårdavtal med psykolog i privat sektor. 

Åsbring, Dal, Ohrling, & Dalman (2014) rapporterar att bland samtliga patienter som sökte 

vård för psykisk ohälsa i Stockholms län, fick endast 3% träffa psykosocial resurs och endast 

var femte individ tillgång till någon form av insats för psykisk ohälsa.  
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   I Socialstyrelsens utvärdering av vård vid depression och ångestsyndrom (2019) poängteras 

vidare att den bristande tillgängligheten till psykosociala behandlingsinsatser utgör ett 

omfattande nationellt problem och att behovet av bättre metoder för att motverka långa 

väntelistor är ett centralt utvecklingsområde.  

 

Rekommendationer och resurser. Primärvården står vidare inför en konflikt mellan 

rekommendationer för behandling av psykisk ohälsa och de resurser som finns tillgängliga. 

Socialstyrelsens riktlinjer (2017) för behandling av depression och ångestsyndrom lyfter fram 

psykologisk behandling med Kognitiv beteendeterapi (KBT) som den högst rekommenderade 

behandlingsinterventionen för vuxna med lindrig eller medelsvår egentlig depression, 

paniksyndrom, tvångssyndrom, social fobi och posttraumatiskt stressyndrom. Vidare lyfts 

Psykodynamisk terapi (PDT) och Interpersonell terapi (IPT) fram som möjliga alternativ vid 

exempelvis måttlig depression (Socialstyrelsen, 2017). 

   Utifrån hur psykologisk behandling vanligen bedrivs i sin evidensbaserade grundform 

uppstår en konflikt mellan vad som rekommenderas och de resurser som finns att 

tillhandahålla i primärvården. Primärvården är, och har länge varit, tydligt underfinansierad i 

jämförelse med akutvård och mer specialiserade vårdinstanser vilket bland annat framkommer 

i en rapport från Statens offentliga utredningar (SOU), (2018). Enligt myndigheten för vård- 

och omsorgsanalys (2017) minskade även resurserna ytterligare i jämförelse med övrig 

sjukvård mellan 2011–2015 samt att detta orsakat nationella svårigheter med bemanning och 

tillgänglighet till vård. Utmaningen blir därmed att kunna erbjuda evidensbaserad och 

rekommenderad vård vid psykisk ohälsa under premissen av låg ekonomisk prioritet i 

vårdkedjan.  

 

Fragmentering och integrering. Baird, Brungardt, Blount, & Dickinson (2014) hävdar att det 

största hotet mot en effektiv och kvalitativ primärvård är organisatorisk fragmentering. 

Fragmentering kan i sammanhanget definieras som när vårdpersonal med olika discipliner 

inom en och samma vårdenhet har signifikant åtskilda arbetssätt, rutiner och förståelse för 

uppkomst och vidmakthållande av ohälsa. Vidare argumenterar Baird et al., (2014) att det i 

primärvården organisatoriska åtskiljandet av behandling för psykisk respektive fysisk ohälsa, 

som om dessa vore oförenliga, är den enskilt mest skadliga formen av fragmentering i 

vårdsammanhang. World Health Organization (WHO, 2008) listar organisatorisk 

fragmentering som ett av fem primära internationella problemområden inom vård och omsorg 

och förespråkar ett mer holistiskt förhållningssätt. 
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   Det faktum att uppskattningsvis 80% av de patienter som diagnosticeras med depression 

och ångesttillstånd i primärvården initialt angett fysiska symtom som sökanledning 

understryker vikten av tvärdisciplinär kompetens och en mångfacetterad syn på ohälsa 

(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), 2005). SBU rapporterar att 

omkring 70% av patienter med depressiva eller ångestrelaterade besvär får behandling i en 

primärvårdskontext.  Det presenteras vidare misstankar om underdiagnostisering av 

depression och ångestproblematik i primärvårdssammanhang samt uppmaningar till bättre 

rutiner för att upptäcka denna patientgrupp i ett tidigare skede. (SBU, 2005).  

   Graden av tillgänglighet till psykolog i primärvården påverkas också till stor del av hur 

vårdcentralernas rutiner är formulerade och således vilken roll psykologer och andra 

psykosociala resurser tilldelas organisatoriskt. Att enbart öka bemanningen av psykosociala 

resurser är dock inte tillräckligt. Maragakis & O`donohue (2019) samt Strosahl & Robinson 

(2018) argumenterar att det inte räcker med att endast öka tillgängligheten till psykosocial 

behandling i förhoppning om att motarbeta fragmentering inom vården utan att behandlingen 

också måste vara evidensbaserad och väl organisatoriskt implementerad.  

Bakgrund 
Integrerad beteendehälsa (IBH)  

En konkret lösningsmodell med förutsättningar att både öka tillgängligheten till 

evidensbaserade psykosociala behandlingsinsatser och bättre integrera psykosocial kompetens 

i en primärvårdskontext är Integrerad beteendehälsa (IBH), på engelska kallat Primary Care 

Behavioral Health (PCBH) (Hunter & Goodie, 2010).  Integrerad beteendehälsa är en 

organisatorisk modell anpassad för primärvården med det huvudsakliga syftet att erbjuda 

patienter lättillgänglig och evidensbaserad psykosocial vård i form av korta och målinriktade 

interventioner (Bryan, Morrow & Appolonio, 2009; Robinson, Gould & Strosahl, 2010). Med 

tillgänglighet menas att vårdcentralen skall kunna erbjuda kontakt med psykolog eller 

terapeut inom en veckas tid eller i direkt anslutning till patientens övriga besök på 

vårdcentralen.  

   På en vårdcentral som implementerat IBH arbetar personalen i nära samarbete kring 

patienterna och en central uppfattning är att samtlig vårdpersonal oavsett disciplin har ett 

gemensamt ansvar att lägga märke till patienter som uppvisar tecken på psykisk ohälsa och 

rekommendera psykosociala insatser. Grundläggande kunskap om psykisk ohälsa och hur det 

kan ta sig uttryck samt möjliga bakomliggande och vidmakthållande faktorer är således något 
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även läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter delar (Sveriges psykologförbund, 2018). 

Hunter, Goodie, Oordt & Dobmeyer (2017) menar att ett i primärvården nära samarbete 

mellan behandlande läkare och psykologer ökar sannolikheten för att kunna ge patienten en 

mer verkningsfull vård.  

   Integreringen möjliggörs till stor del av att psykologen ges utrymme att utbilda och dela 

med sig av sina kunskaper till övrig personal samt får bättre insikt i hur övriga yrkesgrupper 

bedriver sitt arbete för att på bästa möjliga sätt möta patientens behov. Integrerad 

beteendehälsa syftar också till att utmana den sedvanliga uppdelningen av vård för fysiska 

respektive psykiska åkommor. (Hunter & Goodie, 2010; Robinson & Reiter, 2016; Sveriges 

psykologförbund, 2018). Tillstånd som traditionellt behandlats enbart utifrån ett somatiskt 

perspektiv, exempelvis diabetes och smärtproblematik, förstås och behandlas inom integrerad 

beteendehälsa även utifrån psykologiska aspekter (Auxier et al., 2012).  

Fokuserade insatser (FI) inom IBH 

Psykologisk behandling kan bedrivs på flera olika sätt inom ramen för integrerad 

beteendehälsa. Ett vanligt förekommande behandlingsupplägg är Fokuserade insatser (FI) 

efter den engelska benämningen Brief Interventions (Ray-Sannerud et al., 2012). Fokuserade 

insatser är ett samlingsbegrepp för korta evidensbaserade psykosociala 

behandlingsinterventioner. Interventionerna är inte strikt teori-eller manualbundna och det är 

istället upp till behandlaren att extrahera och kombinera relevanta interventioner efter 

patientens behov. Det går dock att argumentera för att flexibiliteten riskerar att bli till 

godtycklighet från behandlarens sida samt att insatserna riskerar att bli svåra att utvärdera på 

gruppnivå om behandlaren inte använder sig av liknande upplägg vid liknande problematik. 

Rimligen väljer dock behandlaren insatser i linje med en individuell terapeutisk 

grundinriktning alternativt i linje med de terapeutiska traditioner som finns på en specifik 

arbetsplats. 

   Antal besök varierar utifrån patientens behov men i genomsnitt brukar kontakten inte 

överstiga fyra besök med några veckors mellanrum. Längden på besöken kan variera men är 

kortare än vid sedvanlig psykologisk behandling, omkring 30 minuter (Bridges et al., 2015; 

Bryan et al., 2009; Hunter et al., 2017). Tillsammans definierar patienten och behandlaren ett 

konkret problemområde och utformar en handlingsplan som utvärderas kontinuerligt under 

kontaktens gång.  

   Hunter et al. (2017) belyser hur behandlarens roll förändras under kontaktens gång. 

Behandlaren antar efter en initial problemkonceptualisering en mer konsulterande roll och 
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vägleder patienten i riktning mot ett överenskommet ofta mätbart mål. När patienten upplever 

en signifikant förbättring i form av exempelvis minskade symtom eller ökad 

funktionsförmåga avslutas kontakten som eventuellt återupptas vid ett senare tillfälle utifrån 

patientens specifika behov (Hunter et al., 2017).   

   Tidigare forskning på fokuserade insatser inom integrerad beteendehälsa indikerar att 

modellen kan ge statistiskt signifikant symtomlindring, förbättrad livskvalitet och 

övergripande förbättrad funktionsnivå vid tillstånd som depression, ångesttillstånd och stress. 

(Hunter et al., 2018, Vogel, Kanzler, Aikens, & Goodie, 2017; Bridges et al., 2014; Angantyr, 

Rimner & Nordén, 2015; McFeature & Pierce, 2012). Studieresultat har också visat på att 

effekterna kan vara ihållande vid långtidsuppföljningar på upp till två år efter 

behandlingsinterventionens avslut (Ray-Sannerud et al., 2012). Viktigt att poängtera är dock 

en övergripande brist på kontrollerade studier inom området, vilket understryker vikten av 

vidare forskning för att med större säkerhet kunna uttala sig om behandlingseffekter. 

Vägledd självhjälp 

Ytterligare ett eventuellt alternativ för att öka tillgängligheten till evidensbaserad psykologisk 

behandling i primärvårdsammanhang är att implementera biblioterapi med behandlarstöd. 

Sådana behandlingar benämns ofta under samlingsnamnet Vägledd självhjälp.  

I behandlingar med vägledd självhjälp arbetar patienten större delen av tiden självständigt 

utifrån en evidensbaserad självhjälpsbok inriktad på en diagnos eller ett specifikt 

problemområde. Självhjälpslitteraturen kan rikta in sig på specifika diagnoser, som social fobi 

eller paniksyndrom. De kan också beröra livsbesvär, som svårigheter i parrelationer. De finns 

lättillgängliga att köpa på internet eller låna på bibliotek (Cuijpers & Schuurmans, 2007; 

Cuijpers, Donker, Van Straten & Andersson 2010; Salomonsson et al., 2018).  

   Behandlingsupplägget kan variera något gällande omfattningen på kontakten med 

behandlaren men i jämförelse med fokuserade insatser innebär vägledd självhjälp överlag en 

mer omfattande kontakt med behandlaren under både bedömnings -och behandlingsfasen. En 

mer strukturerad bedömning behövs för att avgöra vilket tillstånd patienten lider av för att 

kunna erbjuda rätt självhjälpsmanual. Till skillnad från fokuserade insatser inom IBH är 

grundidén att patienten genomgår ett komplett behandlingsprogram med kontinuerligt stöd 

snarare än enskilda kontakter som bokas från gång till gång. Vägledd självhjälp kan således 

vara sammantaget mer resurskrävande. Mängden kontakttillfällen och huruvida dessa består 

av fysiska möten, samtal per telefon eller exklusivt digital kontakt bestäms antingen utifrån ett 

redan överenskommet behandlingsprotokoll eller utvärderas kontinuerligt efter patientens 
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behov och önskemål (Den Boer, Wiersma & Van der Bosch, 2004). Längden på behandlingen 

tenderar att variera mellan 2–12 veckor (Menchola, Arkowitz & Burke, 2007).  

 

Behandlarens roll innefattar delvis att göra en bedömning huruvida patienten i fråga kan vara 

en lämplig kandidat för behandlingen samt vid några enstaka tillfällen vägleda och förtydliga 

specifika övningar eller konceptualiseringar som patienten eventuellt brottas med 

(Salomonsson et al., 2018). 

   Cuijpers & Schuurmans (2007) metaanalys visar på att självhjälpsbehandling kan vara lika 

effektivt som sedvanlig psykologisk behandling vid olika ångesttillstånd, förutsatt att det finns 

en kontakt med en behandlare som kan vägleda patienten vid några få tillfällen. 

Självhjälpsbehandling utan vägledning visade sig dock övergripande mindre effektiv än 

sedvanlig psykologisk behandling (Cuijpers & Schuurmans, 2007). Den Boer et al., (2004) 

undersökte i en metaanalys effekterna av självhjälpsbehandling i jämförelse med 

kontrollgrupp i form av väntelista eller placebo och fann att självhjälpsbehandling gav 

signifikant goda effekter för symtomlindring vid ångest och depression. Vägledd självhjälp 

kan också vara uteslutande internetförmedlad, ett format som också har återkommande stöd i 

forskning vid bland annat depression och ångestsyndrom (Königbauer, Letsch, Doebler, Ebert 

& Baumeister, 2017; Newman, Szkodny, Llera & Przeworski, 2010; Ebert et al., 2015).  

 

Teoretisk bakgrund för Vägledd självhjälp och Fokuserade insatser 

I föreliggande studie delar behandlingsuppläggen för fokuserade insatser och vägledd 

självhjälp en i stor utsträckning gemensam teoretisk ryggrad. Självhjälpslitteraturen som 

användes utgick från en Kognitivt beteendeterapeutisk behandlingsmodell, vilket är 

representativt för den självhjälpslitteratur som finns tillgänglig samt i enlighet med 

forskningsstöd som presenteras ovan. Exempel på grundläggande interventioner är således 

psykoedukation, exponering och kognitiv omstrukturering (Cuijpers & Schuurmans, 2007).   

   Behandlingsinterventionerna inom Fokuserade insatser tenderar också att extraheras från 

KBT-manualer eller utformas i linje med så kallade tredje vågens KBT som innebär ett 

intresse för kontextuella faktorers påverkan på individers mående samt betonar vikten av 

acceptans, mindfulness och metakognitioner som betydelsefulla behandlingskomponenter 

(Hayes & Hofmann, 2017). Acceptance and Commitment Therapy (ACT) eller det 

korttidsterapeutiska behandlingsprotokollet Focused Acceptance and Comitment Therapy 

(FACT) kan förstås som exempel på denna typ av behandlingsformer (Strosahl, Robinson & 

Gustavsson, 2014).  
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    KBT är den övergripande benämningen för ett flertal olika psykologiska 

behandlingsinterventioner och det råder i viss utsträckning olika meningar om vilka specifika 

behandlingsupplägg som kan klassificeras som kognitivt beteendeterapeutiska och huruvida 

ACT och FACT skall förstås som helt avgränsade behandlingsformer eller kategoriseras som 

en utveckling av mer traditionell KBT (Kennerley, Kirk & Westbrook, 2016). Hayes och 

Hofmann (2017) menar att KBT bäst kan beskrivas utifrån generationer och att det inom olika 

generationer funnits olika stor tonvikt vid mer kognitivt eller beteendevetenskapligt 

orienterade insatser. Gemensamt för KBT-behandling bör dock vara fokus på att kartlägga 

och förändra maladaptiva beteendemönster samt omstrukturering av maladaptiva 

tankemönster i syfte att uppnå förbättrad psykisk hälsa. (Carpenter et al., 2018; Yovel, Mor & 

Shakarov, 2014). Konceptualisering av emotionella responser och strategier för att hantera 

eller reglera dessa har på senare tid också blivit en central behandlingskomponent (Kazantzis, 

2018; Hofmann & Hayes, 2018).  

   KBT är en behandlingsform med väldokumenterat starkt forskningsstöd för flertalet former 

av psykisk ohälsa exempelvis specifika ångesttillstånd och depression (Shafran, Nagra, 

Pissaridou & Coughtrey, 2018; Carpenter et al., 2018; Roy-Byrne et al., 2010; Allen et al., 

2010; Hofmann, Asnaani, Vonk, Sawyer & Fang, 2012). Upprepade studier som jämfört 

KBT-behandling för olika ångesttillstånd med placebo eller väntelista har visat på att KBT 

kan ge lindring av specifika symtom (Carpenter et al., 2018). Det finns även ett växande 

forskningsstöd för ACT vid ångest och depression (Zhenggang, Shiga, Luyao, Sijie & Iris, 

2020; Hacker, Stone & MacBeth, 2015; Tjak et al., 2015).  

 

Vardaglig funktionsnivå, dess relation till psykisk hälsa och som utfallsmått 

Vardaglig funktionsnivå är en kritisk variabel vid bedömning och diagnosticering av psykisk 

ohälsa och graden av funktionsnivå är i vårdsammanhang en indikator på inom vilken instans 

individen bör få behandling (Socialstyrelsen, 2016). Funktionsnivå kan i kliniska 

sammanhang definieras utifrån flera olika parametrar, exempelvis socialt, kognitivt eller 

fysiskt och syftar till att utvärdera hur patientens psykiska ohälsa påverkar förmågan att 

uppfylla vardagliga basala behov samt uppfylla vardagliga yttre förväntningar i en given 

kontext (Federici & Meloni, 2016; Dupuy, Froger, Consel & Sauzéon, 2017) 

 Üstün, Kostanjsek, Chatterji & Rehm (2010) poängterar att psykisk ohälsa i högsta grad tar 

sig individuella uttryck och påverkar olika individer på olika sätt under olika omständigheter. 

Vidare menar Üstün et al., (2010) att funktionsnivå är ett hjälpsamt perspektiv på hur psykisk 
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ohälsa påverkar den enskilde individen då det ger en förståelse för vad individen inte är 

förmögen att göra på grund av sitt tillstånd.  

   Att fastställa och följa utvecklingen av patienters vardagliga funktionsnivå kan ge god 

förståelse för huruvida den behandling som erhålls gör patienten bättre utrustad att hantera sin 

livssituation och därmed huruvida behandlingen ger önskad effekt (Garin, Chatterji, Almansa 

& Vilagut, 2010). Tidigare studier på både psykosociala interventioner inom Integrerad 

beteendehälsa och Vägledd självhjälpsbehandling tyder på att dessa kan leda till förbättrad 

funktionsnivå för patienter med flera olika typer av psykisk ohälsa (Den Boer et al., 2004; 

Bryan et al., 2009; Bridges et al., 2014). 

 

Förhållandet mellan behandlingslängd och behandlingsutfall 

 I jämförelse med ett mer traditionellt format för psykoterapeutisk behandling är antalet 

behandlingstillfällen färre inom både fokuserade insatser och vägledd självhjälp. Relationen 

mellan behandlingslängd och effekt kan beskrivas utifrån två huvudsakliga teoretiska 

modeller. 

   De engelska benämningarna för modellerna är the dose-effect model respektive the good-

enough model (Baldwin, Berkeljon, Atkins, Olsen & Nielsen, 2009). Den förstnämnda utgår 

ifrån den grundläggande premissen att mer behandling också leder till större effekt, vilket i 

praktiken skulle innebära att fler behandlingstillfällen leder till bättre utfall. Antagandet är 

således att förändringsprocessen är linjär över tid (Baldwin et al., 2009; Barkham et al., 2006; 

Stiles, Honos-Webb & Surko, 1998). Stulz, Lutz, Kopta & Minami (2013) fann signifikant 

stöd för the dose-effect model och hävdar att majoriteten av patienter uppnår en signifikant 

klinisk förbättring efter omkring 23 sessioner. Dessa resultat överensstämmer till stor del med 

Harnett, Lambert & O´Donovan, (2010) och Hansen, Lambert & Forman, (2006) som menar 

att omkring 13–18 sessioner är nödvändigt för att framkalla klinisk förbättring hos åtminstone 

hälften av en given grupp patienter.  

   Utgångspunkten för the good-enough model är att patienter fortsätter i terapi tills de i uttalat 

eller outtalat samförstånd med behandlaren uppnår en tillräckligt tillfredsställande förbättring. 

I enlighet med denna modell predicerar inte antalet besök hur väl behandlingen fungerar eller 

graden av förbättring. Antagandet är istället att förändringshastigheten är olika för olika 

individer, det vill säga att vissa individer behöver mer behandling än andra för att i slutändan 

uppnå likvärdig effekt. Baldwin et al., (2009) fann signifikant större stöd för the good-enough 

model då resultaten visade på att det i högsta grad var individuellt när förbättring inträffade, i 

vilken hastighet och därmed hur mycket terapi den enskilde patienten var i behov av. 
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Återkommande var dock att den mest markanta förbättringseffekten inträffade under det 

initiala skedet av behandlingen.  

   Liknande resultat återkommer i en studie av Barkham et al., (2006) vilket också talar för en 

icke-linjär förklaringsmodell inom vilken mer behandling inte nödvändigtvis korrelerar med 

bättre resultat. Tidigare studier av psykosociala insatser inom IBH-modellen har undersökt 

vilken eventuell påverkan längd och omfattning på behandlingen kan ha för utfallet samt hur 

förändringsprocessen kan förstås. Exempelvis undersökte Angantyr et al., (2015) huruvida 

längden på behandlingen eller mängden besök eventuellt påverkade graden av 

symtomminskning men fann inga signifikanta samband mellan antal sessioner och grad av 

klinisk förbättring.  

   Avslutningsvis finns det således evidens som underbygger de båda modellerna och det finns 

ett behov av fortsatt forskning för att med större säkerhet kunna fastställa vilken modell som 

bäst beskriver förhållandet och huruvida det finns skillnader mellan olika patientpopulationer. 

Sammanfattning och Syfte 
 

Primärvården spelar sammanfattningsvis en viktig roll i omhändertagandet av psykisk ohälsa 

men står inför betydande utmaningar i form av en växande efterfrågan på psykosocial 

behandling som i dagsläget är svår att möta. Bristande resurser och organisatorisk 

fragmentering bidrar också till svårigheterna för primärvården att hantera just psykisk och 

annan beteenderelaterad ohälsa. Det behövs således nya arbetssätt och organisatoriska 

perspektiv för att bättre kunna hantera dessa problem och anpassa lösningarna efter var och 

hur patienterna söker sin vård och vilka behov de har.  

   Föreliggande studie ville bidra till denna utveckling genom att utvärdera effekterna av ett 

inom IBH sedvanligt behandlingsupplägg med en modifierad vårdmodell som innefattar en 

mer utökad bedömningsprocess och möjligheten att även få vägledd självhjälp. Detta för att 

undersöka huruvida tillägget av strukturerad vägledd självhjälp efter utökad bedömning kunde 

förbättra behandlingsutfallet mätt 4 respektive 8 veckor efter en påbörjad behandlingskontakt. 

Det primära utfallsmåttet i föreliggande studie var vardaglig funktionsnivå och de fanns 

vidare ett intresse av att jämföra huruvida den eventuella förändringen av vardagliga 

funktionsnivå påverkades av hur många sessioner patienterna erhöll. Sekundärt, med hjälp av 

en sessionsskattning, följdes även patienternas fortlöpande upplevelse av den behandling de 

erhöll över tid i syfte att bredda förståelsen för behandlingarnas eventuella effekter.  
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Frågeställningar och Hypoteser 
 
1) Förändring i funktionsnivå 

a) Patienters vardagliga funktionsnivå kommer att förbättras inom båda vårdmodeller vid 

uppföljningar vecka 4 respektive vecka 8 efter påbörjad behandling, men gruppen som erhåller utökad 

bedömning och möjlighet till vägledd självhjälp kommer att uppvisa en större förbättring i jämförelse 

med de som erhåller den sedvanliga IBH-vårdmodellen. 

b) Patienters vardagliga funktionsnivå kommer att förbättras inom båda behandlingsgrupper vid 

uppföljningar vecka 4 respektive vecka 8 efter påbörjad behandling men gruppen som erhåller 

vägledd självhjälp kommer att uppvisa en större förbättring i jämförelse med den grupp som erhåller 

fokuserade insatser. 

 

2) Antal kontakttillfällen 

a) Antal kontakttillfällen kommer vara genomsnittligt fler inom gruppen som erhåller vägledd 

självhjälp än gruppen som erhåller fokuserade insatser. 

b) Explorativ frågeställning (hypotes saknas): Finns det något samband mellan graden av förändring i 

funktionsnivå och antal behandlingstillfällen för samtliga patienter? 

 

3) Upplevelsen av problemets svårighetsgrad, tilltron till den egna förmågan att förändras och 

besökens hjälpsamhet 

a) Skattningen av problemets svårighetsgrad kommer att minska inom båda behandlingsgrupper men 

minskningen kommer att vara större för gruppen som erhåller vägledd självhjälp. 

b) Explorativt frågeställning (hypotes saknas): Finns det skillnader mellan behandlingsgrupperna 

gällande tilltron till den egna förmågan och upplevelsen av besökens hjälpsamhet, mätt vid varje 

session över tid? 

Metod 
Föreliggande studie var en enkelblind klinisk randomiserad prövning som också utgjorde en 

pilotstudie inför en kommande multicenterstudie. Patienter randomiserades mellan en 

kontextuell bedömning och en mer utökad bedömningsprocess. De patienter som 

randomiserades till kontextuell bedömning kunde enbart få behandling med fokuserade 

insatser och de patienter som randomiserats till utökad bedömning kunde få behandling med 

både fokuserade insatser och vägledd självhjälp beroende på vad som bedömdes mest kliniskt 

lämpligt i samförstånd med patienten. Analyserna innefattade således både jämförelser mellan 

interventioner som patienterna randomiserats till samt interventioner som patienterna 

tilldelats. 
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   Studien genomfördes under två rekryteringsperioder på två olika vårdcentraler i två olika 

regioner i södra Sverige. Under våren 2019 genomfördes den första studieperioden på 

Vårdcentralen Centrum i Växjö och under våren 2020 genomfördes den andra studieperioden 

på Capio Citykliniken i Västra Hamnen i Malmö 

Procedur 

Rekryteringsförfarande. Rekryteringen anpassades till stor del efter vårdcentralens gängse 

rutiner i syfte att uppnå en realistisk studiekontext. Patienterna rekryterades av sjuksköterskor 

i vårdcentralens telefonväxel alternativt blev tillfrågade om deltagande av psykosocial resurs 

inför redan bokade besök.  

Vårdcentralens sjuksköterskor som arbetade i telefonväxeln blev informerade om att under 

studietiden informera samtliga patienter som bedömdes i behov av kontakt med psykosocial 

resurs samt uppfyllde inklusionskriterierna om deltagande i studien. Vid osäkerhet kring 

huruvida en patient skulle bokas till psykolog eller inte hade sjuksköterskorna möjlighet att i 

linje med gängse rutiner ta upp ärendet under den dagliga ronden på vårdcentralen i närvaro 

av både läkare och psykologer. Den rekryterande personalen var instruerade om att bedöma 

eventuella deltagarkandidater utifrån följande kriterier: 

  

1) Patienten är minst 18 år gammal och myndig 

2) Patienten har besvär för vilka det bedöms relevant och hjälpsamt att initiera kontakt med 

psykosocial resurs på vårdcentralen 

3) Patienten bedöms ha tillräckliga språkkunskaper i svenska språket för att kunna fullfölja 

studiedeltagande genom att förstå och fylla i självskattningar, ta till sig textbaserat 

behandlingsmaterial och aktivt delta i intervjuer  

 

Efter en av vårdpersonalen kortare presentation av studien fick patienten sedan möjlighet att 

muntligen tacka ja eller nej till deltagande. Patienterna informerades om att de skulle 

randomiseras mellan två olika typer av mer utförliga bedömningar, men fick utöver detta inte 

mer information om vad de två olika vårdmodellerna innehöll. För att undvika noceboeffekter 

var deltagarna blindade inför hur bedömningsprocesserna skiljde sig åt och att de beroende på 

bedömningsförfarande hade olika stor möjlighet att erhålla en viss typ av behandling.  

 

Urval. Under den första rekryteringsperioden som varade mellan datumen 2019-01-29 och 

2019-04-01 randomiserades totalt 41 patienter efter muntligt samtycke. Bland dessa gav totalt 
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30 patienter skriftligt samtycke samt uppfyllde inklusionskriterierna. Totalt åtta patienter 

avbröt deltagande innan förmätning. En patient genomförde förmätningen men påbörjade 

aldrig kontakt på vårdcentralen och ytterligare två patienter exkluderades efter bedömning på 

vårdcentralen på grund av hög suicidrisk respektive bristande språkkunskaper. Den andra 

rekryteringsperioden varade mellan datumen 2020-02-17 och 2020-04-09 under vilken totalt 

47 patienter randomiserades efter muntligt samtycke. Bland dessa gav totalt 39 patienter 

skriftligt samtycke samt uppfyllde inklusionskriterierna. Totalt åtta patienter avbröt 

deltagande innan förmätning. Data från sammanlagt 69 deltagare användes för statistisk 

analys. Demografisk information för deltagarna presenteras nedan i tabell 1. 

 

Tabell 1 

Demografisk deltagarinformation 

  

FI efter 
kontextuell 
bedömning 

Vägledd 
Självhjälp 
efter utökad 
bedömning 

FI efter 
utökad 
bedömning Totalt 

  N=35 N=23 N=11 N=69 
Kön n (%)     
Kvinna 18 (51,4) 12 (52,2) 6 (54,5) 36 (52,2) 
Man 17 (48,6) 11 (47,8) 5 (45,5) 33 (47,8) 
Åldersgrupp n (%)     
18–24 6 (17,1) 4 (17,4) 3 (27,3) 13 (18,8) 
25–34 11 (31,4) 11 (47,8) 2 (18,2) 24 (34,8) 
35–44 7 (20,0) 4 (17,4) 2 (18,2) 13 (18,8) 
45–54 3 (8,6) 2 (8,7) 4 (36,4) 9 (13,0) 
55–64 6 (17,1) 1 (4,3) 0 (0,0) 7 (10,1) 
65+ 2 (5,7) 1 (4,3) 0 (0,0) 3 (4,3) 
Civilstånd n (%)     
Gift/partner/särbo/sambo 25 (71,4) 17 (73,9) 7 (63,6) 49 (71,0) 
Skild/änka/änkling 3 (8,6) 1 (4,3) 2 (18,2) 6 (8,7) 
Ensamstående 7 (20,0) 5 (21,7) 2 (18,2) 13 (18,8) 
Annat civilstånd 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Utbildningsnivå n (%)     (0,0) 
Grundskola/folkskola 1 (2,9) 0 (0,0) 1 (9,1) 2 (2,9) 
Gymnasium/Folkhögskola/Komvu
x 14 (40,0) 6 (26,1) 3 (27,3) 23 (33,3) 
Högskola/universitet 20 (57,1) 17 (73,9) 7 (63,6) 44 (63,8) 
Annat 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Sysselsättning n (%)     
Antal sysselsatta 31 (88,6) 21 (91,3) 9 (81,8) 61 (88,4) 
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Antal sjukskrivna 1 (2,9) 2 (8,7) 0 (0,0) 3 (4,3) 
Antal arbetssökande 0 (0,0) 3 (13,0) 1 (9,1) 4 (5,8) 
Antal pensionärer 3 (8,6) 1 (4,3) 0 (0,0) 4 (5,8) 
Hemmafru/hemmaman 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Antal föräldralediga 0 (0,0) 1 (4,3) 1 (9,1) 2 (2,9) 
Daglig verksamhet 1 (2,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (1,4) 
Sysselsättningsgrad n (%)     
Antal ej arbetande 4 (11,4) 2 (8,7) 1 (9,1) 7 (10,1) 
Antal 25% 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Antal 50% 0 (0,0) 3 (13,0) 0 (0,0) 3 (4,3) 
Antal 75% 2 (5,7) 1 (4,3) 0 (0,0) 3 (4,3) 
Antal 100% 29 (82,9) 17 (73,9) 10 (90,9) 56 (81,2) 
Ekonomisk situation n (%)     
Mycket dålig (ekonomi) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (9,1) 1 (1,4) 
Dålig 2 (5,7) 1 (4,3) 0 (0,0) 3 (4,3) 
Varken bra eller dålig 7 (20,0) 5 (21,7) 3 (27,3) 15 (21,7) 
Bra 15 (42,9) 10 (43,5) 4 (36,4) 29 (42,0) 
Mycket bra 11 (31,4) 7 (30,4) 3 (27,3) 21 (30,4) 
Besvärens varaktighet n (%)     
Mindre än 1 månad 
(problemduration) 2 (5,7) 0 (0,0) 1 (9,1) 3 (4,3) 
1–3 mån 3 (8,6) 1 (4,3) 1 (9,1) 5 (7,2) 
3–6 mån 5 (14,3) 7 (30,4) 1 (9,1) 13 (18,8) 
6–12 mån 7 (20,0) 1 (4,3) 2 (18,2) 10 (14,5) 
1–2 år 5 (14,3) 3 (13,0) 1 (9,1) 9 (13,0) 
2–10 år 8 (22,9) 7 (30,4) 3 (27,3) 18 (26,1) 
Mer än 10 år 5 (14,3) 4 (17,4) 2 (18,2) 11 (15,9) 

Söker även hjälp för andra 
hälsoproblem n (%) 7 (20,0) 4 (17,4) 4 (36,4) 15 (21,7) 

Använder läkemedel av något 
slag (inkl. somatiska) n (%) 18 (51,4) 9 (39,1) 5 (45,5) 32 (46,4) 
Genomgår annan behandling 
(inkl. för andra åkommor) n (%) 5 (14,3) 3 (13,0) 3 (27,3) 11 (15,9) 

 

Randomiseringsförfarande. En oberoende forskare ansvarade för att genomföra en 

blockrandomisering med slumpmässig storlek på blocken med hjälp av en onlinetjänst. De två 

vårdmodellerna skrevs ut med ljus text på papper som lades i icke-genomskinliga kuvert med 

nummer i ordningsföljd. Den rekryterande personalen drog därefter ett kuvert för varje 

deltagare som gett samtycke till att vara med i studien och antecknade den vårdmodell som 

hen randomiserats till. 
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Mättillfällen  

Datainsamling gjordes med hjälp av självskattningsformulär, kortare muntliga intervjuer, 

strukturerade kliniska intervjuer samt kliniska skattningar och bedömningar. Deltagarna fick 

fylla i ett mer omfattande självskattningsbatteri inför det första behandlingstillfället samt fyra 

respektive åtta veckor senare. Utöver detta fick deltagarna vid varje fysiskt 

behandlingstillfälle fylla i en kortare besöksskattning.  

Mätinstrument 

Självskattningsbatteri och problemvinjetter. Självskattningsbatteriet bestod av flertalet 

formulär med syfte att kartlägga deltagarnas mående, vardagliga fungerande och problembild. 

Utöver skattningsformulären utformades också för studien specifika problemvinjetter med 

beskrivningar av flera vanligt förekommande diagnoser för vilka det sedermera fanns 

avgränsade självhjälpsbehandlingar. Efter varje vinjett fick deltagarna skatta hur väl de kände 

igen sig i symtomen och huruvida de själva ansåg att problemområdena var viktiga att arbeta 

med. Deltagarna erbjöds i första hand att fylla i samtliga formulär digitalt på studiens websida 

men gavs vid behov möjlighet att göra förskattningen skriftligt för hand på vårdcentralen 

inför det första besöket.  

   De skattningsformulär som användes för sammanställning av baslinjevärden samt 

uppföljning vecka fyra och åtta var följande: Allmänna bakgrundsfrågor, frågor om 

hälsoproblem och vård, enfrågeskattning av fysisk smärta, World Health Organization 

Disability Assesment Schedule 2.0 (WHODAS-12), Alcohol Use Disorders Identification 

Test (AUDIT-C), Obsessive Compulsive Disorder 3 (OCD-3), Insomnia Severity Index (ISI-

2), Shirom -Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ-2), Perceived Stress Scale (PSS-2), 

Short Health Anxiety Inventory (SHAI-2), Mini-Social Phobia Inventory (SPIN-3), Panic 

Disorder Severity Scale (PDSS-SR-2), Genreralized Anxiety Disorder 2-item (GAD-2), 

Patient Health Questionnaire-2 (PHQ-2), Brunnsviken Brief Quality of Life (BBQ-12). De 

formulär som inte fanns som etablerade kortskalor har tagits fram av uppsatsens 

huvudhandledare och baseras på faktoranalyser av data från tidigare studier gjorda av 

forskargruppen. Då vardaglig funktionsnivå (WHODAS-12) var det primära utfallsmåttet och 

besöksskattningen det sekundära för analys i föreliggande uppsats kommer övriga 

självskattningsformulär inte beskrivas mer ingående eller beröras i analysen.  

Bedömningar och interventioner 

På vårdcentralen Centrum i Växjö genomfördes de utökade bedömningarna och behandlingen 

med vägledd självhjälp av 6 psykologstudenter som gick sin sista termin på 
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psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet. Kontextuella bedömningar och fokuserade 

insatser genomfördes av psykosociala resurser verksamma på vårdcentralen.  

På vårdcentralen Capio Citykliniken Västra hamnen i Malmö genomfördes samtliga 

bedömningar och behandlingsinterventioner av sammanlagt tre psykosociala resurser och en 

psykologstudent som gick sin sista termin på psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet.  

 

Bedömningar. De deltagare som randomiserats till utökad bedömning genomgick en mer 

utförlig bedömningsprocess än deltagare som randomiserats till kontextuell bedömning med 

Fokuserade insatser. Efter det utökade bedömningsförfarande kunde alltså även de deltagare 

som randomiserats till utökad bedömning få behandling med Fokuserade insatser om detta i 

samförstånd mellan behandlare och patient bedömdes mer lämpligt. Bedömningen för 

Fokuserade insatser utgjordes av den förskattning med kompletterande problemvinjetter som 

samtliga deltagare fyllde i inför första behandlingstillfället samt en kontextuell intervju. 

Behandlaren valde själv i vilken utsträckning förskattningen skulle användas som stöd i 

bedömningen. Den kontextuelle bedömningen är en strukturerad anamnestagning som 

fokuserar på kontextuella skeenden i patientens liv, reaktioner på dessa och funktionella 

analyser kring patientens hanteringsstrategier (Strosahl et al., 2014).  

   Den utökade bedömningen för Vägledd självhjälp bestod utöver självskattningsbatteriet av 

1–2 fysiska bedömningstillfällen vilka innefattade utvalda och relevanta avsnitt i den 

strukturerade diagnostiska intervjun Mini international Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I), 

(Sheehan et al., 1997). M.I.N.I är strukturerad i enlighet med diagnoskriterier utifrån The 

Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM-IV) samt International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10). M.I.N.I är ett 

inom både forskning och klinisk verksamhet vanligt förekommande validerat 

bedömningsinstrument vid psykisk ohälsa (Amorim, 2000; Sheehan et al., 1997) 

   Inför det första bedömningstillfället sammanställde behandlaren alltid resultaten från 

förskattningen och avgjorde utifrån detta vilka diagnosspecifika avsnitt i M.I.N.I som var 

lämpliga att administrera. Med hjälp av M.I.N.I. fastställde sedan behandlaren eventuella 

primära samt sekundära diagnoser. Om vägledd självhjälp bedömdes lämpligt i 

överenskommelse med patienten blev den primära diagnosen fokus för behandlingen och 

tillhörande självhjälpsbehandling påbörjades. Om det under intervjun framkom att patienten 

uppfyllde diagnoskriterier för flera primära diagnoser valdes självhjälpsbehandling för det 

område patienten själv upplevde som mest akut eller viktigt att arbeta med.  
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Interventioner 

Fokuserade insatser. De deltagare som randomiserats till fokuserade insatser, alternativt 

bedömdes olämpliga kandidater för vägledd självhjälp efter utökad bedömning, erhöll mellan 

1–4 behandlingstillfällen. Det första besöket innefattade, i linje med vårdcentralens 

sedvanliga rutiner, en bedömning i form av en kontextuell intervju. Under det första besöket 

gjordes också en plan för kontakten och en överenskommelse kring vilket problemområde 

som skulle prioriteras. Antal behandlingstillfällen samt längden mellan dessa bestämdes efter 

hand utifrån patientens behov. När behandlaren och patienten upplevde att patienten börjat ta 

steg i rätt riktning, exempelvis genom att pröva på nya beteenden med god effekt, 

uppmanades patienten att fortsätta arbeta på egen hand och höra av sig till vårdcentralen igen 

vid behov. Om behandlaren istället upplevde det som att patienten behövde mer stöd att 

genomföra förändringar eller var i behov av ytterligare strategier, bokades fler återbesök in 

efter hand. När ett återbesök bedömdes som lämpligt fick patienten möjlighet att själv avgöra 

inom vilken tidsram detta skulle ske. Mellan samtliga planerade återbesök gjordes konkreta 

planer för vad patienten skulle ha genomfört för uppgift så att denna sedan kunde utvärderas.  

 

Vägledd Självhjälp. Deltagarna som randomiserats till utökad bedömning och som efter 

denna bedömts lämpliga för vägledd självhjälp erhöll mellan 3–5 kontakttillfällen inom en 

tidsram på ungefär 6–8 veckor i enlighet med de specifika uppläggen i de olika 

självhjälpsböckerna. Antalet besökstillfällen och huruvida dessa skulle vara fysiska besök, 

telefonkontakt eller internetmeddelanden planerades i samförstånd mellan behandlare och 

patient. Det maximala antalet tillåtna fysiska besök var 3. De självhjälpsbehandlingar som 

fanns tillgängliga med tillhörande litteratur riktade in sig på diagnoserna depression, 

generaliserat ångestsyndrom, stressproblematik, insomni, social fobi, tvångssyndrom, 

hälsoångest och paniksyndrom. Den litteratur som ingick i studien presenteras nedan i tabell 

2. 
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Tabell 2 
 

Självhjälpslitteratur som ingick i studien 

Problematik/Diagnos Titel, författare & 

Utgivningsår 

Studier som utvärderat 

självhjälpsbehandlingen 
 

Depression 

 

En arbetsbok för nedstämdhet, 

(egenframtaget material av, u.å) 

 

 

- 

Generaliserat  

ångestsyndrom 

En abetsbok för oro, 

(egenframtaget material 

u.å) 

 

- 

Hälsoångest Tänk om jag är sjuk! 

(Hedman, 2016) 

 

Hedman et al., (2013); Hedman 

et al., (2014) Hedman, et al., 

(2016) 

Insomni Sov gott! Råd och tekniker från 

KBT 

(Jernelöv, 2015) 

Blom et al., (2016); Blom et al., 

(2015); Jernelöv et al., (2012); 

Kaldo et al., (2015) 

 

Paniksyndrom Ingen panik: fri från panik-och 

ångestattacker i 10 steg med 

kognitiv beteendeterapi 

(Carlbring & Hanell, 2011) 

 

Carlbring et al., (2011) 

Stress -och  

utmattningssyndrom 

Kognitiv beteendeterapi för 

stress-och 

utmattningsproblematik 

(Hedman, Lindsäter & 

Salomonsson, u.å) 

 

Salomonsson et al., (2018)  
 

Social fobi Social fobi: effektiv hjälp med 

kognitiv beteendeterapi 

(Furumark, Holmström, 

Sparthan, Carlbring & 

Andersson, 2013) 

 

Andersson, Carlbring & 

Furmark, 2012; Andersson et 

al., (2006); Furmark et al., 

(2009) 

Tvångssyndrom Fri från tvång: steg för steg med 

kognitiv beteendeterapi 

Andersson et al., (2011); Pearcy et 

al., (2016) 
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(Asplund & Rosengren, 2012) 

 

Utfallsmått 

Vardaglig Funktionsnivå (WHODAS 2.0–12). Primärt utfallsmått i föreliggande studie var 

funktionsnivå. För att mäta och jämföra skillnader i funktionsnivå inom och mellan 

interventionsgrupperna användes självskattningsformuläret The World Health Organization 

Disability Assessment Schedule 2.0, 12-frågeversionen (WHODAS-2.0), (Üstün, et al., 2010), 

(se Bilaga 1). WHODAS-2.0 ämnar ge en bred bild av individens fungerande utifrån sex 

underkategorier av frågor kring kognition, rörlighet, självomsorg, social interaktion, 

sysselsättning och delaktighet i samhälleliga och sociala sammanhang. 

Självskattningsformuläret är utformat i enlighet med Världshälsoorganisationens International 

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). ICF är ett internationellt erkänt 

strukturerat klassificeringssystem av funktionstillstånd relaterade till ohälsa och bygger på en 

biopsykosocial förståelse av hälsa och sjukdom (Socialstyrelsen, 2016). Upprepade studier 

har visat på att WHODAS-2.0 kan vara ett valitt och reliabelt mätinstrument för att fastställa 

funktionstillstånd i flertalet kulturella kontexter och inom flertalet patientgrupper (Garin et al., 

2010; Federici & Meloni, 2016). 

 

Förändring i symtomgrad, tilltro till den egna förmågan att förändras och upplevelse av 

besökens hjälpsamhet över tid (Sessionsskattning). För att få tillgång till deltagarnas 

upplevelse av hur den terapeutiska processen fortlöpte session för session administrerades en 

sessionsskattning (se Bilaga 2). Skattningsformuläret skapades specifikt för föreliggande 

studie. Den har inte använts tidigare i studiesammanhang och utgör således inget statistiskt 

validerat mätinstrument. Liknande sessionsskattningar har dock förkommit i tidigare 

forskning på fokuserade insatser inom IBH som ett sätt att kontinuerligt utvärdera 

behandlingen och förändringar i den terapeutiska processen (Strosahl, Robinson, Gustavsson, 

2014).  

   Syftet med skattningen var att med hjälp av tre konkreta frågor få kontinuerlig tillgång till 

deltagarnas upplevelse av svårighetsgraden av de besvär de sökt hjälp för, hur hjälpsamma de 

upplevde de enskilda besöken samt hur tilltron till den egna förmågan att förändras 

utvecklades över tid. Deltagarna ombads att fylla i skattningen i samband med varje fysiskt 

behandlingstillfälle. Skattningen bestod av följande tre frågor som skattades mellan 1 (liten 

grad) och 10 (mycket stor grad).  
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1) Hur svåra upplever du de problem du söker hjälp för? (1–10)? 

2) Hur stark är din tilltro till din förmåga att förändras? (1–10)? 

3) Hur upplevde du besökets hjälpsamhet (1–10)? 

 

Inom gruppen som erhöll behandling med Fokuserade insatser räknades det första 

bedömningsbesöket som ett behandlingstillfälle då detta enligt behandlingsupplägget bör 

innefatta en problemkonceptualisering och någon form av intervention. För de deltagare som 

erhöll Vägledd självhjälp gjordes inte någon besöksskattning efter det initiala 

bedömningssamtalet då detta inte skall förstås som en del av den aktiva behandlingen. 

Etiska överväganden 

Etikansökan med diarienummer 2019–00699 godkändes 15/1–2019 av 

etikprövningsmyndigheten. En tilläggsansökan för byte av forskningshuvudman från Region 

Kronoberg till Linnéuniversitetet godkändes 6/3–2020 med diarienummer 2020–00048. 

   Deltagarna fick tillgång information om studien samt möjlighet att ge sitt godkännande för 

deltagande både muntligt och skriftligt. Det framgick tydligt att deltagarna när som helst hade 

möjlighet att avsluta sitt deltagande utan att behöva förklara varför. Kontaktuppgifter gavs 

också till ansvariga studieadministratörer med instruktioner till deltagarna att höra av sig om 

de hade vidare frågor eller funderingar. Deltagarnas samtliga uppgifter och skattningar 

lagrades och hanterades under sekretesskydd.  

   Då föreliggande studie var enkelblindad var patienterna inte medvetna om att de i viss 

utsträckning randomiserades mellan två former av psykologisk behandling. Deltagarna 

informerades om att de randomiserades mellan två olika typer av mer utförliga bedömningar 

men fick inte information om att det efter dessa bedömningar fanns olika möjlighet till olika 

behandlingsinsatser. Denna procedur valdes för att undvika noceboeffekter. Samtliga 

deltagare erhöll också mer omfattande vård än det sedvanliga upplägget på vårdcentralerna, 

oavsett till vilken vårdmodell de randomiserades till. Således bedömdes det inte som 

problematiskt ur ett etiskt perspektiv att deltagarna hade olika möjlighet att erhålla olika 

vårdmodeller.  

 I praktiken var det endast gruppen som randomiserats till utökad bedömning som sedermera 

kunde få behandling med antingen Vägledd självhjälp eller Fokuserade insatser utifrån behov. 

Den grupp som randomiserades till Fokuserade insatser kunde alltså inte få möjlighet till 

behandling med Vägledd självhjälp. Ingen av studiedeltagarna kunde heller få tillgång till ett 
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behandlingsupplägg som innefattade element av de båda behandlingarna, vilket också var 

förekommande på vårdcentralen utanför studiens ramar. 

   En övergripande men sannolikt övergående risk med psykologisk behandling är tillfälligt 

ökat obehag i samband med att känslomässigt behöva närma sig eller utsätta sig för det som 

väcker ångest och obehag i olika grad. Den grundläggande förståelsen och intentionen var 

dock att det tillfälliga obehaget skulle leda till positiva effekter på längre sikt. Utöver det 

faktum att deltagarna gavs möjlighet att kontakta studieansvariga vid behov så skedde en 

systematisk insamling av rapporterade negativa händelser under behandlingen för att 

säkerställa att detta uppmärksammades. Ytterligare en aspekt var att de två 

behandlingsuppläggen inte avvek markant från hur psykologisk behandling redan bedrevs på 

vårdcentralen inom integrerad beteendehälsa. Studieresultaten förväntades således kunna leda 

till framtida praktiska implikationer i verksamheten och därmed på sikt förbättra upplägget för 

psykologisk behandling utifrån patienternas behov.  

    

Statistiska analyser. Deskriptiva och statistiska analyser utfördes på totalt 69 patienter och 

samtliga analyser genomfördes i Jamovi 1.2. Samtliga patienter hade dock inte fyllt i alla 

mätningar och skattningar vid det tillfälle analysen gjordes. Detta kan till stor del förklaras 

utifrån det faktum att många patienter rekryterades under ett senare skede under den andra 

studieperioden och hade således inte hunnit fram till uppföljningstillfällena i sin behandling 

när analyserna genomfördes.  

   För att undersöka och jämföra effekter mellan-och inom de olika vårdmodellerna och 

behandlingsgrupperna över tid valdes en linear mixed models repeated measures design. Den 

grundläggande premissen för denna modell är användandet av både utvalda variabler av 

intresse (fixed effects) och slumpmässiga (random effects) i en och samma analys. 

    Fixed effect är den grundläggande statistiska modell som visar hur olika variabler jämföras 

med varandra i enlighet med frågeställningen, vilket i föreliggande studie varit de olika 

vårdmodellerna och behandlingsuppläggen samt olika tidpunkter. För WHODAS läggs varje 

tidpunkt in som en kategorisk variabel (en factor i Jamovi) vilket gör att det går att få 

information för varje tidpunkt samt mellan vissa tidpunkter. För symtomskattningarna lades 

istället tidpunkterna in som en kontinuerlig variabel (covariate i jamovi), vilket gör att en 

linje eller kurva estimeras för att bäst beskriva hur förändringen ser ut över tid och lutningen 

på denna kurva kan sedan testas och jämföras mellan grupperna. Anledningen till att detta 

valdes var att det fanns fler tidpunkter (sessionsskattningar) än tidpunkter för WHODAS. 
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   Random effects kan läggas in för att olika delar av modellen ska tillåta att enskilda individer 

kan ha olika värden på en parameter som modellen estimerar. Till exempel kan Random 

effects för en individs förändring över tid läggas till, och det tillåter då att varje individ kan få 

ett estimerat värde för sin egen grad av förändring som sedan antas gälla för samtliga 

individer, så som sker i en modell med endast fixed effects (Seltman, 2009). Modellen är 

särskilt användbar när frågeställningen innefattar både upprepade inom-och 

mellangruppsmätningar över tid, på grund av dess förmåga att hantera bortfall av data, då 

mixed models inte utesluter en deltagare helt från analyserna bara för att hen saknar en 

mätning vid ett tillfälle (Seltman, 2009). 

   Eftersom modellen gör estimeringar har även observerade medelvärdesskillnader 

presenterats för varje mixed models-analys. Effektstorlekar för mixed models beräknades i 

enlighet med Hedges`g. Vid korrelationsprövning av antalet besök och förändring i vardaglig 

funktionsnivå användes Pearsons`s r. Vidare analyserades skillnader i antal besök, tilltro och 

hjälpsamhet mellan behandlingsgrupperna med oberoende t-test. Levene`s test användes för 

prövning av homoskedasticitet för att avgöra huruvida Welches`s eller Student`s test skulle 

användas. Effektstorlekar för t-test beräknades med Hedge`s g.  

Resultat 

Databortfall. Påtagliga databortfall observerades vid de olika mättillfällena, vilket kan avläsas 

nedan i tabell 3. Det fanns ett relativt stort databortfall efter fyra veckor då totalt 47 av 69 

patienter genomförde skattningarna, och ett stort bortfall efter åtta veckor då totalt 31 av 69 

patienter genomförde skattningarna. Det fanns utöver detta en skillnad i svarsfrekvens mellan 

jämförelsegrupperna, som var framförallt påtaglig i jämförelsen mellan de två 

behandlingsgrupperna, då vägledd självhjälp efter utökad bedömning hade en högre 

svarsfrekvens både vecka fyra (89% i jämförelse med 59%) och vecka åtta (70% i jämförelse 

med 33%).  

 

1) Förändring i funktionsnivå 

a) Patienters vardagliga funktionsnivå kommer att förbättras inom båda vårdmodeller vid 

uppföljningar vecka 4 respektive vecka 8 efter påbörjad behandling, men gruppen som erhåller utökad 

bedömning och möjlighet till vägledd självhjälp kommer att uppvisa en större förbättring i jämförelse 

med de som erhåller den sedvanliga IBH-vårdmodellen. 
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Deskriptiva data presenteras i tabell 3. Utvecklingen av vardaglig funktionsnivå över tid inom 

de två vårdmodellerna presenteras i figur 1 och 2. 

 

Tabell 3 
Förändring i vardaglig funktionsnivå (WHODAS) över tid uppdelat för att jämföra typ av vårdmodell 
respektive typ av behandling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jämförelse av vårdmodeller Jämförelse av behandlingar 

 

Kontextuell 
bedömning  
följt av FI 

Utökad 
bedömning  
följt av FI eller 
Vägledd 
självhjälp 

FI  
efter kontextuell  

-eller utökad 
bedömning 

Vägledd självhjälp 
efter utökad 
bedömning  

WHODAS 
2.0 N M (SD) N M (SD) N M (SD) N M (SD) 

Pre  35 12.1 (6.98) 34 14.5 (6.30)  46 12.8 (6.89) 23 14.3 (6.38) 

F4 22 8.59 (7.73)  25 9.36 (5.48) 27 8.15 (7.21)  20 10.2 (5.55) 

F8 12 6.58 (5.40) 19 6.68 (4.61)  15 6.73 (5.31) 16 6.56 (4.53) 
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Figur 1 
Vardaglig funktionsnivå (WHODAS) och vårdmodell, medelvärden och konfidensintervall estimerade 

med mixed models 

 
Den estimerade utvecklingen av vardaglig funktionsnivå inom vårdmodellerna. 
Grupp 1 = kontextuell bedömning, Grupp 2 = utökad bedömnin 
 

Figur 2 
Vardaglig funktionsnivå (WHODAS) och vårdmodell, observerade medelvärdesskillnader 

 
Den faktiska medelvärdesförändringen av vardaglig funktionsnivå inom vårdmodellerna.  
Blå grupp = kontextuell bedömning, Röd grupp = utökad bedömning 
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En mixed models repeated measures design visade på en signifikant huvudeffekt av tid för båda 

grupper tillsammans, F (2,75,8) = 35,129, p= <.001.  

   Bonferronikorrigerade jämförelser indikerade att det fanns en signifikant 

medelvärdesskillnad i vardaglig funktionsnivå mellan förmätning och vecka 4 (MD= 4,43, 

SE= 0,709) vilket tyder på en i genomsnitt signifikant förbättring i funktionsnivå mellan 

förmätning och uppföljning 4 veckor efter påbörjad behandling, t (80,9) = 6,26, p= <,001. En 

jämförelsevis större signifikant skillnad framkom mellan förmätningen och vecka 8 (MD= 

6,45, SE= 0,851), vilket indikerar på en i jämförelse mer markant förbättring i funktionsnivå 

mellan förmätningen och uppföljning 8 veckor efter påbörjad behandling, t (81,7) = 7,58, p= 

<,001. Det framkom dock ingen signifikant förbättring i vardaglig funktionsnivå mellan 

uppföljning vecka 4 och vecka 8, t (77,1) = 2,33, p= 0,067.  

   En simple effects-analys visade på signifikanta och stora inomgruppseffekter för en 

vårdmodell som innefattade kontextuell bedömning F (2, 76,8) = 10,7, p= <,001, g= 0,88, samt 

en vårdmodell som innefattade utökad bedömning, F (2, 74,6) = 28,9, p= <,001, g= 1,40. 

Interaktionseffekten av vårdmodell och tid var inte signifikant, F (2,75,8) = 1,448, p= 0,241. 

Det framkom således ingen signifikant skillnad mellan grupperna över tid.  

 
b) Patienters vardagliga funktionsnivå kommer att förbättras inom båda behandlingsgrupper vid 

uppföljningar vecka 4 respektive vecka 8 efter påbörjad behandling men gruppen som erhåller 

vägledd självhjälp kommer att uppvisa en större förbättring i jämförelse med den grupp som erhåller 

fokuserade insatser. 

 

Deskriptiva data presenteras i tabell 3. Utvecklingen av vardaglig funktionsnivå över tid inom 

de två behandlingsgrupperna presenteras i figur 3 och 4.  
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Figur 3 
Vardaglig funktionsnivå (WHODAS) och behandling, medelvärden och konfidensintervall estimerade 

med mixed models 
 

 
Den estimerade utvecklingen av vardaglig funktionsnivå inom behandlingsgrupperna 
Grupp 1 = fokuserade insatser, Grupp 2 = vägledd självhjälp 
 
Figur 4 
 
Vardaglig funktionsnivå (WHODAS) och behandling, observerade medelvärdesskillnader 
 

 
 

Den faktiska medelvärdesförändringen av vardaglig funktionsnivå inom behandlingsgrupperna.  
Blå grupp = fokuserade insatser, Röd grupp = vägledd självhjälp 



 

 
 

31 

 
En mixed models repeated measures design visade på en signifikant huvudeffekt av tid för båda 

grupper tillsammans F (2,74,3) = 37,703, p= <,001.  

    Bonferronikorrigerade jämförelser indikerade på att det fanns en signifikant 

medelvärdesskillnad i vardaglig funktionsnivå mellan förmätning och vecka 4 (MD= 4,44, 

SE= 0,711), vilket tyder på en över lag signifikant förbättring i funktionsnivå mellan 

förmätning och uppföljning 4 veckor efter påbörjad behandling, t (79,2) = 6,24, p= <,001. En 

jämförelsevis större signifikant skillnad framkom mellan förmätning och vecka 8 (MD= 8,06, 

SE= 0,829), vilket indikerar på en i jämförelse mer markant förbättring i funktionsnivå mellan 

förmätning och uppföljning 8 veckor efter påbörjad behandling, t (80,2) = 8,06, p= <,001. Det 

framkom också en signifikant förbättring i vardaglig funktionsnivå mellan uppföljning vecka 

4 och vecka 8 med en skillnad (MD= 2,24, SE= 0,838) vilket tyder på att förbättringen över 

lag var signifikant även mellan uppföljningarna, t (76,6) = 2,67, p= 0,028.  

   En simple effects-analys visade på signifikanta och stora inomgruppseffekter för både 

fokuserade insatser, F (2, 76,7) = 17,1, p= <.001, g= 0,96 och vägledd självhjälp, F (2, 72,4) = 

23,8, p= <,001, g= 1,47). Interaktionseffekten av behandlingsupplägg och tid var inte 

signifikant, F (2,74,3) = 2,004, p= 0,137. Det framkom således ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna över tid.  

 

2) Antal kontakttillfällen 
a) Antal kontakttillfällen kommer vara genomsnittligt fler inom gruppen som erhåller vägledd 

självhjälp än gruppen som erhåller fokuserade insatser. 

 

Det genomsnittliga antalet besök för fokuserade insatser var M= 2,46, SD= 1,57, och M= 

4.30, SD= 1,55) för vägledd självhjälp. Minimum antal behandlingstillfällen inom båda 

grupperna var 1 och maximum för fokuserade insatser var 9 respektive 7 för vägledd 

självhjälp. Ett oberoende t-test (Student`s) visade på att skillnaden mellan antal besök inom 

behandlingsgrupperna var signifikant, (t= -3,38, df= 67,0, p= <,001).  

Effektstorleken var stor (g= 1,16).  

 
b) Explorativ frågeställning (hypotes saknas): Finns det något samband mellan graden av förändring i 

funktionsnivå och antal behandlingstillfällen för samtliga patienter? 

 

En korrelationsprövning för antal besökstillfällen och graden av förändring i funktionsnivå  
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visade inte på något signifikant förhållande vecka 4 (r= 0,250, p= 0,091; r2 = 0,062) eller 

vecka 8, (r= 0,190, p= 0,305; r2 = 0,036). Detta indikerar således på att det inte fanns något 

signifikant samband mellan antalet sessioner och grad av förbättring i vardaglig funktionsnivå 

varken mellan eller inom behandlingsgrupperna. 

 

3) Upplevelsen av problemets svårighetsgrad, tilltron till den egna förmågan att förändras och 

besökens hjälpsamhet 

a) Skattningen av problemets svårighetsgrad kommer att minska inom båda behandlingsgrupper men 

minskningen kommer att vara större för gruppen som erhåller vägledd självhjälp. 

 

Deskriptiva data presenteras i tabell 4. Utvecklingen av problemets svårighetsgrad över tid 

inom de två behandlingsgrupperna presenteras i figur 5 och 6. Ett val att inte ta med samtliga 9 

mättillfällen i analyserna gjordes på grund av att det var betydligt få deltagare (n= 1) som erhöll 

mer än 5 sessioner.  

 

Tabell 4 

Utvecklingen av problemets svårighetsgrad (sessionsskattning) inom behandlingsgrupperna 

 Jämförelse av behandlingar 

 

FI efter 
kontextuell-eller utökad 

bedömning  
Vägledd självhjälp efter utökad 

bedömning 

Problemets 
svårighetsgrad N M (SD) N M (SD) 
Session 1 33 6.76 (2.08) 13 7.38 (1.50) 
Session 2 20 5.80 (2.09) 12 6.83 (1.75) 
Session 3 12 6.33 (2.81) 10 10 (1.93) 
Session 4 7 5.86 (2.19) 8 8 (1.60) 
Session 5 1 5 (ej medel) 6 6 (2.64) 
Session 6 1 10 (ej medel) 0  
Session 7 1 6 (ej medel) 0  
Session 8 1 6 (ej medel) 0  
Session 9 1 7 (ej medel) 0  
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Figur 5 
Problemets svårighetsgrad (sessionsskattning) och behandling, medelvärden och konfidensintervall 

estimerade med mixed models 

 
Den estimerade utvecklingen av problemets svårighetsgrad inom behandlingsgrupperna. 
Grupp 1 = fokuserade insatser, Grupp 2 = vägledd självhjälp 
 

 

Figur 6 

Problemets svårighetsgrad (sessionsskattning) och behandling, observerade medelvärdesskillnader 

 
Den faktiska utvecklingen av problemets svårighetsgrad inom behandlingsgrupperna. 
Blå grupp = fokuserade insatser, Röd grupp = vägledd självhjälp 
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En linear mixed models repeated measures design visade på en signifikant huvudeffekt av tid 

för båda grupper tillsammans, F (1, 75,4) = 7,679, p= 0,007.  

En simple effects-analys indikerade vidare på att effekten av tid inte var signifikant inom 

gruppen som erhöll vägledd självhjälp, F (1,70,2) = -0,440, p= 0,150, men var signifikant inom 

gruppen som erhöll fokuserade insatser F (1, 78,3) = -0,440, p= 0,016. Effektstorleken var liten 

(g= 0,42). Interaktionseffekten av behandlingsupplägg och tid var inte signifikant, F (1,75,4) = 

0,408, p= 0,525.  
 

b) Explorativt frågeställning (hypotes saknas): Finns det skillnader mellan behandlingsgrupperna 

gällande tilltron till den egna förmågan och upplevelsen av besökens hjälpsamhet, mätt vid varje 

session över tid? 

 

Den genomsnittliga skattningen av tilltron till den egna förmågan var för fokuserade insatser 

M=7,08, SD=1,90, och för vägledd självhjälp M=7,78, SD= 1,87. 

Ett oberoende t-test (Student`s) visade inte på någon signifikant mellangruppskillnad gällande 

den genomsnittliga upplevelsen av tilltro till den egna förmågan att förändras (t = -1,29, df= 

52,0, p= 0,202). Effektstorleken var liten (g= -0,366).  

Den genomsnittliga skattningen av besökens hjälpsamhet var för fokuserade insatser M= 

7,86, SD= 1,71, och för vägledd självhjälp M= 8,96, SD= 1,12.  

Med hjälpsamhet som variabel gjordes ett Welch`s oberoende t-test som visade på att det 

fanns en signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna, (t=-2.83, df= 48,1, p= 0,007) och 

att hjälpsamhet skattades genomsnittligen högre inom gruppen som erhöll vägledd självhjälp. 

Effektstorleken var medelstor (g= -0,701).  

Diskussion 
Resultatdiskussion 
Resultaten bör tolkas med försiktighet då de enskilda analyserna utförts med varierande 

storlek på urval.  

 

Vardaglig funktionsnivå och vårdmodell. Ett stort och mellan jämförelsegrupperna ojämnt 

databortfall skapade stor osäkerhet i resultaten, särskilt efter åtta veckor eftersom det inte är 

möjligt att anta att detta bortfall var slumpmässigt. Resultaten bekräftade hypotesen om en 

förbättrad vardaglig funktionsnivå både fyra och åtta veckor efter första besöket på 

vårdcentralen för hela gruppen. Hypotesen om att vårdmodellen med utökad bedömning 
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skulle uppvisa en signifikant större skillnad bekräftades inte, vilket tyder på att båda 

vårdmodellerna kan vara kliniskt användbara och leda till signifikant förbättring. 

Inomgruppseffkterna för båda grupper var stora vilket minskar sannolikheten att förändringen 

endast skulle vara en spontan förbättringseffekt över tid, men eftersom analysen inte 

inkluderade någon kontrollgrupp går denna möjlighet inte att utesluta. 

   En mer djupgående analys av den sammantagna förändringen över tid visade på att den 

genomsnittliga förbättringen endast var signifikant mellan förmätning och vecka fyra samt 

mellan förmätning och vecka åtta. Ingen signifikant förbättring upptäcktes mellan vecka fyra 

och åtta. Dessa resultat bör till viss del förstås utifrån det faktum att många av patienterna inte 

hade fler besök efter mätningen vecka fyra. Urvalet av patienter som hade fysiska 

behandlingstillfällen efter vecka fyra var betydligt mindre vilket kan ha ökat risken för ett typ 

II-fel. Att förbättringen inte var signifikant mellan vecka fyra och åtta skulle dock utöver ett 

litet urval kunna förklaras utifrån en faktisk stabilisering av behandlingseffekten efter några 

sessioner vilket stämmer överens med the good-enough model (Baldwin et al., 2009, 

Barkham et al., 2006).  

 

Vardaglig funktionsnivå och behandlingsupplägg. I enlighet med jämförelsen mellan 

vårdmodellerna framkom också ett stort och ojämnt databortfall i jämförelsen mellan 

behandlingsgrupperna vilket skapade osäkerhet i resultaten. Hypotesen om en signifikant 

förbättring inom båda behandlingsgrupper bekräftades, vilket talar för vardaglig funktionsnivå 

som ett relevant mått på förbättring i sammanhanget. Hypotesen om att deltagarna som erhöll 

vägledd självhjälp skulle uppvisa en mer signifikant förbättring bekräftades inte i likhet 

jämförelsen mellan vårdmodellerna. I enlighet med vårdmodellerna var inomgruppseffekterna 

för behandlingsgrupperna också stora vilket minskar sannolikheten att förändringen endast 

skulle vara en spontan förbättringseffekt över tid men utan tillgång till kontrollgrupp bör 

tolkningen göras med försiktighet.  

   En signifikant förbättring av vardaglig funktionsnivå överensstämmer även med tidigare 

forskningsresultat på fokuserade insatser inom IBH-modellen (Bridges et al., 2015; Bryan et 

al., 2009; Sadock et al., 2014). Resultaten i föreliggande studie visar således på att även 

vägledd självhjälp kan bidra till en förbättrad funktionsnivå inom ramen för integrerad 

beteendehälsa. Detta tyder därmed på att både fokuserade insatser och vägledd självhjälp kan 

vara två välfungerande sätt att bedriva psykologisk behandling på inom IBH-modellen.  

   Resultaten indikerade på en förbättring mellan förmätningen och fyra veckor senare samt 

åtta veckor efter påbörjad kontakt med behandlaren. Till skillnad från jämförelsen mellan de 
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två vårdmodellerna var förbättringen för de två behandlingsuppläggen även signifikant mellan 

vecka fyra och åtta. 

    

Vardaglig funktionsnivå och antal besök. Korrelationsprövningen visade inte på något 

signifikant samband mellan förbättring i vardaglig funktionsnivå och antal besök. Det är dock 

svårt att enbart utifrån detta resultat antingen bekräfta eller dementera premisserna för the 

good enough model eller the dose-effect model (Angantyr et al., 2015). Tolkningen av 

resultaten bör göras med stor försiktighet då det inte fanns ett jämnt antal patienter för varje 

antal besökstillfällen. Det var exempelvis väldigt få patienter som hade fler än 5 fysiska 

behandlingstillfällen.  

   Antalet besök var i genomsnitt var 2.46 inom gruppen som erhöll fokuserade insatser och 

4.30 inom gruppen som erhöll vägledd självhjälp och inom båda dessa grupper skedde en 

signifikant förbättring av vardaglig funktionsnivå, ett resultat som återkommer hos Bryan et 

al., (2009) då majoriteten av deltagarna kom på 2–3 behandlingsbesök samt uppvisade 

kliniskt signifikant förbättring. I en studie av Cigrang et al., (2006) framkom också en 

signifikant förbättrad funktionsnivå efter 2–3 besök. För att vidare undersöka förhållandet 

mellan behandlingslängd och behandlingseffekt hade ett större och mer jämnt fördelat urval 

varit hjälpsamt. Med större power hade det varit möjligt att göra gruppindelningar baserat på 

hur många besök deltagarna erhöll för att sedan undersöka eventuella skillnader mellan antal 

och utfall. En utveckling av analysen med större power hade också kunnat innefatta 

jämförelser mellan problemets svårighetsgrad innan behandlingens början och undersöka 

huruvida detta predicerade antal besök.   

 

Upplevelsen av problemets svårighetsgrad.  Skattningen av problemets svårighetsgrad 

förbättrades enbart signifikant för gruppen som erhöll fokuserade insatser. Hypotesen om 

förbättring i båda grupper bekräftades inte. Tidigare forskning på fokuserade insatser inom 

ramen för IBH har visat att behandlingsmodellerna kan leda till signifikant symtomminskning 

över tid vid flera olika problemformuleringar (Angantyr et al., 2015; McFeature & Pierce, 

2012).  

   Resultaten i föreliggande studie skulle kunna förklaras utifrån skillnader i hur problemet 

operationaliserades inom de olika behandlingsgrupperna och i viss utsträckning var även 

föremålet för skattningen av problemets svårighetsgrad olika. I jämförelse med vägledd 

självhjälp kan fokuserade insatser förstås som mer tydligt riktade punktinsatser kopplade till 

en specifik svårighet i en specifik situation. Det blev potentiellt tydligare för denna grupp 



 

 
 

37 

vilket problem som åsyftades i skattningsformuläret och därmed mer uppenbart när problemet 

minskade i svårighetsgrad. Självhjälpsbehandlingarna innefattar också tydliga 

problemformuleringar men dessa tenderar att vara mer översiktliga och diagnosrelaterade, 

exempelvis en självhjälpsbehandling för social fobi. Social fobi kan naturligtvis vara ett 

arbetsområde även inom fokuserade insatser men problemkonceptualiseringen formuleras 

snarare i termer av hur patienten skall arbeta mot ett avgränsat delmål, till exempel att våga 

prata högt på ett arbetsplatsmöte. Möjligen var sessionsskattningen som mätinstrument inte 

känsligt nog för att kunna fånga upp denna typ av skillnader mellan behandlingarna.  

     

Tilltron till den egna förmågan att förändras och besökens hjälpsamhet. Tilltron till den 

egna förmågan att förändras skiljde sig i genomsnitt inte signifikant åt mellan grupperna. I 

enlighet med hypotesen förbättrades således inte tilltron signifikant mer beroende på 

behandlingsform. Båda grupper skattade överlag besöken som hjälpsamma men de patienter 

som erhöll behandling med vägledd självhjälp skattade besöken som signifikant mer 

hjälpsamma i jämförelse med de patienter som erhöll behandling med fokuserade insatser och 

effekten var medelstor.  

   Detta skulle kunna förstås utifrån skillnader i behandlingens format. Inom vägledd 

självhjälp arbetade patienterna till stor del självständigt utifrån litteraturen och erhöll enstaka 

kontakttillfällen tillsammans med behandlaren. Eventuellt uppstod en kontrast när patienterna 

efter arbete på egen hand fick träffa en behandlare som kunde ge stöd, råd och förtydliga 

något som varit svårt, vilket gjorde att dessa tillfällen upplevdes mer hjälpsamma. 

Tidigare forskningsresultat tyder på att självhjälpsbehandling utan behandlarledd vägledning 

är mindre effektivt än sedvanlig psykologisk behandling, vilket understryker betydelsen av en 

kontinuerlig om än sporadisk kontakt (Cuijpers & Schuurmans, 2007). Kanske resulterade 

behandlingsuppläggets kontraster i att kontakttillfällena upplevdes som mer hjälpsamma 

vilket sedan resulterade i att dessa skattades mer hjälpsamma i förhållande till 

kontakttillfällena inom fokuserade insatser. Skillnaden i upplevelse av hjälpsamhet skulle 

också kunna förklaras utifrån att vägledd självhjälp över lag upplevdes erbjuda en mer 

grundlig och djupgående förståelse för ett en specifik problematik i jämförelse med vad som 

var möjligt inom fokuserade insatser.  

 

Metoddiskussion 

Studiedesign och genomförande. En betydande metodologisk styrka är att studien har en hög 

extern validitet. Den genomfördes i en naturalistiskt präglad primärvårdsmiljö vilket rimligen 
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ökar sannolikheten att de patienter som rekryterades representerade den bredd av patienter 

som söker och erhåller psykosocial vård på vårdcentral. Inklutionskriterierna var till stor del 

utformade i linje med redan etablerade kriterierna på vårdcentralen för huruvida en patient 

skulle bokas till psykosocial resurs vilket också förstärkte den naturalistiska prägeln. Det 

fanns också ett etablerat och naturligt forum för den rekryterande personalen att ronda 

eventuella deltagare med mer svårdefinierbar problematik i närvaro av vårdcentralens 

samlade personalgrupp. Detta talar för att studiens design bidrar till en hög extern validitet 

(Verster et al, 2019; Wilson & Maclean, 2011).  

   Att studiedesignen tillät en heterogen patientgrupp kan också förstås som en metodologisk 

svaghet då det kan bli svårare upptäcka skillnader i behandlingseffekt beroende på diagnos. 

Detta skulle således kunna förstås som ett hot mot den interna validiteten då det finns en risk 

att diagnos eller typ av svårigheter skulle kunna ha förklarat en betydande del av variansen i 

behandlingseffekt. Detta gäller dock om intentionen är att generalisera resultaten till enskilda 

undergrupper, vilket inte var syftet med den aktuella studien. Ytterligare en betydelsefull 

aspekt att ta i beräkning är det faktum att studien inte innefattade en obehandlad 

kontrollgrupp. Det går således inte att med säkerhet uttala sig om de förbättringar som 

framkom i resultaten faktiskt berodde på den vård patienterna erhöll eller om förbättringen 

var spontan över tid. Vidare kan de upprepade mätningarna över tid ha resulterat i 

förväntanseffekter hos deltagarna och upplevts som en kommunikation om att deras mående 

förmodades bli bättre över tid samt att deras svårigheter förmodades minska, vilket i sin tur 

påverkat deltagarnas benägenhet att skatta i linje med dessa upplevda förväntningar (Wilson 

& Maclean, 2011).  

   Det faktum att deltagarna blindades och randomiserades mellan de olika vårdmodellerna är 

två grundläggande skyddsfaktorer mot noceboeffekter och urvalsbias och således något som 

stärker den interna validiteten vid jämförelser av de två olika vårdmodellerna (Spieth et al., 

2016; Wilson & Maclean, 2011). Det är dock viktigt att understryka att deltagarna endast 

randomiserades mellan bedömningsalternativ och inte mellan behandlingsalternativ. Vid 

jämförelser mellan de olika behandlingarna var endast en del av patienterna randomiserade.  

   Studiens kliniska förankring innebar att de som randomiserats till utökad bedömning inte 

var tvungna att genomgå behandling med vägledd självhjälp om detta inte bedömdes kliniskt 

relevant. Detta ökar risken för urvalsbias då de individuella behandlarnas bedömningar i vissa 

fall blev avgörande för vilken behandlingsintervention som deltagarna erhöll. Eventuellt 

skulle detta kunna ha resulterat i att en enskild grupp systematiskt fick en större andel 
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patienter som var mer lätt- eller svårbehandlade, även om denna bias begränsas av att en stor 

andel patienter tilldelades behandlingsinsats slumpmässigt.  

   Ur en etisk aspekt kan den kliniska bedömningen förstås som betydelsefull i syfte att 

erbjuda patienterna den behandlingsintervention de bedömdes kunna tillgodogöra sig bäst. 

Det hade inte varit rimligt att tvinga på patienter en självhjälpsbehandling då de till skillnad 

från behandling med fokuserade insatser är tydligt diagnosspecifika och lämnar betydligt 

mindre utrymme för flexibilitet i behandlingsupplägget. Detta talar för att den utökade 

bedömningen med efterföljande kliniskt grundade beslut var ett nödvändigt inslag i syfte att 

öka sannolikheten för att patienterna fick en lämplig behandling utifrån sina besvär. 

   På båda vårdcentraler hade flera av de behandlare som deltog i studien även andra uppdrag 

inom studien samt förlitade sig på resultaten för egna analyser och uppsatser, vilket kan ha 

påverkat behandlingsarbetet och patientkontakterna då det fanns ett tydligt intresse för ett 

positivt behandlingsutfall. Möjligen påverkade detta graden av omsorg och noggrannhet på ett 

sätt som inte kan förstås som representativt för den kliniska verkligheten. Vidare hade 

behandlarna olika mycket arbetslivserfarenhet. Psykologkandidaterna fick även kontinuerlig 

handledning i behandlingsarbetet.   

 

Mätinstrument. Självskattningsformulär med varierande statistisk validitet och reliabilitet 

utgjorde det främsta underlaget för analys i föreliggande uppsatts. En grundläggande styrka 

med självskattningar är möjligheten att samla in stora mängder information kring deltagarnas 

personliga upplevelser av sina svårigheter och den vård de får (Demetriou, Essau & Özer, 

2015).  

   En övergripande risk med självskattningsinstrument är förekomsten av bias relaterade till 

social önskvärdhet. Det finns således en möjlighet att deltagarna i olika hög grad anpassar 

sina svarsskattningar efter misstankar om vad som är önskvärt eller fördelaktigt i ett givet 

sammanhang vilket riskerar att göra resultaten icke-representativa utanför studiekontexten 

(Demetriou, Essau & Özer, 2015; Paunonen & LeBel, 2012; Rosenman, Tennenkon & Hill, 

2011). Då patienterna var blinda för skillnaden mellan de två vårdmodellerna är det dock 

osannolikt att effekten av social önskvärdhet skulle ha påverkat de olika grupperna i olika 

grad.  

För att undersöka förändringar i upplevelsen av vardaglig funktionsnivå användes WHODAS 

2.0, ett självskattningsinstrument med starkt forskningsstöd och god validitet (Federici & 

Meloni, 2016; Garin et al., 2010; Üstün et al., 2010). 
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   Sessionsskattningarna var inte något tidigare statistiskt validerat mätinstrument och det 

finns därför en betydande risk att frågorna inte lyckades mäta vad de var ämnade att mäta 

samt att frågorna i praktiken betydde olika saker beroende på behandlingsupplägg och 

problemkonceptualisering. Besöksskattningarna var i föreliggande studie ett 

skattningsformulär som administrerades i samband med fysiska besök vilket innebar att 

skattningen gjordes med behandlaren i rummet. Detta kan potentiellt ha påverkat hur benägna 

deltagarna var att skatta besöken som hjälpsamma vilket är viktigt att ta hänsyn till. 

Sessionsskattningarna utgjorde samtidigt ett potentiellt värdefullt bidrag för förståelsen av den 

terapeutiska processen då administrerandet av dessa gjorde det möjligt att få en bättre insikt i 

den terapeutiska utvecklingen session för session även mellan för-och efter mätningarna. 

Vidare går det att argumentera för att en mer omfattande besöksskattning skulle varit svår att 

administrera vid varje enskilt behandlingstillfälle samt riskerat att bli övermäktig för 

patienterna att behöva ta ställning till vid varje besök. En  

Slutsatser 

Sammanfattningsvis bekräftas en signifikant förbättrad funktionsnivå hos patienter inom båda 

vårdmodeller och behandlingsalternativ, men ingen modell eller behandling påvisade en 

större förbättring än den andra. Eftersom ingen obehandlad kontrollgrupp användes går det 

inte att utesluta att förändringarna kan bero på spontan förbättring. Dock var samtliga 

inomgruppseffekter stora vilket i viss uträckning ökar sannolikheten att den vård patienterna 

erhöll bidrog till förbättringen över tid. Inget signifikant samband mellan antal 

behandlingstillfällen och grad av förbättrad funktionsnivå upptäcktes, vilket möjligen kan ge 

viss indikation på the good enough model som en lämplig förståelsemodell för relationen 

mellan behandlingslängd och behandlingsutfall. Vidare forskning krävs dock för att med 

större sannolikhet kunna bekräfta denna modells förklaringspotential i förhållande till the 

dose-effect model. Till skillnad från de patienter som erhöll vägledd självhjälp skattade de 

som erhöll fokuserade insatser problemets svårighetsgrad lägre över tid, men skillnaden var 

inte signifikant mellan grupperna. Patienterna som erhöll vägledd självhjälp skattade dock 

besöken som mer hjälpsamma.  
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Bilagor 
Bilaga 1 
 
WHODAS 2.0–12  

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

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

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

S1 Att stå under längre perioder såsom 
30 minuter? 

Ingen Liten Måttlig Stor Extrem/ 
kan inte 

S2 Att ta hand om ditt hushåll? Ingen Liten Måttlig Stor Extrem/ 
kan inte 

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

Ingen Liten Måttlig Stor Extrem/ 
kan inte 

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

Inget Lite Måttligt Stort Extremt/ 
kan inte 

S5 Hur mycket har du påverkats 
känslomässigt av ditt hälsotillstånd? 

Inget Lite Måttligt Stort Extremt/ 
kan inte 

 
 

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

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

Ingen Liten Måttlig Stor Extrem/ 
kan inte 

S7 Att gå en längre sträcka såsom 
en kilometer? 

Ingen Liten Måttlig Stor Extrem/ 
kan inte 

S8 Att tvätta hela kroppen? Ingen Liten Måttlig Stor Extrem/ 
kan inte 

S9 Att klä dig? Ingen Liten Måttlig Stor Extrem/ 
kan inte 

S10 Att bemöta människor som du inte 
känner? 

Ingen Liten Måttlig Stor Extrem/ 
kan inte 
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S11 Att bibehålla en vänskapsrelation? Ingen Liten Måttlig Stor Extrem/ 
kan inte 

S12 Ditt dagliga arbete eller studier? Ingen Liten Måttlig Stor Extrem/ 
kan inte 

 
H1 Allt sammantaget, hur många av de senaste 30 

dagarna har du haft dessa svårigheter? 
 

Ange antal dagar    

H2 Hur många av de senaste 30 dagarna var du helt 
oförmögen att genomföra dina vanliga aktiviteter eller 
ditt arbete på grund av ditt hälsotillstånd? 

 
Ange antal dagar    

H3 Om man inte räknar de dagar du var helt oförmögen, 
hur många av de senaste 30 dagarna skar du ned på 
eller minskade på dina vanliga aktiviteter eller ditt ar- 
bete på grund av ditt hälsotillstånd? 

 
Ange antal dagar    
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Bilaga 2 
 
Sessionsskattning 

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

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liten 
grad 

        Myck
et stor 

grad 
 
 
 
 
 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liten 
grad 

        Myck
et stor 

grad 
 
 
 
 
 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liten 
grad 

        Mycket 
stor 
grad 

 
 
 
 
 
Besökets tidsåtgång i minuter:  
 
 
 


