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I 
 

Abstrakt 
 

Exponering med responsprevention (ERP) har i forskning visat god effekt i behandling 

för tvångssyndrom. Vissa forskare har dock problematiserat i vilken grad 

forskningsresultat kan generaliseras till klinisk miljö eftersom patienter som rekryteras 

till randomiserade kontrollerade studier (RCT) kan ha mindre komplex problematik än 

patienter i reguljär klinisk verksamhet. Följande uppsats är en effectiveness-studie vars 

syfte är att jämföra behandlingseffekten av ERP-behandling för tvångssyndrom i klinisk 

miljö med motsvarade behandlingar i RCT-studier. Uppsatsens andra syfte är att 

undersöka sambandet mellan initial depression, ångest och funktionsnivå och 

behandlingsresultat respektive avbrott. Till grund för analyserna var skattningsformulär 

från 74 patienter. Resultatet visar att gruppen från klinisk miljö erhåller mindre 

förändringar än patienter i RCT-studier. Gruppen från klinisk miljö hade förbättrats 

signifikant mellan före- och eftermätningar för skattningar på tvångssyndrom, 

depression, ångest och funktionsnivå. Initial depression, ångest och funktionsnivå hade 

inget signifikant samband med behandlingseffekt eller behandlingsavhopp. Slutsatsen är 

att kognitiv beteendeterapi (KBT) med ERP är en effektiv behandling för 

tvångssyndrom även i klinisk miljö.  

 

Exposure and  response prevention (ERP) has proven good  results in research 

studies on obsessive-compulsive disorder (OCD). Some researchers have problematized 

the degree to which research findings can be generalized to a clinical setting, since 

patients recruited for the randomized controlled trials (RCTs) may have less complex 

problems than patients in regular clinical practice. This essay is an effectiveness study 

aiming to compare ERP treatment of OCD in a clinical environment with ERP in RCT-

studies. The essay also explores if initial depression, anxiety and level of functional 

impairment is associated with treatment effect and drop out. Self-assessment data from 

74 patients were analyzed in SPSS. The group from a clinical setting had significantly 

lower treatment results than RCT-patients. The group from the clinical setting, however, 

still improved significantly between pre and post measurements for OCD, depression, 

anxiety, and level of functional impairment. Initial depression, anxiety and level of 

functional impairment did not have significant associations with treatment effect or drop 

out. 
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Nyckelord 
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Inledning  

Tvångssyndrom  har bedömts som ett av de tio mest funktionsnedsättande tillstånden av 

World Health Organization. Tillståndet finns i hela världen, i alla åldrar och hos båda 

könen. En del faktorer kan dock skilja sig, till exempel kan innehållet skilja sig 

beroende på individens kultur. Även svårighetsgrad varierar. Barns tvångstankar har 

också ofta ett annat innehåll än vuxnas. Vissa får sekundära problem, till exempel 

hudproblem på grund av extrema handtvättningsritualer. (Veale, Roberts, 2014).  

Det finns dock behandling för tvångssyndrom som har stöd i forskning. Behandling som 

innehåller exponering med responsprevention (ERP) har visat god effekt i 

randomiserade kontrollerade (RCT) studier (Olatunji, Davis, Powers & Smits, 2013). I 

en sedvanlig klinisk miljö är patienter inte utvalda utifrån kriterier som ska göra dem 

lämpliga för forskningsstudier, utan utifrån bedömt hjälpbehov. Det gör att 

symtombilden hos patienter i reguljär klinisk verksamhet hypotetiskt kan vara mer 

varierande än i randomiserade kontrollerade studier. Exempelvis kan samsjukligheten 

vara större, och huvuddiagnosen kan vara mindre väl kvalitetssäkrad. Man kan därför 

inte utgå ifrån att de resultat som utvinns genom RCT-studier direkt kan översättas till 

reguljär klinisk verksamhet. När en metod har stöd i forskning kan det vara befogat att 

undersöka hur väl metoden fungerar i klinisk miljö. Uppsatsens ena syfte har därför 

varit att jämföra en KBT/ERP-behandling för tvångssyndrom som utförts i klinisk miljö 

med resultat från RCT-studier som undersökt samma metod. Behandlingens effekt på 

depression, ångest och funktionsnivå har också undersökts. Uppsatsens andra syfte har 

varit att undersöka samband mellan depression, ångest, funktionsnivå och 

behandlingseffekt samt behandlingsavbrott.  

 

Tvångssyndrom  

En person som har diagnosen tvångssyndrom kan ha tvångstankar och/eller utföra 

tvångshandlingar. Tvångstankar är oönskade, återkommande tankar eller bilder som 

personen försöker undvika, till exempel genom att utföra tvångshandlingar. 

Tvångshandlingar är upprepade beteenden som utförs antingen för att lindra 
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tvångstankar eller på grund av föreställda inre regler. Det kan vara mentala 

beteenden/tankar eller yttre beteenden (American Psychiatric Association, 2013). 

Tvångssyndrom kan delas in i olika undergrupper med olika symtombilder: Symmetri 

som innebär impulser att räkna eller ha viss ordning. Tabubelagda tankar är tankar som 

upplevs som stötande och kan ha religiöst eller sexuellt innehåll. Överdriven städning 

kan förekomma för att exempelvis ta bort en föreställd smitta och överdrivet samlande, 

slutsligen, innebär en svårighet att göra sig av med saker (Bloch, Landeros-

Weisenberger, Rosario, Pittenger & Leckman, 2008). Gemensamt för tankarna och 

handlingarna är att de inte är realistiska i förhållande till vad de syftar till att 

åstadkomma. Tankarna och handlingar upplevs också som svåra att få kontroll över. För 

att en person ska få diagnosen tvångssyndrom krävs att deras symtom tar mer än en 

timme per dag eller ger signifikanta svårigheter inom viktiga områden (American 

Psychiatric Association, 2013).  

Livstidsprevalensen för tvångssyndrom är 3,5 %, något fler kvinnor än män har 

diagnosen i vuxen ålder. 70 % har symtomdebut innan  20 års ålder. Bara en tredjedel 

av personerna som har diagnosen tvångssyndrom har genomgått behandling för 

symtomen (Angst, Gamma, Endrass, Goodwin, Ajdacic, Eich & Rössler, 2004). Sextio 

procent har ett kroniskt förlopp, men de flesta får dock minskade symtom med tiden. En 

tredjedel av personerna med tvångssyndrom i en studie om samsjuklighet hade också 

unipolär depression. 20 % hade depressionssamsjuklighet, nästan 27 % hade gjort 

suicidförsök, 50 % hade haft panikattacker och nästan hälften hade generaliserat 

ångestsyndrom (Angst, Gamma, Endrass, Goodwin, Ajdacic, Eich & Rössler, 2004).  

 

Förklaringsmodeller  

I slutet av 1800-talet betraktades ångest som en instinktiv reaktion. 1939 

problematiserades dock den teorin av O. H. Mowrer som menade att ångest var ett inlärt 

beteende. Utgångspunkten för Mowrers teori är att individer lär sig förknippa ett stimuli 

med ett annat. Förknippandet gör att personen lär in ett nytt beteende, till exempel 

förstärker ett beteende eller undvika att utsätta sig för det igen. Med samma 

inlärningsmekanism menar Mowrer (1939) att människor också kan göra ”magiska 

handlingar” i förhoppningen att dessa ska minska ovisshet och fruktan, trots att 
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handlingarna inte på ett rimligt sätt kan kopplas till det de avser att påverka. Trots att de 

”magiska handlingarna” egentligen inte kan påverka eller kontrollera något ger de 

ångestlindring vilket får personen att fortsätta med dem (Mowrer, 1939).  

 

Ärftlighet har idag stor betydelse som förklaringsmodell för tvångssyndrom. För vuxna 

med tvångssyndrom är den genetiska påverkan på symtombilden 27-47%. För de som 

utvecklar tvångssyndrom som barn kan ännu mer förklaras av ärftlighet,  45-65 % 

relateras till gener (van Grootheest, Cath, Beekman & Boomsma, 2005).  

Det finns också en diskussion om det finns en subgrupp av tvångssyndrom som är 

relaterad till neuroutveckling. Subgruppen har flera markörer som skulle kunna tala för 

neuroutvecklingsbetonad förklaringsmodell: tidig debutålder, tydlig genetisk koppling, 

vissa specifika neurologiska kännetecken (till exempel skillnader i basala ganglierna i 

hjärnan) och att diagnosen ofta samexisterar med den neuroutvecklingsbetonade 

diagnosen tics (Rosenberg & Keshavan, 1998). Forskare (Diwadkar, Burgess, Hong, 

Rix, Arnold, Hanna & Rosenberg, 2015) har genom fMRI-bilder av hjärnan upptäckt 

skillnader mellan tvångssyndrom-patienter och personer utan tvångssyndrom. 

Hjärnavbildningsstudien visar att det finns underliggande mekanismer/dysfunktion i 

hjärnan som är viktiga för att förstå diagnosen.  

Vissa forskare diskuterar också om subgruppen som kontrollerar kan förklaras av andra 

orsaker. Studier har visat att den subgrupp av patienter som tvångsmässigt kontrollerar 

ofta har lägre tilltro till sitt minne än personer utan tvångsyndrom. Den låga tilltron till 

sitt minne utvecklas till kontrollerande ritualer som utvecklas till 

tvångssyndrom (Muller et al., 2005).  

Synen på hur tvångssyndrom ska klassificeras har ändrats i den diagnostiska manualen 

DSM. Från att ha varit klassat som ångestsyndrom (American Psychiatric Association, 

2002) i den föregående upplagan av manualen har tvångssyndrom nu blivit klassificerat 

som en egen grupp; OCRD. Motiveringen till skiftet är att tvångssyndrom skiljer sig 

från ångestsyndrom, till exempel är tankeinnehållet ofta mer irrationellt och inte lika 

verklighetsnära som det är för personer med ångestsyndrom (American Psychiatric 

Association, 2013). 
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Behandlingrekommendationer och behandlingseffekt  

National Institute for Health and Care Excellence (NICE, 2016) är ett institut med 

uppdrag att ge riktlinjer i hälsofrågor. Institutet har riktlinjer för tvångssyndrom som 

delats upp efter svårighetsgrad. Patienter med milda symtom rekommenderas att initialt 

erbjudas upp till 10 timmars KBT/ERP. Behandlingen kan till exempel bestå av 

gruppterapi eller material för självhjälp och telefonstöd. Om de initiala 

behandlingsinsatser inte ger tillräcklig effekt bör patienten med mild symtombild och 

personer med medelsvår symtombild erbjudas fler än tio sessioner eller antidepressiva 

läkemedel i form av selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Dessa två 

behandlingar anses ha likvärdig effekt. För de med svåra symtom rekommenderas en 

kombination av KBT/ERP och  SSRI (NICE, 2016).  

En metaanalys där  resultaten för terapiformerna kognitiv terapi (KT) och KBT med 

ERP analyserats visar att ungefär 2/3 av patienterna förbättras. Terapiformerna hade 

liknande effekt, störst effekt hade KBT med ERP. Vid uppföljning av 

behandlingsresultat en tid efter behandlingsavslut har dock behandlingseffekten minskat 

signifikant (Olatunji et al., 2013). Läkemedelsbehandling (med eller utan 

beteendeterapi) för tvångssyndrom har signifikant effekt gällande sänkt symtomgrad 

(Tobias & Thyer, 2006). Undergrupperna till tvångssyndrom har dock olika stark 

behandlingseffekt. Av individerna med sexuella eller religiösa tvångstankar/handlingar 

fick bara 21 % bra behandlingsresultat (definierat som 40% sänkning på Y-BOCS), 

jämfört med 50 % av de som inte tillhörde undergruppen. För personer med 

samlarbeteende fick 25 % positivt behandlingsresultat jämfört med nära hälften av 

individerna med tvångsyndrom utan samlarbeteende (Mataix-Cols., Marks, Greist, 

Kobak & Baer, 2002). Enligt en metaanlys som undersökt behandling för 

tvångssyndrom för patienter med samtida depression finns inget entydligt svar om hur 

mycket depressionssymtomen påverkar behandlingsutfall, eftersom olika studier har fått 

varierande resultat (Olatunji et al., 2013). 

 

 



 

 

 

VIII 

 

Följsamhet till behandling 

I genomsnitt avbryter 13,1 % av patienterna med tvångssyndrom behandlingen i förtid. 

En metaanalys visar att det skiljer sig mycket i graden av avbrott  för olika 

behandlingsstudier (mellan 3 % och 39 %). Medelvärdet i  farmakologisk behandling 

för tvångssyndrom är 25 % (Abramowitz, 1997). I en annan studie kring avbrott från 

behandling hade kognitiv terapi  20 % avhopp och  19% i en exponeringsbaserad 

gruppbehandling. Skäl för att avbryta behandlingen var bland annat brist på förbättring 

eller att man prioriterade depressionssymtom över symtom på tvångssyndrom. 

Självskattningstester för individer som avbrutit behandling visar att de ofta fått en 

signifikant symtomminskning enligt självskattningsformuläret Y-BOCS innan de valde 

att avbryta (van Oppen, de Haan, van Balkom,  Spinhoven, Hoogduin & van Dyck, 

1995). 

 

Barlows manual   

Enligt Barlows (2014) inflytelserika modell för behandling av tvångssyndrom bör en 

behandlare börja med att samla information kring patientens specifika symtom. 

Behandlaren behöver kartlägga vad som oroar klienten, vad patienten undviker, vilka 

tvångshandlingar som utförs och vilka konsekvenser patienten föreställer sig. 

 

Barlows modell utgår från KBT, det är en modell fokuserad på ERP. ERP innebär att 

patienten utsätter sig för en situation som väcker ånget men samtidigt avstår från de 

ritualer personen brukar göra. Ibland finns tankar (”Om jag inte gör ritualen, så kommer 

något väldigt hemskt att hända”), vilket då prövas genom att utsätta sig för situationen. 

Genom att utsätta sig för det personen undviker kommer ångesten kopplat till 

situationerna på sikt att minska (Barlow, 2014). Exponeringen börjar i form av lättare 

övningar och fortsätter sedan med mer utmanande övningar. Det är viktigt att utsätta sig 

för de ångestväckande situationerna upprepade gånger och att försöka stanna i 

situationen tills ångesten går ner. Rekommenderat antal sessioner är 15 stycken, två 
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timmar per session. Det är önskvärt att göra behandlingen intensiv tidsmässigt, helst 

minst tre sessioner i veckan (Barlow, 2014). 

Evidensbaserad behandling och generaliserbarhet  

Att arbeta evidensbaserat innebär att systematiskt söka efter forskning och  medvetet 

använda det som bevisat effekt i arbetet med patienter (Sakett, Rosenberg, Muir Gray, 

Haynes, Richardson, 1996). American Psychological Association (APA, 2016) 

definierar evidensbaserat arbete som när (1) den bästa tillgängliga forskningen och (2) 

erfarenhet (där klinikern tar hänsyn till patientens kontext) kombineras. 

Forskningsresultats generaliserbarhet har dock problematiserats (APA, 2006, Seligman 

& Levant, 1998). För att resultaten från RCT-studier ska vara generaliserbara för 

klinikern behöver deltagarna vara tillräckligt lika patienterna i klinisk verksamhet. 

Sättet av bedriva behandling behöver också gå att överföra till klinisk miljö för att 

kunna generalisera utifrån studiernas resultat till det egna evidensbaserade arbetet 

(APA, 2006). I forskning har deltagarna ofta relativt okomplicerad symtombild, 

behandlingen baseras på manual och bestämt antal sessioner. Patienterna i reguljär vård 

har ofta fler problem än ett begränsat, som ofta är svårare och mer komplext än hos 

deltagare i forskningsstudier. Patienterna kan till exempel ha missbruksproblem eller 

neuropsykiatriska svårigheter som försvårar (Seligman & Levant, 1998). Enligt APA 

(2006) är det viktigt att göra både efficacy-studier (det vill säga RCT-studier) och 

effectiveness-studier eftersom de ger olika bidrag till evidensbaserad vård. RCT-studier 

undersöker själva interventionen på ett fördelaktigt sätt, effectiveness-studier ger 

information om interventionens generaliserbarhet och ekologiska validitet (APA, 2006).  

Det är vanligt att kliniker inte arbetar evidensbaserat fullt ut utan till exempel frångår 

manualen eller tar för givet att vissa metoder är evidensbaserade. Kliniker tvivlar på om 

resultaten går att generalisera. Andra skäl till att kliniker inte arbetar evidensbaserat 

beror på föreställda skillnader i arbetsomständigheter, att terapeuterna i forskningsstudie 

förutsätts ha bättre förutsättningar för behandlingsarbetet vilket minskar motivationen 

att arbeta evidensbaserat (Shafran et al, 2009).  
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Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte var att jämföra KBT för tvångssyndrom i forskningsstudier med ett 

kliniskt sammanhang. Dessutom undersöktes samband mellan initial depression, ångest 

respektive funktionsnivå och behandlingsresultat respektive avbrott, samt 

behandlingens påverkan på depression, ångest respektive funktionsnivå. 

Frågeställningar: 

1. Är den specifika behandlingen för tvångssyndrom effektiv? Är patienternas 

resultat jämförbart med de resultat som finns i RCT-studier? 

2. Förbättras självskattningsvärdena för depression, ångest och funktionsnivå 

genom behandlingen för tvångssyndrom? 

3. Finns det samband mellan initial depression, ångest respektive 

funktionsnivå och behandlingseffekt? Finns det samband  mellan initial 

depression, ångest respektive funktionsnivå och tendens att avbryta 

behandlingen? 

 

Metod 

Uppsatsen byggde på patientskattningsformulär för 74 tidigare genomförda och 

avslutade alternativt avbrutna behandlingar för tvångssyndrom. Behandlingarna har 

genomförts på en psykiatrisk öppenvårdsverksamhet i Stockholm. Behandlingen har 

bedrivits enligt Barlows manual för tvångssyndrom. Alla behandlingar genomfördes 

mellan 20111026 och 20151022.  

 

Procedur 

Uppsatsen hade en kvantitativ inriktning. Skattningarna samlades in under 

behandlingstiden och sparades i företagets databas inför kommande forsknings- och 

verksamhetsutvecklande syften. Efter att ha skrivit på sekretessavtal gavs tillgång till 

anonymiserade resultat på skattningsformulär och demografisk data. Varje persons ID 

ersattes av den psykiatriska verksamheten med en kod för att kunna kontrollera data 
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utan tillgång till personuppgifter. Materialet importerades till det statistiska programmet 

SPSS, vilket beskrivs närmare under rubriken Datainsamling och bearbetning av data.   

Vid bedömningssamtalen på mottagningen sker en standardiserad bedömning. Den 

består av tre bedömningssamtal. Under två samtal samlar psykologen anamnestisk 

information och administrerar MINI. Det tredje samtalet utgörs av en läkare som gör en 

bedömning av patienten. De tre besöken resulter i en primär diagnos som sätts i samråd 

mellan patient och behandlare. Vad som blir primär diagnos beror på vad patienten är 

mest besvärad av eller känt sig mest motiverad att genomföra behandling för. 

Patienterna får fylla i skattningsformulär (vilka beskrivs närmare under rubriken 

Mätinstrument). Av de patienter som påbörjat behandling för tvångssyndrom har 

evidensbaserad KBT/ERP enligt Barlows manual erbjudits (Anna Warensjö, personlig 

kommunikation, 11 januari 2016). Vissa patienter har även erbjudits även medicinsk 

behandling. Efter behandling har en bedömning gjorts av psykologen om klienten 

fortfarande uppfyllt diagnos eller om diagnosen kunnat avskrivas. Bedömningen har 

inte gjorts på ett strukturerat arbetssätt utan har utgått från klinisk uppfattning av 

patienten, DSM-kriterier och skattningsskalor. De har också fyllt i skattningsformulär 

vid behandlingsslutet. I datamaterialet som uppsatsen bygger på är det registrerat om 

patienten tar SSRI, benzodiasepiner eller sömnmedicin under behandlingsperioden 

(Anna Warensjö, personlig kommunikation, 11 januari 2016). 

 

På mottagningen arbetade under perioden 24 legitimerade psykologer och två PTP-

psykologer. Alla psykologer och läkare kan genomföra bedömningar. Alla dessa har 

även kunnat arbeta med behandling för tvångssyndrom, även om det inte går att 

säkerställa exakt hur många som arbetat med patienterna i uppsatsens sample. Utöver 

detta har fem psykiater arbetat med bedömning och medicinsk behandling. Inga övriga 

yrkesgrupper har varit involverade i behandlingarna (Anna Warensjö, personlig 

kommunikation, 11 januari 2016). 
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Urval och deltagare 

Den största patientgruppen var landstingspatienter som remitterats till den psykiatriska 

verksamheten. Eftersom antalet möjliga deltagare var fler än vad som behövdes inom 

ramen för studien valdes de 74 patienter som senast slutfört eller avbrutit en behandling 

med fokus på tvångssyndrom och vid behandlingsstart fyllt i formuläret Yale Brown 

Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS). Inklusionskriteriet för studien var att ha 

tvångssyndrom som huvuddiagnos. Alla potentiella deltagare som bedömts ha 

tvångssyndrom som huvuddiagnos inkluderades i studien oavsett värden på andra 

variabler såsom alkoholmissbruk, symtom på annan psykisk ohälsa, om de senare 

hoppade av behandlingen, etcetera. Motiveringen till att inte exkludera patienter var att 

så väl som möjligt spegla den patientsammansättning som finns i en reguljär klinisk 

verksamhet. 

Tabell 1 beskriver demografisk data för de 74 patienter som påbörjade behandling för 

tvångssyndrom. Som tabellen visar var det fler kvinnor än män som deltog i behandling 

och tackade ja till att deras skattningar användes i framtida studiesyfte. Det var också en 

avsevärd andel som studerat på universitetsnivå (43 personer).  
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Tabell 1. Demografisk data för de 74 patienter som påbörjade behandling för 

tvångssyndrom på den psykiatriska öppenvårdsmottagningen 

Karakteriska Antal 

Ålder (Medelvärde) 34 

(SD 

9,54) 

Kön  

      Man 27 

      Kvinna 45 

Högsta utbildningsnivå  

      Grundskola 4 

      Gymnasium 13 

      Folkhögskola 5 

      Universitet 43 

Sysselsättning  

      Anställd 39 

      Egenföretagare 7 

      Student 8 

      Pensionär 1 

      Arbetslös 5 

      Ej preciserat 6 

Sysselsättnings omfång  

      Heltid 23 

      Deltid 10 

      Sjukskriven 3 

      Ej preciserat 3 

Antal barn 1,90¤ 

¤ Många har inte besvarat frågan om 

barn. Siffrorna får därför antas vara 

ett snitt för de som har barn och inte 

ett snitt överlag.  
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Tabell 2 visar att 9 personer valde att avbryta behandling. Många av remisserna kom 

från andra psykiatriska verksamheter och vårdcentraler. Ytterst få påbörjade 

behandlingen som privat-patienter. Rubriken Klinisk bedömning är psykologens 

uppfattning av klientens tillstånd efter behandling, det vill säga en subjektiv bedömning. 

Tabellen visar att mer än hälften har tagit psykofarmaka under perioden de genomgått 

behandlingen. Alkoholbruk mättes med med formuläret AUDIT där deltagarnas 

medelvärdet var 4,73 (SD 4,94), droganvändning mättes med DUDIT med medelvärdet 

0,31 (SD 1,00).  I slutet av behandlingarna har psykologen gjort en andra bedömning 

med patienten bestående av klinisk bedömning och Y-BOCS-skattningar. Av de 74 som 

genomgått behandling har samtliga fått en skattning av huruvida diagnos föreligger eller 

inte. Av de 65 som slutfört behandlingen har 42 fyllt i Y-BOCS-skattningar i slutet av 

sina behandlingar. Det innebär att 23 patienter av okänd anledning inte fyllde i Y-

BOCS-skattningar i slutet av sina slutförda behandlingar. Ytterligare 9 patienter avbröt 

behandlingen i förtid.  
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Tabell 2. Remittenter, behandlingsförlopp och slutbedömning för patienterna med 

tvångssyndrom på den psykiatriska öppenvårdsmottagningen 

Behandlingsuppgift Antal  

Behandling  

      Slutförd 65 

      Avbruten i förtid  9 

Remittent  

       Vårdcentral 24 

       Psykiatrisk verksamhet 30 

       Försäkring 2 

       Annat landsting 8 

       Odefinierad verksamhet inom SLL 7 

       Egenremiss/privatbetalande 2 

      Okänt 2 

Antal sessioner 34,55 

       Minst antal/högst antal 9/96 

       Snitt antal sessioner för de som valde av 

avbryta behandling 

24,71 

Klinisk bedömning efter behandling (av de som 

fullföjt behandling) 

 

       Uppfyller kraven för diagnos 33 (45,8 

%) 

       Uppfyller ej längre kraven för diagnos 30 (41,7 

%) 

Medicinerar parallellt med behandling  

       Ja 40 

       Nej 34 
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Mätinstrument 

I början av behandlingen har alla patienter fyllt i ett antal formulär för att undersöka 

psykisk hälsa. De mätinstrument som använts har varit självskattningsformulären GAD-

7, PHQ-9, AUDIT och DUDIT samt det kliniska skattningsformuläret Y-BOCS när det 

har varit bestämt att tvångssyndrom blivit behandlingsfokus. Vid behandlingsavslut har 

nya skattningar gjorts för de formulär de fyllt i vid behandlingsstart. 

Självskattningsformulären har fyllts i på datorer och iPads på mottagningen. Patienterna 

har själva inte kunnat se resultatet av skattningarna (Anna Warensjö, personlig 

kommunikation, 11 januari 2016). I följande stycke beskrivs skattningsinstrumenten, 

formulären finns också som bilagor i slutet av uppsatsen.  

 

Y-BOCS 

Y-BOCS (Goodman et al, 1989) undersöker symtom på tvångssyndrom och 

omfattningen av symtomen. Det är en omfattande intervju med skattningar som görs 

tillsammans med en kliniker. Formuläret mäter vilken form av symtom personen har 

och faktorer omkring (till exempel undvikande och nivå av insikt). Ett högre värde på 

Y-BOCS kan indicera svårare symtombild. En översiktsartikel över studier som 

undersökt reliabilitet och validitet i Y-BOCS för personer med tvångssyndrom har 

slutsatsen att instrumentet har en god reliabilitet och validitet (Tobias et al., 2006).    

 

GAD-7  

Generalized Anxiety Disorder 7 (Spitzer, Kroenke, Williams & Löwe, 2006) undersöker 

patienters ångestsymtom: som till exempel att känna sig nervös, orolig, spänd, ängslan 

och rädsla för att något förfärligt som skulle kunna hända. Individen ombeds skatta 

enligt de senaste två veckorna och får högre skattningsnivå ju  fler dagar som varje 

symtom funnits. Individen får också skatta hur det påverkat arbetsförmåga, hemsysslor 

och relationer. En studie som undersöker instrumentet har slutsatsen att testet har god 

validitet och reliabilitet gällande att mäta symtom på generaliserad ångest. Patientens 
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egen skattning av symtom har stora likheter med hur behandlare har skattat deras 

symtom (Spitzer, Kroenke, Williams & Löwe, 2006). 

 

PHQ-9  

Patient Health Questionnaire 9 (Kroenke, Spitzer, Janet & Williams, 2001) undersöker 

depressionssymtom: till exempel intresse att göra saker, aptit, sömn, koncentration och 

tankar om att skada sig själv. Formuläret är en förkortad version av ett mer omfattande 

formulär över psykiatriska tillstånd. Individen skattar hur många dagar de senaste två 

veckorna symtomen funnits. Efter det skattas också hur stora svårigheterna bedöms 

vara. Enligt en stor studie som undersökt testinstrumentet har det god reliabilitet och 

validitet. Det anses också vara ett bra instrument också på grund av den korta tid det tar 

att administrera. Om patienten har mindre än 5 poäng kan det tolkas som att patienten 

inte har en depression, 5-9 motsvarar mild depression, 10-14 poäng motsvarar måttlig 

depression,15-19 motsvarar medelsvår depression och 20-27 motsvarar svår depression 

(Kroenke, Spitzer, Janet & Williams, 2001). 

 

Sheehan-skalan  

Sheehan disability scale (Sheehan, 1983) mäter hur patientens diagnos påverkar 

vardagen. Det är ett kort formulär som går snabbt att fylla i. Den psykiatriska 

verksamheten kallar det testet avser att mäta för funktionsnivå, därför kommer ordet 

funktionsnivå användas framöver i uppsatsen. En studie som undersökt 

primärvårdspatienters skattningar på Sheehanskalan har slutsatsen att testet har god 

validitet och reliabilitet (Leon, Olfson, Portera, Farber & Sheehan, 1997). 

 

AUDIT OCH DUDIT 

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) mäter alkoholvanor och är 

framtaget av WHO. Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) används i syfte att 

undersöka drogproblem (Socialstyrelsen, 2016). Fomulären på 1 respektive 2 sidor där 
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individen får skatta sin genomsnittliga konsumtion och hur den eventuellt påverkar 

vardagen. Resultat räknas ihop till ett värde per test. I DUDIT räknas inte alkohol som 

en drog, men läkemedel räknas som droger om de tas i större utsträckning än vad 

läkaren föreskrivit eller i syfte att ”bli hög”. 

 

Datainsamling och bearbetning av data 

Först granskades datan visuellt för att få en uppfattning om spridning och outliers. 

Cellerna var väl ifyllda, det har varit få uppgifter som saknats bortsett från 

slutskattningar på Y-BOCS. Många deltagare är i ett åldersspann i yngre medelålder, 

några få är äldre. Ett antal har haft en alkoholkonsumtion som har varit så hög att det 

räknas som riskbruk. Drogscreeningen visade att det är ytterst ovanligt med 

droganvändning. Det varierade kraftigt i hur höga initiala skattningar patienterna haft 

enligt Y-BOCS, ett fåtal har haft lägre skattningar runt 10.  

Datan skickades i form av en Excel-fil som kunde importeras till ett datorprogram för 

statistiska analyser: SPSS. I SPSS togs deskriptiv data fram för att presentera 

patientgruppen på gruppnivå. Resultat för den specifika gruppen och RCT-studier 

listades i en tabell. Genom olika histogram (med ifylld normalfördelningskurva) och 

boxplot undersöktes datans fördelning och outliers. Ett antal outliers togs därefter bort 

inför de statistiska analyserna.   

En jämförelse mellan gruppen från klinisk miljö och medelvärdet från RCT-studierna 

jämfördes genom One Sample t test. För att analysera skillnader före och efter 

behandling för skattningar på tvång, ångest, depression och funktionsnivå användes 

statistiska verktygen Paired sample t test, Wilcoxon och Sign test beroende på samplets 

egenskaper. Det ickeparametriska testet Spearman correlations användes för att 

analysera samband mellan de undersökta faktorerna och behandlingsresultat respektive 

avbrott. (Parametriska alternativ utfördes också och visade i många fall liknande 

resultat, i uppsatsen rapporteras dock endast de ickeparametriska alternativen eftersom 

de påverkas mindre av icke-normalfördelad data). 
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Etiska överväganden 

I arbetets start påbörjades en reflektion kring etiken i det kommande arbetet. Till grund 

för reflektionerna användes Helsingforsdeklarationen (2016) och Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002). Helsingforsdeklarationen (2016)  är en lista över 

etiska principer i forskning inom vård. En etisk princip i Helsingforsdeklarationen 

(2016) är till exempel att behandling som omfattar människor måste utvärderas 

kontinuerligt för att undersöka deras effektivitet och kvalitet. Uppsatsen var en del i 

ledet att utvärdera en behandling i psykiatrisk verksamhet. En annan princip är att 

resultaten behöver offentliggöras, vilket kommer att göras genom en uppsatsdatabas och 

genom att verksamheten delges resultaten. 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) har fyra huvudkrav som bör 

uppfyllas i forskning: Informationskrav (deltagarna har av sina behandlare fått beskrivet 

att verksamhetsutvecklande studier kan komma att göras utfrån deras skattningar), 

Samtyckeskrav (deltagarna i uppsatsen har tackat ja till att deras skattningar används i 

forskningssyfte), Konfidentialitet (I datamatrisen finns inga personuppgifter och data 

presenteras på gruppnivå, materialet skyddas genom förvaring på dator med lösenord). 

Nyttjandekravet (Datamaterialet kommer inte att användas för andra syften än 

uppsatsen). En ansökan skickades  till Etikprövningsnämnden Sydost som godkände 

genomförandet av uppsatsen. 

 

 

 

Resultat 

Behandlingens effekt på symtom på tvång, depression, ångest och funktion 

I tabell 3 presenteras patienternas skattningar symtom på tvångssyndrom, depression, 

ångest och funktionsnivå, före och efter behandlingen för tvångssyndrom.  Paired samle 

t test utfördes för att undersöka skillnader i skattningar av tvångssyndrom före och efter 

behandling. Skillnaden visade sig vara signifikant (t(37)=8,767, p>,001). För att 

undersöka skillnad i funktionsnivå användes det statistiska testet Wilcoxon signed-rank 
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test som visade en signifikant skillnad mellan för och eftermätningarna (Z=-5,570, 

p=>,001). För att undersöka depressions- och ångestsymtom utfördes Sign test. 

Resultaten visat att det var en signifikant förbättring för för depression (Z=-5,909, 

p=>,001) och ångest (Z=-4,687, p=>,001). 

 

Tabell 3. Skattningsvärden före och efter behandling för patienterna med 

tvångssyndrom på den psykiatriska öppenvårdsmottagningen 

 

Mätskala Före 

behandling 

M (SD) 

Efter 

behandling 

M (SD) 

 P-värde för 

förändring 

Y-BOCS  

(Tvångssymtom) 

20,31(6,42) 10,6(5,54)  >,001 

PHQ-9 

(Depressionssymtom) 

12,33(6,25) 6,27 (6,45)  >,001 

GAD-7  

(Ångestsymtom) 

12,03(5,70) 7,26 (5,40)  >,001 

Sheehanskalan  

(Funktionsnivå) 

17,19(6,76) 9,10 (6,46)  >,001 

 

Behandlingens effektivitet jämfört med RCT-studier 

I tabell 4 listas resultat från RCT-studier över behandling för tvångssyndrom. Överst 

finns uppsatsens behandling. Därefter listas de RCT-studier som är till grund för 

behandlingseffekt-jämförelsen. Den genomsnittliga skillnaden i Y-BOCS för uppsatsens 

sample (M=10,03, SD=7,05) var lägre än RCT-studiernas genomsnitt om 14,88. 

Skillnaden var signifikant, t(41)=-3,947, p =>,001. För att kunna få översikt över 

medelvärdesskillnad finns en kolumn som visar studiens effektstorlek enligt Cohens d. 

Cohens d har poolats med inital SD, om Cohens d är d=.2 finns en liten effekt, om 

medelvärdesskillnaden är medelstor är d=.5 och om effektstorleken är stor är d=.8 

(Cohen, 1992). 
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Tabell 4. Y-BOCS och effektstorlek för de studier som uppsatsens sample jämförs 

med 

Författare (årtal) Behandlingsform Y-BOCS 

förmätning 

M (SD) 

Y-BOCS 

eftermätning 

M (SD) 

Cohens 

d 

Tengstrand 

(2016) 

KBT/ERP 

Uppsatsens sample 

20,31 (6,42) 10,6 (5,54)  1,62 

Nakatani et al. 

(2005) 

Beteendeterapi 29,9 (3,1) 12,9 (4,9) 4,15 

Cabedo et al 

(2009) 

KBT 25,81 (4,86) 8,31(6,19) 3,14 

Foa et al. (2005) KBT/ERP 24,6 (4,8) 11,0 (7,9) 2,08 

O´Connor et al 

(2006) 

KBT 28,5 (4.5) 13,3 (9,7) 2,01 

Whittal et al 

(2010) 

Kognitiv terapi 18,03 (6,29) 6,43 (4,77) 2,08 

Cabedo et al 

(2009) 

KBT 

(gruppbehandling) 

25 (5,98) 10,64 (9,32) 1,83 

 

Behandlingseffekt i effectiveness-studier 

Som beskrivet i Inledningen finns en pågående diskussion om RCT-studiers 

generaliserbarhet till klinisk miljö. Det har varit svårt att hitta behandlingsstudier som 

undersöker behandling för tvångssyndrom i ett kliniskt sammanhang, men några få 

publicerade alternativ presenteras i tabell 5. Eftersom det är mycket få studier i tabell 5 
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får den ses som en ytterst försiktig indikation om vilka behandlingsresultat som kan 

väntas i klinisk miljö. 

 

Tabell 5. Effektstorlek för studier som undersökt tvångssyndrom i klinisk miljö 

Författare Cohens d 

Tengstrand (2016). Uppsatsens sample 1,62 

Warren & Thomas (2001) 2,19 

DiMauro et al (2013) 1,36 

 

 

Andra behandlingsformer 

I tabell 6 visas andra behandlingsformer än KBT, till exempel kombinationsbehandling 

med läkemedel, läkemedel och kontrollgrupp. Tabellens syfte är att sätta effekten av 

KBT i perspektiv till andra behandlingsformer. Tabell 6 visar att även andra former av 

behandling för tvångssyndrom har effekt. Till och med placebo och kontrollgruppen har 

skattat en viss effekt av ”behandlingen”.   
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Tabell 6. Effektstorlek för RCT-studier med andra behandlingsformer för 

tvångssyndrom 

______________________________________________________________________ 

Författare 

(årtal) 

Behandlingsform Y-BOCS, 

startskattning. 

Medelvärde (SD) 

Y-BOCS, 

slutskattning. 

Medelvärde 

(SD) 

Cohens 

d 

Nakatani 

et al 

(2005) 

Farmakologisk 

behandling 

28,4 (3,8) 20,2 (9,4) 1,14 

     

Foa et al 

(2005) 

Placebo (för 

läkemedel) 

25,0 (4,0) 22,2 (6,4) 0,52 

     

Nakatani 

et al 

(2005) 

Kontrollgrupp 30,5 (3,7) 28,4 (5,5) 0,45 

     

Whittal et 

al (2010) 

Stresshantering 17,73 (7,73) 9,10 (6,48) 1,21 

     

 

Behandlingsutfall och tendens att avbryta behandling 

Det statistiska verktyget Spearmans rangkorrelation utfördes för att undersöka 

eventuella samband mellan initial depression, ångest respektive funktionsnivå och 

behandlingseffekt på tvångssyndrom (mätt genom förändring i Y-BOCS-skattningar) 

och drop out. Det fanns inget samband mellan behandlingsresultat och patienternas 

initiala skattningar för depression  (rs=,228, p=,147), ångest (rs =,268, p=,087) eller 

funktionsnivå (rs=,215, p =,184). Den statistiska analysen visar inte heller något 

signifikant samband mellan behandlingsavbrott och initial skattning för depression (rs 

=,055, p=,640), ångest (rs =,-,032, p=,790) eller funktionsnivå (rs =,070, p=,566).   
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Diskussion 

Syftet med uppsatsen var (1) att undersöka om det fanns skillnader i behandlingseffekt 

mellan behandling i klinisk miljö och RCT-studier, (2) att undersöka om behandlingen 

förbättrar patienternas skattningar på depression, ångest och funktionsnivå (3) att 

undersöka om initial depression, ångest och funktionsnivå har samband med 

behandlingseffekt och drop out. Resultatet visar att (1) Det fanns en signifikant skillnad 

i behandlingseffekt mellan uppsatsens kliniska sample och RCT-studier, (2) det fanns 

signifikanta förbättring gällande depression, ångest och funktionsnivå och (3) det fanns 

inga samband mellan några av de undersökta faktorererna och behandlingsutfall/drop 

out.  

 

Tolkning av resultat 

Även om gruppen från klinisk verksamhet har goda resultat är de signifikant lägre än de 

resultat som uppnåtts i efficacy-studier. De fåtal studier som fanns över effectiveness-

studier visar också svårigheten att uppnå samma effektstorlek som i efficacy-studier. 

Resultatet kan därför vara en försiktig indikation på att det kan vara svårare att uppnå 

behandlingseffekt i klinisk miljö än i RCT-studier. Det vill säga att behandlingen inte 

eventuellt inte går att upprepa rakt av med  likvärdiga resultat. Resultatet kan därför 

vara till underlag för kliniker som vill jämföra sin behandling med ett alternativ i en mer 

klinisk miljö.   

Tabellerna över olika behandlingsalternativ som undersökts i forskningar visar att det 

mesta har viss effekt, till och med placebo. Det visar att många sätt kan vara rätt och att 

det finns flera möjligheter i behandling för tvångssyndrom. KBT/ERP-behandling har 

dock högre effektstorlek än de andra behandlingsformerna, vilket indikerar att KBT är 

en metod med bättre evidens än till exempel placebo-behandling.  

Behandlingen gav signifikanta skillnader i skattningar för tvångssyndrom, depression, 

ångest och funktionsnivå. Det gör behandlingen till ett väl motiverat 

behandlingsalternativ. Differentialdiagnostik är viktigt för att undersöka vad som är 
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primär problematik, men kännedom om att ERP-behandling påverkar till exempel 

depressiva symtom kan vara värdefullt att ha i beaktande.  

Initial depression, ångest och funktionsnivå hade inget signifikant samband med 

behandlingsresultat eller vilka som avbröt behandlingen. Det ger en mycket försiktig 

indikation på att behandlare kan följa manualer trots komorbid problematik. I 

Inledningen beskrivs tvetydiga resultat om huruvida initiala depressionsnivåer kan ha 

samband med/alternativt predicera behandlingsresultat. I denna uppsats visade det sig 

inte ha ett samband. Ett av skälen till att den tredje frågeställningen skrevs var att 

undersöka om det fanns riskfaktorer för ett bra behandlingsutfall. Till exempel: 

Föreställ att det fanns starka samband mellan höga initiala depressionsskattningar och 

sämre behandlingsutfall/större tendens att avbryta behandling. Det hade kunnat 

motivera extra sessioner med fokus på depressionsbehandling eller motiverande intervju 

i början av behandling. Att depressionsskattningar inte påverkar behandlingsutfall/drop 

out är också värdefull information eftersom ger indikerar att behandlingen kan våga 

hålla sig till behandlingsmanualen. Som beskrivet i bakgrunden frångås ofta manualer 

eftersom behandlare inte har full tillit till att manualen kan matcha deras klienter med 

mer komplex problematik.  

 

Hypoteser kring resultaten 

Som beskrivet i bakgrunden är det svårare att nå resultat i klinisk miljö eftersom 

patientgruppen ofta har mer komplex problematik än forskningsdeltagare. Skillnad är 

därför inte överraskade och bör förstås utifrån kontexten. Den psykiatriska 

verksamheten har haft kvalificerade, välutbildade behandlare (läkare och psykologer), 

långa behandlingar och en evidensbaserad arbetsmetod, vilket är bra 

behandlingsförutsättningar. Skillnaden är dock viktig att belysa, eftersom den visar 

svårigheten att uppnå resultat jämförbara med forskning trots bra förutsättningar.  

En hypotes till varför kontrollgruppen och placebogruppen har haft effekt skulle kunna 

vara möjligheterna till spontanläkning eller tilltro till ”behandlingen”. Att till exempel 

få träffa en behandlare som frågar om symtom och följer upp skulle kunna påverka 
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förloppet utöver själva terapimetoden i sig. Att behandlaren och/eller patienten känner 

tilltro till metoden skulle också kunna påverka behandlingsförloppet i positiv riktning. 

Som i Inledningen beskrivet får patienten i behandlingen träna på att vara i situationer 

han eller hon tidigare undvikit. Att minska undvikande och lära sig hantera 

ångestväckande situationer skulle kunna vara verksamt för även depression och ångest. 

Exponeringen skulle kunna göra att personen börjar hitta nya, bättre sätt att hantera 

vardagen vilket gynnar det generella välmåendet. En annan hypotes är att personen blir 

mindre begränsad av sitt tvångssyndrom, vilket skulle kunna ha varit en grund för 

depressions- och ångestsyndrom. De sekundära effekterna av behandlingen är viktiga 

eftersom de är mått på tillvaron mer generellt. Bättring i dessa mått kan spegla en 

förhöjd livskvalitet.  

Att depression/ångest/funktionsnivå inte har samband med resultat/avbrott går emot 

hypoteserna inför uppsatsen. Med tanke på att det skiljer sig mycket i antal erbjudna 

sessioner skulle en förklaring till resultatet vara att de mer svårare symtom eventuellt 

erbjuds fler sessioner och därför får mer stöd vilket skulle kunna utjämna skillnaderna i 

behandlingseffekt. Som beskrivet i Inledningen finns rekommendationer om att 

nivåreglera behandlingen efter symtomens omfattning och svårighet. Att det inte finns 

samband med behandlingsavbrytande är svårt att tolka eftersom det baseras på ett litet 

sample där bara 9 personer avbröt.  

 

Praktiska implikationer 

Uppsatsen visar att behandlingen som bedrivits har god effekt och med fördel kan ingå i 

vårdutbudet. Behandlingen påverkar patienternas livskvalitet i och med de sänkta 

värdena för depression, ångest och funktionsnivå, vilket visar att behandlingen också 

har värdefulla sidoeffekter.   

 

Metodologisk diskussion 

Urvalet av studier som publiceras behöver inte vara samma antal som studier som 

genomförts. En studie över behandlingsresultat som inte visar någon signifikant skillnad 
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jämfört med kontrollgruppen är svårare att få publicerad än en artikel som visar att 

metoden hade effekt. Det innebär att det kan finnas en förvrängning i vilka resultat som 

puliceras.  I uppsatsen finns statistisk om behandlingsresultat som jämförs med resultat 

från RCT-studier. Om det skulle finnas en snedfördelning i vilka resultat som publiceras 

påverkar det även vilka resultat som det finns möjlighet att jämföra med i uppsatsen. I 

flera av artiklarna är det dessutom få deltagare. I en liten grupp får de enskilda 

deltagarna stor påverkan på det statistiska resultatet. Om en eller några få deltagare får 

extrema värden påverkar det resultatet på gruppnivå. 

I psykiatrin är förutsättningarna annorlunda än i kontrollerade experiment, till exempel 

mindre internt kontrollerat. I forskning kanske manualen följs mer punktligt, medan 

terapeuten i klinisk miljö större frihet att frångå manualen.  Eftersom behandlingarna 

redan genomförts i en annan miljö finns inte möjlighet att granska följsamheten till den 

terapimetod som utvärderas. En person som arbetat länge med behandlingar skulle till 

exempel kunna hittat sätt som fungerar bättre för vissa patienter och anpassar manualen 

utifrån vilken patient behandlaren möter. En annan aspekt av att inte ha full översikt 

över materialet är att det inte finns insyn i kringliggande faktorer som kan påverka i 

behandlingen.  

 

Begränsningar med studien 

Det var bara 42 av 74 personer som hade gjort slutskattningar på Y-BOCS. Det 

försvårar tolkningen av behandlingseffektivitet. Att det inte finns information om vilka 

personer som inte fått fylla i slutskattningar försvårar tolkningen ytterligare och gör den 

mindre tillförlitlig. Även vid  befintliga skattningar finns  risk för bias. De som 

genomgått behandling vet att deras behandlare ser resultaten och skulle därför kunna 

vilja justera svaren i positiv riktning. 

Flera patienter i samplet tar läkemedel. Om det är insatt läkemedel för att behandla 

tvångssyndrom eller inte framgår inte av datamaterialet. Eftersom vissa patienter som 

erbjuds farmakologisk behandling i samband med behandlingsstart är det en troligt att 

vissa erbjudits kombinationsbehandling, det vill säga en kombination av läkemedel och 
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KBT. Till exempel skulle patienter som uppvisar fler initiala symtom kunna ha erbjudits 

kombinationsbehandling i högre utsträckning.  

I uppsatsen undersöks en behandling i en specifik klinisk verksamhet. Eftersom det 

finns faktorer som påverkar den specifika behandlingen går det inte att direkt 

generalisera resultatet till andra verksamheter. Några faktorer som skulle kunna påverka 

är till exempel verksamhetens placering. Deltagarna har remitterats till en mottagning i 

en välsituerad stadsdel i en stor stad. Även om remittenten inte är beroende av att de 

måste vara inom samma geografiska område är det möjligt att vissa patient remitterats 

på grund av geografisk närhet. Det är också många deltagare som har 

universitetsutbildning. Utöver det har de på gruppnivå höga värden i AUDIT-

skattningarna. Den förhöjda alkoholkonsumtionen skulle kunna påverka 

behandlingsufallet på gruppnivå. Gruppens höga värden för alkoholbruk påverkar också 

i jämförelsen med forskning där dessa deltagare kan exkluderas. Det kan därför göra att 

deltagarna från klinisk miljö på gruppnivå har svårare förutsättningar för att få samma 

behandlingsresultat som forskningsdeltagarna.  

                                                                 

Slutsats och rekommendationer för framtida studier 

Som ovan nämnt kan ERP-behandling med fördel ingå i vårdutbudet. Det finns dock 

metodologiska svårigheter vilket gör att resultaten bör tolkas med försiktighet.  

Som beskrivet i bakgrunden rekommenderar APA (2006) att det finns tillgång till både 

efficacy- och effectiveness-studier för att få bästa möjliga evidens. Att hitta 

effectiveness-studier för KBT-behandling för tvångssyndrom har dock varit svårt. Att 

publicera mer material för hur väl ERP-behandling fungerar i klinisk miljö hade kunnat 

ge information om behandlingens ekologiska validitet och generaliserbarhet.  Det annat 

område att undersöka är huruvida effectiveness-studier på gruppnivå har andra 

behandlingsresultat än efficacy-studier på gruppnivå.   

Både i uppsatsen och i forskningsstudierna är det en relativt hög kvot av deltagare som 

väljer att avbryta behandling för tvångssyndrom. Det har funnits relativt få artiklar som 

undersöker orsaker till behandlingsavbrott vilket gör det till ett område för framtida 

forskning.   
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