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Abstract 
 
 
Egentlig depression är en folksjukdom, men i dagsläget är kognitiv 
beteendeterapi, som fått mest stöd i depressionsforskning, en bristvara. Därav 
finns ett behov av att med begränsade resurser kunna hjälpa så många patienter 
som möjligt och då är Internetbaserad självhjälpsbehandling i ett alternativ vid 
mild till måttlig depression. Denna behandlingsform kan dock inte hjälpa alla, 
varför de som inte svarat på den inledande behandlingen som ett andra steg bör 
erbjudas mer intensiv och individualiserad vård; så kallad. stepped care. Vid 
depression uppvisar vissa patienter sudden gains, det vill säga relativt stora, 
snabba och stabila minskningar av symptom, som ofta bibehålls på lång sikt.  
 
Syftet med studien var att undersöka effekten av stepped care vid mild till 
måttlig depression, vinna ökade kunskaper om sudden gains samt se om 
överlappningar mellan sudden gains och stepped care fanns.  
 
85 deltagare inkluderades i studien, varav 69 randomiserades till Internetbaserad 
självhjälpsbehandling eller live gruppbehandling. Övriga deltagare utgjorde en 
preferensgrupp där de själva valt Internetbehandling. Båda 
behandlingsalternativen utgick från samma KBT-baserade behandlingsmoduler, 
som administrerades under 8 veckor samtidigt som veckovisa självskattningar 
med MADRS-S hämtades in. Efter avslutad behandling bedömdes vilka 
deltagare, bland dem som fått Internetbehandling, som var i behov av fortsatt 
vård och därmed skulle erbjudas ytterligare åtta sessioner med telefonterapi.  
 
Efter de första åtta veckorna var 70 % av samtliga deltagare utan diagnos och 
40 % av deltagarna hade uppvisat sudden gains. Endast 22 % visade sig vid 
eftermätningen behöva gå vidare till telefonterapi, varav 60 % tackade ja och 
40 % fullföljde. Efter avslutad telefonterapi var 75 % av dessa deltagare utan 
diagnos. En begränsning med studien är att den endast är partiellt randomiserad. 
Slutsatsen är att den Internetbaserade självhjälpsbehandlingen var så effektiv att 
få deltagare behövde ytterligare vård i stepped care. De deltagare som uppvisade 
sudden gains mådde bättre än övriga vid behandlingens slut och fortsatte att må 
bättre vid enmånadsuppföljning. 
 

 2



Innehållsförteckning 
 

Stepped care och sudden gains vid Internetbaserad självhjälpsbehandling och live 
gruppbehandling vid depression (STELLA-projektet) ........................................................ 5 

Depression.............................................................................................................................. 5 
Kognitiv beteendeterapi vid depression ................................................................................. 6 
Internetbaserad självhjälpsbehandling ................................................................................... 6 
Stepped care ........................................................................................................................... 7 

Stepped care vid depression ............................................................................................... 9 
Sudden gains .......................................................................................................................... 9 
STELLA-projektet ............................................................................................................... 11 

Telefonadministrerad screening och terapi ..................................................................... 12 
Patientpreferens ............................................................................................................... 12 

Syfte ..................................................................................................................................... 13 
Metod....................................................................................................................................... 14 

Design................................................................................................................................... 14 
Deltagare .............................................................................................................................. 14 

Rekrytering ....................................................................................................................... 14 
Urval................................................................................................................................. 15 
Bortfall ............................................................................................................................. 18 

Material ................................................................................................................................ 20 
Formulär via Internet....................................................................................................... 20 
E-post till exkluderade deltagare ..................................................................................... 21 
Intervjumanualer .............................................................................................................. 21 
Behandlingsmoduler......................................................................................................... 22 
Riktlinjer för Internetbehandling ..................................................................................... 23 
Riktlinjer för gruppbehandling......................................................................................... 23 
Riktlinjer för stepped care................................................................................................ 23 
Riktlinjer för sudden gains ............................................................................................... 23 

Procedur ............................................................................................................................... 24 
Ubildning i SCID.............................................................................................................. 24 
Hemsida............................................................................................................................ 24 
Anmälningsförfarande...................................................................................................... 25 
Fördelning av deltagare i behandlingsgrupper ............................................................... 25 
Internetbehandling ........................................................................................................... 26 
Gruppbehandling ............................................................................................................. 27 
Eftermätning nr 1 och uppföljningsintervju ..................................................................... 28 
Tilldelning av behandlare till deltagare i stepped care ................................................... 28 
Stepped care ..................................................................................................................... 29 
Eftermätning nr 2 och uppföljningsintervju ..................................................................... 29 

Etiska överväganden ............................................................................................................ 29 
Resultat.................................................................................................................................... 30 

Samtliga deltagare ................................................................................................................ 30 
Utfall på skattningsformulär ............................................................................................ 30 
Förbättrade ...................................................................................................................... 32 
Grad av förbättring .......................................................................................................... 33 
Återställda ........................................................................................................................ 33 
Non-completers ................................................................................................................ 34 
Enmånadsuppföljning....................................................................................................... 34 

Stepped care ......................................................................................................................... 35 
Demografiska data ........................................................................................................... 35 
Skattningsformulär före behandling................................................................................. 35 

 3



Antal mail och terapeuttid under Internetbehandlingen .................................................. 35 
Utfall på BDI och MADRS-S efter stepped care .............................................................. 36 
Förbättrade och återställda ............................................................................................. 36 
Överlappningar mellan stepped care och sudden gains .................................................. 36 

Sudden gains ........................................................................................................................ 36 
Fördelning över veckorna ................................................................................................ 36 
Demografiska data ........................................................................................................... 37 
Behandlingsrespons över veckorna.................................................................................. 39 
Utfall på skattningsformulären ........................................................................................ 39 
Förbättrade och återställda ............................................................................................. 41 
Resultat från BDI och MADRS-S vid enmånadsuppföljning............................................ 41 

Diskussion ............................................................................................................................... 42 
Resultatsammanfattning ....................................................................................................... 43 
Resultatdiskussion................................................................................................................ 44 

Samtliga deltagare ........................................................................................................... 44 
Stepped care ..................................................................................................................... 44 
Sudden gains .................................................................................................................... 45 

Metoddiskussion................................................................................................................... 46 
Validitet ............................................................................................................................ 47 

Användning av resultaten..................................................................................................... 47 
Begränsningar med studien .................................................................................................. 48 
Slutsatser .............................................................................................................................. 48 
Framtida forskning ............................................................................................................... 49 

Referenslista............................................................................................................................ 50 

 4



Stepped care och sudden gains vid Internetbaserad självhjälpsbehandling 
och live gruppbehandling vid depression (STELLA-projektet) 
 

Depression 
 
Depression i klinisk mening brukar vanligtvis benämnas egentlig depression 
eller dystymi enligt diagnosmanualen DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders 4 edition; APA, 2000). Egentlig depression innebär 
att personen under samma tvåveckorsperiod upplever fem av följande symptom, 
varav minst ett av de två första: 1. nedstämdhet under större delen av dagen, 2. 
klart minskat intresse/glädje, 3. betydande viktnedgång, 4. sömnstörning (sover 
för lite/mycket), 5. psykomotorisk agitation eller hämning, svaghetskänsla eller 
energibrist, 6. värdelöshetskänslor eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor, 
7. tanke- eller koncentrationssvårigheter, 8. återkommande dödstankar, 9. 
självmordstankar eller försök/planer. Symptomen måste orsaka signifikant 
lidande eller försämrad funktion socialt eller på arbetet och de får inte bero på 
bipolär störning, droger, somatisk skada/sjukdom eller okomplicerad sorg. Man 
skiljer på om det rör sig om en enstaka depressionsepisod eller återkommande 
(minst två månader, då kriterierna ej ska ha varit uppfyllda, måste skilja 
episoderna åt).  
 
Diagnosen dystymi ställs om personen varit nedstämd under större delen av 
dagen flertalet dagar under minst två år samt uppfyller minst två av följande 
symptom: 1. minskad/ökad aptit, 2. sömnstörning, 3. 
energibrist/svaghetskänslor, 4. nedvärderar sig själv, 5. 
koncentrationssvårigheter eller obeslutsamhet, 6. hopplöshetskänslor. Liksom 
vid egentlig depression måste symptomen orsaka signifikant lidande eller 
försämrad funktion och de får inte bero på bipolär störning, droger, somatisk 
sjukdom/skada eller kronisk psykos. 
 
Egentlig depression räknas, enligt SBU (2004), till folksjukdomarna, då fyra till 
tio procent av befolkningen vid en viss tidpunkt uppfyller kriterierna för 
diagnosen. Detta motsvaras av mellan 350.000 och 900.000 kliniskt deprimerade 
vuxna svenskar. Depression är dessutom bland de viktigaste orsakerna till 
ohälsa, produktivitetsbortfall och arbetsoförmåga i världen. När det gäller 
behandling, så har farmakologisk och psykologisk behandling till exempel 
kognitiv beteendeterapi; KBT eller interpersonell psykoterapi; IPP visat sig vara 
lika effektiva vid mild till måttlig depression och ingen antidepressiv 
medicinering har visat bättre resultat än psykoterapi. Däremot har det visat sig 
att många patienter föredrar psykologisk behandling framför farmakologisk (van 
Shaik et al, 2004). 
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Kognitiv beteendeterapi vid depression 
 
Den psykologiska metod som har mest stöd i kliniska studier vid behandling av 
egentlig depression är kognitiv beteendeterapi; KBT (SBU, 2004). KBT är en 
kombination av kognitiv terapi och beteendeterapi; två terapiformer som har 
gemensamt att båda är empiriskt förankrade. Terapierna liknar även varandra i 
att de båda fokuserar på här och nu, att terapeuten är aktiv och har en öppen 
agenda samt att även patienten förväntas vara aktiv mellan sessionerna genom 
att utföra hemupppgifter. I kognitiv terapi arbetar terapeuten med patientens 
tankar, som man menar har blivit förvrängda och därav har en negativ inverkan 
på patientens känsloliv och beteenderepertoir (Beck, 1994). Patienten får lära sig 
att uppmärksamma sina automatiska tankar, det vill säga sådana som hjärnan 
hinner tänka så snabbt att man oftast är omedveten om dem. Bakom de 
automatiska tankarna finns grundantaganden som patienten har fått genom livet, 
till exempel jag är värdelös om jag inte är bäst på det jag gör. När patienten väl 
blivit medveten om sina automatiska tankar, är nästa steg att börja 
verklighetspröva dem och ersätta dem med mer funktionella tankar. 
Deprimerade patienter har ofta svarta tankar om såväl sig själva, omgivningen 
som framtiden; den så kallade kognitiva triaden.  
 
Beteendeterapi bygger på inlärningsteori, det vill säga att allt människor gör är 
inlärt (Martell, Addis & Jacobson, 2001). Beteenden, som tidigare har blivit 
förstärkta, upprepas, medan beteenden, som tidigare har blivit bestraffade, 
upphör. Det finns två olika typer av förstärkning: positiv innebär belöning av 
någon form och negativ innebär att något obehagligt undviks. Depression anses 
uppkomma pga att negativa livshändelser gjort att patientens liv innehåller för 
lite positiv förstärkning och/eller för mycket bestraffning och negativ 
förstärkning. Detta leder till att patienten drar sig undan och blir allt mer inaktiv, 
vilket i sin tur resulterar i energiförlust, biokemisk förändring och nedstämdhet. 
Nedstämdheten kan sedan paradoxalt nog orsaka fler negativa livshändelser 
(patienten bli ej längre bjuden på middagar då hon ändå bara tackar nej) och 
därmed har en ond cirkel skapats. Terapeuten hjälper patienten att bryta cirkeln 
genom att börja planera in aktiviteter som förväntas leda till positiv förstärkning.  
 

Internetbaserad självhjälpsbehandling 
 
Tyvärr råder det i dagsläget brist på terapeuter med KBT-kompetens i Sverige 
(Andersson, 2006). För att kunna hjälpa fler personer finns därför ett behov att 
utveckla nya behandlingsformer, som spar tid och pengar samt är lätta att 
administrera till ett stort antal människor (Hollon et al, 2002).  
 
När allt fler människor i västvärlden numer har tillgång till Internet, har forskare 
de senaste åren utvecklat Internetbaserad behandling som kan bli ett möjligt 
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alternativ till traditionell behandling (Andersson, 2006). Studier har visat att 
manualiserade självhjälpsprogram via Internet har likvärdig effekt som live 
behandling av mild till måttlig egentlig depression och att KBT lämpar sig väl 
för IT-formatet (Spek et al, 2007). Internetbaserad behandling har många 
fördelar: den patient som annars skulle tveka att söka traditionell behandling kan 
våga ta steget och inleda en behandling, denne kan i sin egen takt genomgå 
behandlingen när och var han/hon själv vill samt slipper, tack vare 
anonymiteten, att stigmatiseras. Andra fördelar med behandling via Internet är 
att terapeuten kan hinna med fler patienter, eftersom tiden per patient minskas, 
och att terapeuten kan nå ut till patienter i glesbygden som har långt till närmaste 
psykiatriska klinik (Spek et al, 2007). Slutligen har Internetbaserad självhjälp en 
fördel jämfört med biblioterapi (självhjälpslitteratur med eller utan 
terapeutkontakt) i och med att behandlingsmaterialet går att göra interaktivt när 
det levereras via hemsidor (Andersson, 2006). 
 
Det varierar mellan olika typer av Internetbaserad självhjälpsbehandling hur 
mycket, om någon, terapeutkontakt patienten har, men det har visat sig i studier 
att deltagarnas compliance minskar om självhjälpen är rent datoriserad, dvs om 
ingen feedback alls ges (Carlbring & Andersson, 2006). Även om manualiserad 
självhjälpsbehandling kompletteras med terapeutkontakt, kan dock en möjlig 
brist vara dess avsaknad av individuell anpassning. Ett sätt att överkomma detta 
är att efter genomförd behandling göra en bedömning över behovet av 
ytterligare behandling (Davidson, 2000). I de fall som ingen förbättring av 
symptomen har skett så erbjuds ytterligare behandling enligt en stepped care-
modell. 
 

Stepped care  
 
Stepped care innebär, enligt Davidson (2000), att hjälpsökande patienter som ett 
första steg erbjuds den vård som kräver minst arbetsinsats (såväl för 
primärvården som för patienterna) och kostnad. De patienter som sedan inte 
blivit hjälpta av steg ett, erbjuds ytterligare steg med interventioner som är mer 
individualiserade, intensiva och kostsamma. Enligt Bower och Gilbody (2005) 
har stepped care visat god effekt vid en rad besvär: rökning, ryggvärk, 
alkoholism, migrän, ätstörningar och depression. I en bulimistudie (Bower & 
Gilbody, 2005) jämfördes 16 sessioners live KBT med stepped care som bestod 
av 8 sessioners biblioterapi + ytterligare åtta sessioner live vid behov. Bland 
stepped caredeltagarna var 36 % utan diagnos efter enbart steg ett och under 
behandlingstiden hoppade fler deltagare av från livebehandlingen än från 
biblioterapin. Van Straten el al (2006) genomförde en randomiserad kontrollerad 
studie med 702 patienter som led av depression och/eller ångestsjukdomar på 12 
psykiatriska öppenvårdsmottagningar, och jämförde stepped care, som inleddes 
antingen med korttidsterapi eller med KBT, med vanlig matchad psykoterapi. 
Det senare innebar att mottagningspersonalen bestämde vilken psykoterapiform 
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varje patient behövde. Stepped care gav minst lika bra resultat som den vanliga 
vården.   
 
Davidson (2000) menar att den främsta fördelen med stepped care är att den kan 
ges direkt, vilket gör att man hinner med fler patienter och minskar väntelistor 
inom vården. Stepped care, som inleds med självhjälpsbehandling, kan dessutom 
fånga upp patienter som annars ej skulle ha haft möjlighet att ta sig till 
traditionell vård vid en klinik på grund av geografiska-, kommunikations-, 
ekonomiska- eller attitydproblem, enligt Scogin, Hanson och Welsh (2003). Kan 
vissa patienter tillfriskna efter en kort inledande behandling med några få 
sessioner, självhjälpsböcker eller självhjälpsgrupper, så finns, enligt Haaga 
(2000), heller inget skäl att sätta in en längre, mer intensiv och kostsam dito. 
Dessutom hävdar Hayes (1998) att varje slösad krona vid en lång behandling (i 
de fall den hade kunnat ersättas med en kortare), innebär att någon annan patient 
får lägre kvalitet på sin behandling än vad denne behöver. Slutligen hävdar 
Scogin, Hanson och Welsh (2003) att vissa patienter, som i traditionell vård 
tenderar att reagera med motstånd till vad de upplever är kontroll och påverkan 
från terapeuten, trivs bättre med inledande självhjälpsbehandling, eftersom 
terapeutrollen där blir mer indirekt. 
 
En nackdel med stepped care kan, enligt Davidson (2000), vara att patienters 
symptom förvärras av ineffektiva inledande behandlingar, vilket inte förutom 
mänskligt lidande även kan innebära dyrare vård i längden. Bower och Gilbody 
(2005) menar att man, av denna anledning, endast ska tillämpa stepped care när 
patientens sjukdom inte riskerar att förvärras av en lågintensiv behandling. Ett 
annat problem med stepped care är, enligt Davidson (2000), att patienter som 
inte blir hjälpta av det första steget kan dra sig för att ta emot fortsatt erbjuden 
vård. I ovan nämnda bulimistudie, så avböjde t ex en tredjedel av stepped 
caredeltagarna att få gå vidare till steg 2 i behandlingen (Bower och Gilbody, 
2005). Scogin, Hanson och Welsh (2003) menar att vissa patienter kan vara 
avigt inställda till lågintensiva behandlingar och understryker därför hur viktigt 
det är att tydligt informera om behandlingsupplägget och metodens empiriska 
stöd när man erbjuder patienter stepped care. Enligt Bower och Gilbody (2005), 
så valde t ex 20 % av patienterna i en ickerandomiserad studie och 50 % av 
patienterna på en väntelista till KBT, att avböja erbjudande om självhjälp. De 
patienter, som tackar nej, bör istället erbjudas traditionell vård, eftersom 
compliance annars påverkas negativt.  
 
Även vårdanställda kan, enligt Bower och Gilbody (2005), vara negativt 
inställda till stepped care då de känner sig obekväma med dess grundläggande 
filosofi. Då kan det vara bra att ta upp metodens empiriska stöd och tala om så 
kallad. outcome maximisation, vilket innebär att istället för att enbart titta på 
behandlingseffekten för enskilda patienter, lyfta fram behandlingens vinster för 
hela populationen. Självhjälpsbehandling har t ex oftast en måttlig 
behandlingseffekt medan traditionell psykoterapi har en hög behandlingseffekt, 
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men självhjälp kan levereras till ett större antal patienter än psykoterapi, som är 
få förunnat. Andra problem med stepped care på vårdcentraler kan, enligt 
Scogin, Hanson och Welsh (2003), uppstå om screeningen är bristfällig, vilket är 
allvarligt om man missar att någon patient är suicidbenägen. Ett annat möjligt 
problem är om vårdpersonal inte ringer patienter veckovis eller missar att boka 
in återbesök, vilket kan göra patienter negativt inställda till behandlingsformen. 
Slutligen tyder en del, enligt Bower och Gilbody (2005), på att patienter som 
genomgår lågintensivbehandlingar förbrukar mer vård vid sidan av 
behandlingen jämfört med patienter i traditionell vård. I bulimistudien ovan 
(Bower & Gilbody, 2005) sökte t ex 38 % av patienterna i stepped care vård vid 
sidan av studien jämfört med 17 % i liveterapin.  
 

 Stepped care vid depression  
Scogin, Hanson och Welsh (2003) föreslår tre steg i stepped care vid depression: 
1) biblioterapi, 2) biblioterapi + antidepressiva samt 3) antidepressiva + 
psykoterapi.  Författarna anser att psykoterapi egentligen bör komma före 
medicin, men att detta är ovanligt inom primärvården. Patienterna screenas först 
med självskattningsformuläret BDI (Beck Depression Inventory; Beck & Steer, 
1996) för att skilja ut dem som har mild till måttlig respektive svår depression, 
då de senare oftast behöver gå direkt till steg 2. Det kan även vara värdefullt att 
screena med hjälp av valda delar ur SCID-intervju (Structured Clinical Interview 
for DSM-IV; SCID; First, Gibbon, Spitzer, Williams, & Benjamin, 1999) för att 
kartlägga patientens sjukdomshistoria och komorbiditet, eftersom det kan 
påverka behandlingsresponsen.  
Självhjälpsbehandlingen pågår, enligt Scogin, Hanson och Welsh, med fördel 
under fyra veckor, med telefonuppföljning en gång per vecka där patienten får 
svara på hur han/hon mår, hur långt han/hon kommit i självhjälpsmaterialet och 
om han/hon har några frågor. Tilläggas bör att vårdpersonalen behöver få en 
möjlighet att läsa in sig på självhjälpsmaterialet, eftersom de ska kunna svara på 
patienternas eventuella frågor kring innehållet och övningsuppgifter. När det 
gäller valet av självhjälpsmaterial, som används i steg 1, menar Scogin, Hanson 
och Welsh (2003) att det viktigaste är att det har empiriskt stöd, då det finns en 
uppsjö av självhjälpslitteratur ute i handeln. Efter en månad sker en större 
uppföljning via telefon med BDI eller HAM-D (Hamilton Depression Rating 
Scale, 1960) för att bedöma om graden av depressionssymptom förändrats sedan 
behandlingsstart och avgöra om patienten behöver gå vidare till nästa steg i 
behandlingen eller kan få återfallsprevention. Patienten bör fortsätta att 
behandlas tills depressionen gått i full remission, då risken för återfall är stor om 
symptom kvarstår.  
 
Sudden gains  
 
Sudden gains handlar, enligt Tang och DeRubeis (1999), om relativt stora, 
snabba och stabila minskningar av depressiva symptom mellan två sessioner, till 
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skillnad från det mer vanligt förekommande förloppet där patientens symptom 
varierar upp och ner från session till session. Sudden gains infaller vanligtvis 
mellan fjärde och tionde sessionen. Andra forskare (Busch, Kanter, Landes & 
Kohlenberg, 2006; Kelly, Roberts & Bottonari, 2007) menar dock att sudden 
gains kan inträffa tidigare. Studier har visat att en sudden gain i snitt motsvarar 
en minskning av mellan 9.25 och 12.5 poäng på BDI (Busch, Kanter, Landes & 
Kohlenberg, 2006; Kelly, Roberts & Bottonari, 2007; Vittengl, Clark & Jarret, 
2005). Patienter som får sudden gains i depressionsbehandling uppvisar på lång 
sikt, färre depressiva symptom än de som inte uppvisat sudden gains (Tang & 
DeRubeis, 1999; Kelly, Roberts & Ciesla, 2005). Andelen deltagare som får 
sudden gains brukar vara runt 40 % (Busch, Kanter, Landes & Kohlenberg, 
2006; Tang & DeRubeis, 1999; Vittengl, Clark & Jarret, 2005). Få sudden 
gains-forskare har tidigare tittat på prediktorer men Kelly, Roberts och Bottonari 
(2007) fann nyligen att självförtroende var en signifikant prediktor för sudden 
gains. 
 
Tang och DeRubeis (1999) föreslår en trestegsmodell där patienterna i 
förberedelsestadiet får lära sig kognitiva modeller och tekniker samt börjar 
utveckla en terapeutisk allians. Därefter kommer en så kallad kritisk session där 
patienten uppnår en förändring av sina övertygelser och kognitiva scheman. 
Efter en kritisk session erhåller patienten sudden gain, det vill säga den plötsliga 
och stora nedgången i depressiva symptom. Sudden gain bidrar till en bättre 
terapeutisk allians som i sin tur främjar ytterligare kognitiva förändringar och 
leder till en uppåtgående spiral. Andra forskare (Busch, Kanter, Landes & 
Kohlenberg, 2006; Kelly, Roberts & Ciesla, 2005) har dock inte kunnat styrka 
ett samband mellan sudden gains och kognitiva förändringar. Sudden gains har 
även identifierats i åtskilliga psykoterapiformer utöver kognitiv terapi. Vittengl, 
Clark och Jarret (2005) fann dessutom att sudden gains förekom ungefär lika 
ofta i placebo- och farmakoterapi som i kognitiv terapi.  
 
För att identifiera en sudden gain ska omfattningen av den, enligt Tang och 
DeRubeis (1999), vara a) stor i absoluta termer, b) relativ i förhållande till de 
depressiva symptomens allvarlighetsgrad före sudden gain och c) relativ i 
förhållande till symptomskiftningarna före och efter sudden gain. Tang och 
DeRubeis använde följande mått för att identifiera sudden gain: a) Sudden gain 
motsvarar en sänkning på minst sju BDI-poäng, b) sänkningen ska utgöra minst 
25 % av den föregående sessionens BDI-poäng och c) medelvärdet av BDI-
poängen på de föregående tre sessionerna innan sudden gain ska vara signifikant 
högre än på de tre terapisessionerna efter sudden gain. Signifikansen testas med 
ett oberoende t-test med α = 0.05.  
 
Kelly, Roberts och Bottonari (2007) betraktar en symptomförbättring som en 
sudden gain om följande villkor är uppfyllda: 1) BDI-poängen från föregående 
vecka ska ha reducerats med minst 25 % 2) denna minskning ska bestå av minst 
sju BDI-poäng från föregående vecka och 3) skillnaden ska vara åtminstone 1.5 
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standardavvikelse från individens medelpoäng under studiens gång. Dessa 
villkor ställs för att försäkra att en sudden gain är stor och skiljer sig från den 
normala variation som kan förekomma i en individs poäng från vecka till vecka. 
Relapse (återfall) anses ha inträffat om BDI-poängen höjts med mer än 50 % av 
sudden gain. Andelen deltagare som fått relapse har i tidigare studier varit 17 % 
(Tang & DeRubeis, 1999; Vittengl, Clark & Jarret, 2005), 38 % (Kelly, Roberts 
& Bottonari, 2007) och 44 % (Busch, Kanter, Landes & Kohlenberg, 2006). 
 
Kelly, Roberts och Bottonaris (2007) tredje och sista villkor för sudden gains 
skiljer sig från Tang och DeRubeis (1999) i det avseendet att skillnaden i 
medelvärde inte signifikanstestas med ett oberoende t-test α  = 0.05 utan ska 
istället vara minst 1.5 standardavvikelser från individens medelpoäng under 
studiens gång. Orsaken till detta är att det är praktiskt omöjligt att analysera 
stora förbättringar som antingen uppstår mycket tidigt eller mycket sent i 
behandlingen eftersom den definitionen förutsätter att det ska vara tre sessioner 
före och efter en sudden gain. Genom att ha 1.5 standardavvikelse som kriterie 
försäkrar man att storleken på en sudden gain överskrider individens normala 
symptomvarians samtidigt som man kan anaylsera tidiga (eller sena) 
symptomförbättringar. Busch, Kanter, Landes och Kohlenberg (2006) har visat 
på vikten av tidiga förändringar inom KBT där tidiga nedgångar av 
depressionssymptom predicerar bättre behandlingsutfall. Detta gör att det är 
viktigt att kunna bedöma tidiga sudden gains. Även Busch, Kanter, Landes och 
Kohlenberg förkastade Tang och DeRubeis (1999) tredje krav på att 
medelvärdet ska vara signifikant högre tre terapisessioner före en sudden gain. 
Detta ersattes istället med ett villkor på att minst 50 % av en sudden gain ska 
bibehållas i åtminstone två av de efterföljande sessionerna. 
 

STELLA-projektet 
 
Den aktuella studien, kallad STELLA-projektet, var en vidareutveckling av två 
tidigare Internetbaserade depressionsbehandlingar med kognitiv beteendeterapi: 
DAVID-projektet vid Uppsala universitet (Bergström & Holländare, 2002) och 
KLARA-projektet vid Linköpings universitet (Lenndin & Vernmark, 2005). I 
DAVID jämfördes Internetbaserad självhjälpsbehandling med väntlistegrupp 
och i KLARA hade man även lagt till en e-postbehandling. I båda studierna gav 
Internetbaserad behandling en signifikant förbättring i depressionssymptom 
jämfört med kontrollgrupp. I KLARA blev 87 % förbättrade och 33 % 
återställda samt 92 % förbättrade i någon grad enligt CGI-skattning (Clinical 
Global Impression Scale; Guy, 1976). 
 
STELLA-projektets övergripande syfte var att jämföra effekten av åtta veckors 
Internetbaserad självhjälpsbehandling med åtta veckors live gruppbehandling, 
vilket beskrivs närmare i Andersson och Sleman (2007). Deltagarnas 
behandlingsrespons mättes varje vecka med självskattningsformulär. Efter 
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avslutad behandling, erbjöds de Internetdeltagare, som inte blivit hjälpta, 
stepped care i form av ytterligare åtta sessioners individualterapi via telefon.  
 

Telefonadministrerad screening och terapi 
En del intervjuer under STELLA-projektets screening, samt alla intervjuer under 
uppföljningen, genomfördes via telefon. Även individualterapin, som erbjöds till 
stepped care-deltagarna, genomfördes via telefon. Simon, Revicki och Von 
Korff (1993) fann att SCID (version III-R) och HAM-D var lika effektiva när de 
administrerades via telefon som live, vid screening för depression. 
Telefonadministrerad KBT vid depression är, enligt Tutty, Ludman och Simon 
(2005), ett mer kostnadseffektivt alternativ, som kan överbrygga de hinder som 
många patienter upplever inför att söka hjälp för sina psykiska besvär. Tutty, 
Ludman och Simon erbjöd deprimerade, som inte svarade bra på enbart 
farmakologisk behandling, åtta halvtimmeslånga sessioner KBT samt 3-4 
boostersessioner (uppföljning) över 12 månader och fann att telefonterapin var 
lika effektiv som vanlig vård. Även Mohr, Hart och Marmar (2006) fann 
signifikant förbättring i symptom och diagnostisk status hos några 
landsortspatienter med måttlig till svår depression, som fick åtta KBT-sessioner 
via telefon. År 2007 publicerade Ludman, Simon, Tutty och Von Korff resultat 
från en stor randomiserad studie där KBT via telefon samt antidepressiv 
medicinering jämfördes med enbart medicinering och där telefonterapin hade 
signifikant bättre effekt vid uppföljning efter 6-18 månader. 
 

 Patientpreferens 
Till följd av att det i STELLA-projektet var svårt att rekrytera tillräckligt många 
deltagare, som var villiga att randomiseras, så användes en preferensgrupp 
utöver de två randomiserade grupperna. Howard och Thornicroft (2006) menar 
att det är vanligt att just psykiatripatienter har en stark behandlingspreferens och 
att randomisering härstammar från medicinstudier, som har en fördel över 
psykologiska behandlingsstudier, i och med att de har lättare att hålla deltagarna 
blinda för vilken behandling de får. Det saknas studier kring patientpreferens 
med tillräcklig power, för att säkert kunna avgöra om patientpreferens påverkar 
behandlingseffekt. Williams et al (1999) fann exempelvis i sin studie med 
smärtpatienter att det enda som skilde preferensgruppen från de randomiserade 
var att de förra hade längre resväg till kliniken, vilket för övrigt var samma 
anledning till att deltagare i STELLA-projektet inte ville randomiseras till 
gruppterapi då det innebar resor till Linköping. Risken är att patienter som har 
stark preferens och som randomiseras till icke önskad behandling, uppvisar 
recentful demoralisation vilket ökar risken för avhopp. Det vanligast 
förekommande sättet att hantera patientpreferenser är, enligt Thornett (2001), att 
använda sig av Bradley och Brewin's partiell randomisering med 
patientpreferens från slutet av 80-talet. Metoden innebär att patienter med stark 
preferens tillåts få sin önskade behandling medan övriga patienter randomiseras 
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på sedvanligt sätt. Partiell randomiserng används, enligt Tenhave, Coyne, Salzer 
och Katz (2003), med fördel när det är svårt att rekrytera ett tillräckligt stort 
urval. Om deltagare som motsäger sig randomisering ej får delta i studier kan 
det nämligen resultera i att samplet inte blir representativt, vilket minskar den 
externa validiteten; generaliserbarheten, av resultaten. Howard och Thornicroft 
(2006) menar att det krävs ett större sample än vanligt vid en partiell 
randomisering, eftersom de två randomiserade behandlingsgrupperna bör vara 
lika stora som standarden i randomiserade studier samt att preferensgruppen bör 
vara tillräckligt stor för att tillåta jämförelser mellan de som hade och de som 
inte hade preferens.  
 

Syfte 
 
Denna uppsats har två syften: dels att undersöka effekten av stepped care, dels 
att se om deltagare uppvisar sudden gains. Syftena delades vidare upp i följande 
frågeställningar: 
 
1. Stepped care: 

- Hur effektiv är stepped care jämfört med att få gruppbehandling direkt? 
- Finns prediktorer för vilka deltagare som går vidare till steg två i stepped 

care? 
2. Sudden gains:  

- Förekommer sudden gains bland deltagarna i behandlingsgrupperna? 
- Finns det prediktorer för sudden gains? 
- När inträffar sudden gains? 
- Hur stor poängminskning motsvarar en sudden gain? 

3. Överlappningar mellan sudden gains och stepped care:  
- Minskar ”risken” för att gå vidare till steg 2 i stepped care om man uppvisat 

sudden gains i    
   behandlingens första fas? 
 

Hypotesen gällande stepped care är att hälften av deltagarna ur Internet- och 
preferensgruppen ska gå vidare till stepped care där stepped care gruppens 
resultat efter avslutad behandling förväntas vara lika postresultaten för 
deltagarna i gruppbehandlingen. För sudden gains förväntas att ca 40 % ska 
uppvisa fenomenet samt att deltagarna med sudden gains ska ha förbättrats mer 
vid postmätning samt enmånadsuppföljning. Sudden gains förväntas uppstå 
tidigt i behandlingen. För samtliga deltagare förväntas inga skillnader mellan 
behandlingsgrupperna gällande behandlingsrespons. 
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Metod 
 

Design 
 
Designen var en experimentell partiellt randomiserad behandlingsstudie med tre 
betingelser: randomiserad gruppbehandling respektive Internetbaserad 
självhjälpsbehandling samt en preferensgrupp vars deltagare valde 
Internetbaserad självhjälpsbehandling. Dessutom genomfördes stepped care som 
innebar att ickeförbättrade deltagare ur Internet- och preferensgruppen erbjöds 
individualterapi via telefon. Parallellt undersöktes även fenomenet sudden gains 
genom att låta samtliga deltagare fylla i veckovisa självskattningar med 
formuläret MADRS-S (Montgomery Åsberg Depression Rating Scale - Self 
rated; Montgomery & Åsberg, 1979). Den oberoende variabeln utgjordes av en 
mellangruppsvariabel; grupp, i tre lägen för del ett i studien (grupp, Internet och 
preferens) samt två lägen (grupp- och stepped care-behandling) för studiens del 
två. Inomgruppsvariabeln utgjordes av tid i två lägen (före och efter 
behandling). För att få fram beroende variabler användes resultat från 
självskattningsformulären BDI (Beck Depression Inventory; Beck & Steer, 
1996), MADRS-S, BAI (Beck & Steer, 1990) och QOLI (Quality of Life 
Inventory; Frisch, Cornell, Villanueva & Retzlaff, 1992). Vid sidan av dessa 
hämtades resultat från intervjuer med SCID I och II (Structured Clinical 
Interview for DSM-IV; First, Gibbon, Spitzer, Williams, & Benjamin, 1999) och 
HAM-D (Hamilton, 1960) samt en CGI-bedömning (Clinical Global 
Impression; Guy, 1976). 
 

Deltagare 
 

 Rekrytering 
Rekrytering av deltagare skedde via e-post, lokala anslagstavlor, Internet samt 
dagspress. Inledningsvis mailades de personer som tidigare anmält sitt intresse 
att delta i kommande depressionsstudier på en hemsida (www.studie.nu). Anslag 
om studien sattes upp på Linköpings universitets tre campus: Valla, 
Hälsouniversitetet och Norrköping samt i affärer runt om i Östergötland. På 
Linköpings universitets hemsida; såväl på dess startsida som på studenthälsans 
sida, fanns information om studien och länk till STELLA-projektets hemsida. 
Handledaren i studien intervjuades av tidningsreportrar vilket gav artiklar i Extra 
Östergötland, Expressen och Norrköpings tidningar (NT) men dessa skrev inte 
ut Internetadressen till anmälningssidan. Det sattes in en betald annons i Östgöta 
Correspondenten (Corren) och en tid senare publicerade samma tidning en 
artikel som länkade till anmälningssidan.  
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Deltagarna fick inte någon ersättning för eventuella resekostnader till och från 
Linköping eller för sin Internetuppkoppling, men behandlingen var avgiftsfri för 
deltagarna. 
 

 Urval 
Följande var inklusionskriterier för att få delta i studien: 
 
1. Minst 18 år. 
2. Fyllt i personuppgifter och genomfört screening på anmälningssidan. 
3. Totalpoäng < 35 på MADRS-S (Montgomery & Åsberg, 1979); dvs ej svårt 

deprimerad. 
4. Totalpoäng >15 på MADRS-S; dvs åtminstone lindrigt deprimerad.  
5. Poäng < 4 på livslustfrågan på MADRS-S; det vill säga ej suicidbenägen. 
6. Ej ha annan primär problematik, som bedömdes att den ej skulle gynnas av 

denna behandling. 
7. Stabil eventuell antidepressiv medicinering, det vill säga som ej påbörjats 

eller ändrats den senaste månaden. 
8. Skickat in ett undertecknat Samtycke om personuppgiftslagen (PUL). 
9. Diagnostiserad med egentlig depression eller dystymi enligt SCID-I (First, 

Gibbon, Spitzer, Williams, & Benjamin, 1999).  
10. Ej diagnostiserad med bipolär störning enligt SCID-I. 
 
Eventuell fobisk-, osjälvständig- och/eller tvångsmässig personlighetsstörning 
enligt SCID-II utgjorde inte ett exklusionsskäl. 
 
För att därefter gå vidare till stepped care ställdes följande kriterier på 
deltagarna: 
 
1. Tidigare deltagit i internetbehandling  
2. Kvarstående diagnos, vilket kan visa sig antingen genom att diagnostiseras 

med egentlig depression alternativt dystymi enligt SCID-I eller ha >20 poäng 
på MADRS-S 

3. Ingen symptomförbättring alternativt försämring sedan behandlingens start, 
vilket kan visa sig antingen genom att ha förbättrats <1 på CGI (Guy, 1976) 
eller ha en poängminskning < 30 % på MADRS-S  

 
213 deltagare gick in på anmälningssidan på Internet och genomförde hela 
screeningproceduren, som bestod av demografiska uppgifter, 
självskattningsformulären Beck Depression Inventory (BDI; Beck & Steer, 
1996), MADRS-S (Montgomery & Åsberg, 1979), BAI (Beck & Steer, 1990) 
och QOLI (Frisch, Cornell, Villanueva & Retzlaff, 1992) samt frågor kring 
deltagarnas åsikter och förväntningar angående grupp- resp. Internetbehandling. 
Av dessa 213 potentiella deltagare exkluderades 59 innan antagningsintervju 
och mailades besked om varför de inte gått vidare i antagningsprocessen (se 
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figur 1 för exkluderingsorsaker). I dessa mail gavs även råd, som var anpassade 
efter om deltagaren var för svårt eller lindrigt deprimerad alternativt hade annan 
problematik.  
 
154 uppfyllde inklusionskriterierna för att gå vidare till en intervju, där 
diagnostisering skedde med hjälp av delen om förstämningsepisoder ur SCID-I, 
delen om fobisk-, osjälvständig- resp. tvångsmässig personlighetsstörning ur 
SCID-II samt HAM-D (Hamilton, 1960). Av de 119 intervjuer som 
genomfördes, skedde 71 live och 48 via telefon, av praktiska skäl. 85 deltagare 
inkluderades i studien efter en bedömning av läkare med specialistkompetens i 
psykiatri. Av dessa randomiserades 69 till antingen gruppbehandling eller 
Internetbehandling. Övriga 16 ingick i en preferensarm, där de fick välja 
Internetbehandlingen pga långt avstånd till Linköping. Efter avslutad behandling 
erbjöds tio Internetdeltagare stepped care i form av telefonterapi, varav sex 
tackade ja.  
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133 personer kallades till 
SCID intervju 

59 exkluderades pga en eller flera av nedanstående kriterier:

1. Totalpoäng >30 på MADRS-S (n = 22) 

2. Totalpoäng <15 på MADRS-S (n = 33) 

3. <3 på item 9 i MADRS-S (n= 11) 

4. Ej stabil medicinering (n = 9) 

5. Annan primär problematik (n = 16) 

6. Annan pågående behandling (n =8) 

154 personer uppfyllde  
inklusionskriterierna 

14 uteblev från intervjun

34 exkluderades av en eller flera av följande anledningar: 

1. Ej egentlig depression enligt DSM-IV (n = 22) 

2. Ej stabil medicinering (n = 2) 

3. Annan primär problematik (n = 11) 

4. Hög suicidrisk (n = 3) 

15 hoppade av innan intervjun
6 kallades inte pga att önskat deltagarantal redan uppnåtts 

85 personer inkluderades: 
69 randomiserades till 
antingen 
gruppbehandling eller 
internetbehandling 
16 ingick i preferensarm 
med IT-behandling 

Gruppbehandling (n = 32) 

19 fullföljde behandlingen 
29 deltog i eftermätning 
 28 deltog i efterintervju 

IT-behandling (n = 33)

31 fullföljde behandlingen  
32 deltog i eftermätning 
28 deltog i efterintervju

Preferensgrupp IT-arm (n =16)

14 fullföljde behandlingen 
14 deltog i eftermätning 
14 deltog i efterintervju 

4 hoppade av efter randomisering till gruppbehandling:
4 deltog i eftermätning och 3 deltog i efterintervju 
3 deltog i eftermätning nr 2  

39 gick ej vidare till 
stepped care: 

36 deltog i eftermätn. nr 2 
4 avböjde deltagande: 
1 deltog i eftermätning nr 2 
2 deltog i efterintervju nr 2 

Stepped care (n = 6)

4 fullföljde behandlingen   
6 deltog i eftermätning nr 2 
5 deltog i efterintervju nr 2 

29 deltog i eftermätning nr 2 

213 personer fyllde i personuppgifter och screeningformulär via hemsidan 

Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen med exkluderingsorsaker i rutorna till höger. 
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 Bortfall 
Oavsett om deltagarna genomfört hela behandlingen eller inte, uppmanades de 
att efteråt gå in på hemsidan och fylla i en eftermätning, som bestod av BDI, 
MADRS-S, BAI och QOLI samt en utvärdering av behandlingen. 79 gjorde 
eftermätningen, vilket ger ett bortfall på 7 % fördelat på följande vis: grupp (n = 
33), IT (n = 32) och preferens (n = 14). 73 deltog sedan även i en uppföljande 
telefonintervju, som bestod av SCID-I (frågor om egentlig depression och 
dystymi) och HAM-D samt CGI. För telefonintervjun innebär detta ett bortfall 
på 14 % (grupp n = 31, IT n = 28 och preferens n = 14). Efter stepped care var 
det för samtliga deltagare, åter igen oberoende av om de genomgått 
behandlingen eller inte, dags för ytterligare en uppföljning bestående av BDI 
och MADRS-S via hemsidan och där deltog 75, vilket ger ett bortfall på 12 % 
(grupp n = 32, IT n = 29 och preferens n = 14). Stepped care-deltagarna 
intervjuades dessutom ytterligare en gång per telefon med SCID-I, HAM-D och 
CGI; 7 deltog i denna. Se tabell 1 för demografiska data. 
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Tabell 1. En demografisk beskrivning av deltagarna. Procentsatser inom respektive grupp 
            
    Grupp Internet Preferens Totalt 
    (n = 36)      (n = 33) (n = 16) (n = 85) 
Kön Man 7 (19.4 %) 8 (24.2 %) 1 (6.3 %) 16 (18.8 %) 
 Kvinna 29 (80.6 %) 25 (75.8 %) 15 (93.7 %) 69 (81.2 %)
         
Ålder Medelålder (SD) 41.8 (12.2) 42.8 (14.9) 42.0 (9.8) 42.2 (12.8)
 Min-Max 21-67 23-65 27-57 21-67
         
Sysselsättning Arbetar 21 (24.7 %) 20 (60.6 %) 10 (62.5 %) 51 (60.0  %)
 Arbetslös 3 (8.3 %) 4 (12.1 %) 1 (6.3 %) 8 (9.4 %)
 Sjukskriven/pensiona 5 (13.9 %) 3 (9.1 %) 5 (31.3 %) 13 (15.3 %)
 Student 6 (16.7 %) 5 (15.2 %) 0 11 (12.9 %)
 Ålderspension 1 (2.8 %) 1 (3.0 %) 0 2 (2.4 %)
         
Civilstånd Gift/sambo 28 (22.2 %) 23 (69.7 %) 11 (68.8 %) 62 (72.9 %)
 Särbo 2 (5.6 %) 3 (9.1 %) 0 5 (5.9 %)
 Ensamstående 4 (11.1 %) 6 (18.2 %) 5 (31.2 %) 15 (17.6 %)
 Annat boende 2 (5.5 %) 1 (3.0 %) 0 3 (3.5 %)
         
Datorvana Mycket stor 15 (17.6 %) 11 (12.9 %) 4 (4.7 %) 30 (35.3 %)
 Ganska stor 9 (10.6 %) 11 (12.9 %) 8 (9.4 %) 28 (32.9 %)
 Medelstor 12 (14.1 %) 7 (8.2 %) 3 (3.5 %) 22 (25.9 %)
 Ganska liten 0 4 (4.7 %) 1 (1.2 %) 5 (5.9 %)
 Mycket liten 0 0 0 0
         
Tidigare psykologisk Ja 16 (44.4 %) 15 (45.5 %) 11 (68.7 %) 42 (49.4 %)
behandling Nej 20 (55.6 %) 18 (54.5 %) 5 (31.3 %) 43 (50.6 %)
         
Pågående 
psykologisk Ja 1 (2.8 %) 3 (9.1 %) 0 4 (4.7 %)
behandlig Nej 35 (97.2 %) 30 (90.9 %) 16 (100 %) 81 (95.3 %)
         
Pågående 
medicinering Jab 9 (25 %) 9 (27.3 %) 9 (56.2 %) 27 (34.1 %)
 Nej 27 (75 %) 24 (72.7 %) 7 (43.8 %) 56 (65.9 %)
         
Diagnos depressionc 26 (72.2 %) 24 (72.7 %) 12 (75.0 %) 62 (72.9 %)
 dystymi 1 (2.8 %) 3 (9.1 %) 2 (12.5 %) 6 (7.1 %)
 dystymi + depr.d 9 (25 %) 6 (18.2 %) 2 (12.5 %) 17 (20.0 %)
         
Personlighetsstörning Ingen 33 (91.7 %) 30 (90.9 %) 14 (87.4 %) 77 (90.6 %)
 fobisk 2 (5.5 %) 1 (3.0 %) 0 3 (3.5 %)
 undfallande 0 0 0 0
 tvångsmässig 0 2 (6.1 %) 1 (6.3 %) 3 (3.5 %)
 fobisk + undfallande 1 (2.8 %) 0 0 1 (1.2 %)
  fobisk + tvångsm. 0 0 1 (6.3 %) 1 (1.2 %)
a  = heltid. deltid. 
b = ångestdämpande och/eller antidepressivt. 
c = Mild till måttlig egentlig depression. varav 35.5 % med enstaka episod (första insjuknande) och 64.5 % recidiverande (återkommande  
     episoder). 60 % av deltagarna med recidiverande depression uppgav i snitt 6.5 st tidigare episoder. övriga 40 % kunde ej uppskatta  
     antalet tidigare episoder. 
d = Dystymi och mild till måttlig egentlig depressionsepisod  
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Material 
 
Samtliga deltagare i studien var tvungna att ha regelbunden tillgång till en dator 
med Internetuppkoppling, eftersom de ombads att fylla i MADRS-S i slutet av 
varje behandlingsvecka. Om någon deltagare skulle få problem någon vecka, så 
kunde de dock få formuläret hemskickat. Internetdeltagarna behövde dessutom 
Internetuppkoppling för att kunna svara på några frågor via nätet varje veckoslut 
för att få tillgång till nästa behandlingsmodul. Däremot var det inte något krav 
att ha tillgång till skrivare, eftersom såväl gruppdeltagare som Internetdeltagare 
även fick modulerna i pappersformat varje vecka.   
 

 Formulär via Internet  
Screeningformulären som potentiella deltagare fick fylla i via Internet bestod av 
117 frågor. De första frågorna var av demografisk karaktär: kön, ålder, 
civilstånd, utbildning, sysselsättning, medicinering och psykologisk behandling. 
Därefter följde de fyra självskattningsformulären BDI, MADRS-S, BAI och 
QOLI. Avslutningsvis kom ett antal frågor om grupp- resp. 
Internetbehandlingen, för att få fram deltagarnas åsikter och förväntningar om 
behandlingsalternativen. Vid eftermätningen minskades antalet demografiska 
frågor och frågorna kring förväntningar hade bytts ut mot en utvärdering där 
deltagarna fick ge sina synpunkter på behandlingen (se Andersson & Sleman, 
2007). 
 
Beck Depression Inventory I (BDI; Beck & Steer, 1996) är det 
självskattningsformulär, som är mest erkänt internationellt sett för att mäta grad 
och förändring av depressionssymptom från en vecka till en annan (Dozois & 
Dobson, 2002). BDI består av 21 frågor med vardera fyra svarsalternativ som 
ger 0-3 poäng, vilket blir en möjlig maxpoäng på 63 poäng. 0-9 poäng motsvarar 
minimal depression, 10-16 poäng lindrig, 17-29 poäng måttlig och 30-63 poäng 
tyder på svår depression.  
 
Montgomery Åsberg Depression Rating Scale – Självskattningsversionen, 
MADRS-S (Montgomery & Åsberg, 1979) mäter de tre senaste dagarnas 
depressiva symptom hos klienten och är ett vanligt självskattningsinstrument 
inom svensk psykiatri. Formuläret består av nio frågor som skattas på en 
sjugradig skala med poängen 0-6, vilket ger en maxpoäng på 54. Poängen ska 
tolkas enligt följande: 0-6 poäng ingen depression, 7-19 poäng mild, 20-34 
måttlig och 35-54 poäng svår depression. Frågorna i MADRS-S är framtagna för 
att vara känsliga för behandlingseffekter.  
 
Beck Anxiety Inventory (BAI; Beck & Steer, 1990) används för att mäta 
ångestsymptom hos klienten den senaste veckan med hjälp av 21 items med fyra 
svarsalternativ som skattas 0-3 poäng och därför liksom BDI ger maxpoängen 
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63. Det har visat sig att BAI i regel är bättre än andra ångestformulär på att 
särskilja ångestsymptom från depressiva symptom (Summerfeldt & Antony, 
2002).  
 
Quality Of Life Inventory (QOLI; Frisch, Cornell, Villanueva & Retzlaff, 1992) 
mäter graden av livskvalitet som klienten upplever. Formuläret täcker 16 
områden i livet som anses ha betydelse för livskvaliteten, till exempel hälsa och 
ekonomi. För varje område efterfrågas först hur viktigt området är och därefter 
hur nöjd man är med det. Låg totalpoäng tyder på ett missnöje med sin 
livskvalitet.  
 

 E-post till exkluderade deltagare 
Samtliga deltagare som exkluderades innan intervju meddelades via e-post 
varför de inte kunde erbjudas behandlingen samt gavs individuellt anpassade 
råd. De som bedömdes ha svår depression och/eller suicidrisk fick rådet att 
snarast söka vård via primärvård eller psykiatrisk jourmottagning och fick 
telefonnummer att ringa på den aktuella bostadsorten. De exkluderade gavs även 
en länk till en hemsida (www.kbt.nu/terapi) med lista över KBT-terapeuter. 
Deltagare med för lindrig depression eller annan primär problematik tipsades om 
relevant självhjälpslitteratur samt gavs rådet att söka till primärvården om 
symptomen förvärrades. Alla som exkluderats gavs dessutom telefonnummer till 
nationella hjälplinjen, jourhavande kompis, jourhavande medmänniska och 
jourhavande präst.  
 

 Intervjumanualer  
Under bedömningsintervjun användes SCID-I för att ställa diagnoserna egentlig 
depression, dystymi och bipolär störning, HAM-D för att mäta grad av 
depressionssymptom samt SCID-II för att diagnostisera fobisk-, osjälvständig- 
och tvångsmässig personlighetsstörning. Vid den uppföljande intervjun gjordes 
även en CGI-bedömning. 
 
Structured Clinical Interview for DSM-IV, SCID (First, Gibbon, Spitzer, 
Williams, & Benjamin, 1999) är en intervjumanual som utgår från kriterierna för 
att ställa psykiatriska diagnoser enligt Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders 4 ed. (DSM-IV-TR; APA, 2000). SCID-I inriktar sig på Axis 
I-diagnoser och SCID II på Axis II-diagnoser. SCID finns i två versioner: en 
mer omfattande för forskning och en mindre tidkrävande för klinisk verksamhet, 
varav den sistnämnda användes i denna studie.  
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Hamilton Rating Scale for Depression, HAM-D (Hamilton, 1960) är ett 
expertskattningsinstrument som länge har varit dominerande inom psykiatrin 
världen över för att bedöma svårighetsgraden av depressiva symptom hos 
klienter (Bagby, Ryder, Schuller & Marshall, 2004). HAM-D mäter symptomen 
för de senaste tre dagarna och förutom att ställa frågor, gör intervjuaren en del 
observationer: till exempel om klienten talar ovanligt långsamt (retardation). I 
denna studie användes en version som bestod av 18 items med vardera två till 
fyra svarsalternativ, vilket gav en totalpoäng på 50.  
 
Clinical Global Impression (CGI; Guy, 1976) är en klinisk bedömning av grad 
av förändring hos klienten. Instrumentet består av tre delar; Severity of Illness, 
Global Improvement och Efficacy Index, varav del två är vanligast 
förekommande och den som användes i denna studie. Global Improvement finns 
i två versioner: en fyrskalig för att endast mäta förbättring samt en sjugradig 
som även mäter försämring, varav den sistnämnda togs med i denna studie. 
Poängen går från -3 för väldigt mycket försämrad till +3 för väldigt mycket 
förbättrad. 0 poäng ges om klienten inte bedöms ha förändrats något sedan 
förmätningen. 
 

 Behandlingsmoduler  
Såväl Internetbehandlingen som gruppbehandlingen byggde på ett material 
bestående av åtta behandlingsmoduler, liknande bokkapitel. Materialet hade 
tidigare använts i två andra Internetbaserade kontrollerade och randomiserade 
depressionsbehandlingar (Andersson et al, 2005; och Lenndin & Vernmark, 
2005) med goda behandlingsresultat och reviderades inte nämnvärt. Modulernas 
innehåll finns i självhjälpsboken Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv 
beteendeterapi (Andersson, Bergström, Holländare, Lenndin & Vernmark, In 
press). Sammanlagt består texten av ca 100 sidor inklusive övningsuppgifter.  
 
Materialet inleds med att modul ett förklarar grunderna i KBT och att modul två 
beskriver depression ur ett KBT-perspektiv. I modul tre lärs beteendeaktivering 
ut; deltagarna får i övningar träna på att i sin vardag planera in sådana aktiviteter 
som leder till positiva konsekvenser för att ta sig ur sin onda cirkel av 
inaktivitet. Beteendeaktiveringen fortsätter sedan i modul fyra där man även får 
träna på hur man får tråkiga uppgifter gjorda och kan känna sig nöjd. Modul fem 
är den kognitiva delen av behandlingen; här tas tankarnas påverkan på humöret 
upp och man får träna på att upptäcka sina negativa automatiska tankar. När man 
väl börjat se mönster i sina tankar kan man verklighetspröva dem för att se om 
de stämmer och därefter lära sig att tänka alternativa tankar. Modul sex 
innehåller avslappningsövningar och behandlar sömnens betydelse för hälsan 
och vad som påverkar ens sömn. För de deltagare som led av sömnproblem var 
sedan modul sju en valfri fördjupning med strategier för en bättre sömn. Modul 
åtta avslutningsvis sammanfattar hela behandlingen och innehåller en övning där 
man ska sätta upp mål för framtiden. Utöver modulerna fanns även en ordlista 
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som förklarar viktiga KBT-begrepp som förekommer i texten.  
 

 Riktlinjer för Internetbehandling  
Eftersom Internetbehandlingen var en självhjälpsbehandling, så skulle 
deltagarna ta eget ansvar för varje veckas övningsuppgifter och få begränsad 
personlig feedback från behandlarna. Beräknad tid per deltagare och vecka 
sattes till tio minuter, eftersom det inte var meningen att behandlarna skulle 
lägga ned lika mycket tid på självhjälpsbehandlingen som på livebehandlingen i 
grupp. 
 

 Riktlinjer för gruppbehandling  
Gruppbehandlingen skulle följa samma behandlingsmoduler som 
Internetbehandlingen, men ge utrymme för mer individuell feedback till 
deltagarna under gruppmötena. Då syftet med gruppbehandlingen var att den så 
mycket som möjligt skulle likna en motsvarande behandling i kliniskt 
sammanhang, så valdes den vanligt förekommande tidslängden två timmar 
inklusive 15 minuters rast. Utöver denna tid beräknades 30 minuter för 
förberedelser inför varje session. Fokus låg på psykoedukation men deltagarna 
förväntades även delta aktivt i terapin med frågor och genom att dela med sig av 
egna erfarenheter. 
 

 Riktlinjer för stepped care 
Tanken med telefonterapin, som erbjöds de Internetdeltagare som inte 
förbättrats, var att den skulle ge individualiserad hjälp. Behandlingen skulle 
bestå av två samtal i veckan över fyra veckors tid och varje samtal fick ta ca 30 
minuter. Mellan ett och tre av de första samtalen skulle ägnas åt en analys av 
vad som inte fungerat för deltagaren med behandlingsmodulerna. Efterföljande 
samtal skulle sedan fokusera på dessa problemområden, som deltagaren 
beskrivit, och alla delar ur behandlingsmodulerna behövde således inte 
användas. Behandlarna skulle dela ut individuellt anpassade övningsuppgifter att 
utföra mellan telefonsamtalen och i nästa samtal gå igenom hur deltagaren klarat 
av dem samt hjälpa till med vad som eventuellt inte fungerat.  
 

Riktlinjer för sudden gains 
Åtskilliga studier (Busch, Kanter, Landes & Kohlenberg, 2006; Kelly, Roberts 
& Bottonari, 2007; Kelly, Roberts & Ciesla, 2005; Tang & DeRubeis, 1999) har 
haft en sänkning på minst sju BDI-poäng som delkriterie för sudden gain. Denna 
studie har dock använt formuläret MADRS-S (Montgomery & Åsberg, 1979) 
för att mäta förekomsten av sudden gains. Svanborg och Åsberg jämförde år 
2001 BDI med MADRS-S och fann att formulären hade hög interkorrelation 
(r = 0.869), det vill säga, var likvärdiga, när det gäller att mäta 
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depressionssymptom. MADRS-S var dock något bättre på att urskilja patienter 
med mild depression från de med måttlig depression. Medarbetarna bakom 
STELLA-projektet fastslog att det var rimligt att översätta sju poäng på BDI 
med fem poäng på MADRS-S då BDI har 21 items och en maximal poäng på 63 
medan MADRS-S består av nio items har en maximalpoäng på 54. 
 
För att avgöra huruvida en symptomförbättring utgjorde en sudden gain 
användes i denna studie följande kriterier: a) deltagarens poäng på MADRS-S 
skulle ha minskat med minst fem poäng från föregående veckomätning, b) 
poängminskningen skulle motsvara minst 25 % av föregående uppmätta 
veckopoäng, c) poängen skulle vara minst en standardavvikelse av individens 
totala medelpoäng samt d) minskningen skulle vara stabil under minst tre veckor 
framåt (det vill säga, inte ha ökat med mer än 50 % av poängen före sudden 
gain). De två sista kriterierna för sudden gains var en kompromiss då några 
tidigare studier (Busch, Kanter, Landes & Kohlenberg, 2006; Kelly, Roberts & 
Bottonari, 2007) använt SD = 1.5 för att bedöma om poängminskningen var en 
sudden gain eller ej. Detta bedömdes dock vara för strängt och istället sattes ett 
hårdare krav på stabilitet där tidigare studier använt två veckor som gräns. 
 

Procedur  
 

 Ubildning i SCID  
Förberedelser inför studien startade drygt ett år i förväg med att de fyra 
psykologkandidater som genomförde studien gick en tvådagars utbildning i att 
intervjua med SCID. Efter utbildningen SCID-intervjuade de fyra 
psykologkandidaterna samt genomförde CGI-bedömningar via telefon i en 
sexmånadersuppföljning av en tidigare Internetbaserad depressionsstudie 
(Lenndin & Vernmark, 2005). 
 

 Hemsida 
Cirka två månader innan behandlingens start lades en hemsida ut för 
allmänheten  (www.kbt.nu/stella), som innehöll information om vem som kunde 
söka till projektet, tillvägagångssättet, KBT vid depression, etiska 
forskningsprinciper, sekretess och tystnadsplikt. Där fanns även 
anmälningsformulär, kort information om studiens ansvariga, karta till 
Psykologmottagningen vid Linköpings universitet samt en blankett om 
Samtycke enligt personuppgiftslagen (PUL). En e-postadress till en av de 
ansvariga fanns angiven dit man kunde vända sig med frågor och när 
anmälningstiden gått ut hänvisades intresserade till en hemsida för kommande 
studier (www.studie.nu). 
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  Anmälningsförfarande  
Första steget för att anmäla sig till studien var att fylla i namn, adress, 
telefonnummer och e-postadress på anmälningssidan. Därefter fick man ett mail 
med en deltagarkod, som man sedan använde för att logga in på sidan med 
screeningfrågor, som bestod av demografiska data, självskattningsformulären 
BDI, MADRS-S, BAI, QOLI, samt frågor kring förväntningar/åsikter om de två 
behandlingsalternativen. Förutom sin deltagarkod uppmanades man även att 
själv hitta på ett lösenord, som kom att användas senare av de deltagare som 
gick vidare till behandling. 
 
De deltagare som exkluderades fick mailbesked om detta och de som 
inkluderades mailades en kallelse till intervju. Majoriteten av intervjuerna (51.8 
%) genomfördes under fyra helger på Psykologmottagningen vid Linköpings 
universitet och återstoden (48.2 %) av intervjuerna skedde av praktiska skäl via 
telefon. Då deltagarna i preferensgruppen bodde långt bort och därmed inte ville 
komma till Linköping, intervjuades samtliga av dessa 16 deltagare via telefon. 
Fyra psykologkandidater vid termin nio på psykologprogrammet genomförde 
samtliga intervjuer, som tog mellan 10 - 60 minuter och spelades in på 
kasettband. En bedömning av deltagarna gjordes sedan i grupp tillsammans med 
studiens handledare och en läkare med specialistkompetens i psykiatri. 
 

 Fördelning av deltagare i behandlingsgrupper  
Majoriteten av de inkluderade deltagarna genomgick därefter en randomisering, 
som en person utanför projektet genomförde med hjälp av en hemsida 
(www.random.org). Resten av deltagarna, som uppgivit att de skulle tacka nej 
ifall de randomiserades till grupp pga att de bodde för långt ifrån Linköping, fick 
ingå i en preferensgrupp med Internetbehandling. Besked om vilken behandling 
man tilldelats samt information om densamma mailades ut till alla deltagare.  
 
Internetdeltagarna upplystes i sina mail om att vidare instruktioner till deras 
behandling skulle mailas senare från deras respektive IT-behandlare. Alla fyra 
psykologkandidater var behandlare i Internetbehandlingen, varav 3 stycken hade 
ansvar för 11 deltagare och den fjärde, som inte var ansvarig för 
gruppbehandlingen, hade ansvar för 16 deltagare. Behandlarna tilldelades 
deltagare i bokstavsordning efter sina efternamn samt i nummerordning efter 
deltagarnas koder.  
 
I mailen till gruppdeltagarna gavs förutom information och tid och plats, en 
vägbeskrivning till Redakliniken i Linköping, där gruppträffarna skulle hållas, 
samt att de skulle få ett välkomstmail från sin gruppledare när det började närma 
sig första mötet. Tre av studenterna, som tidigare terminer hade genomgått 
samma steg1-utbildning, ledde varsin grupp på måndagkvällar respektive 
tisdags- och torsdagseftermiddagar. Initialt fylldes måndagsgruppen på med de 
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deltagare som hade lång resväg, därefter fick övriga deltagare via mail komma 
med önskemål om veckodag tills det gick jämnt upp i grupperna.  
 

 Internetbehandling  
Eftersom varje modul var tänkt att läsas under en vecka tog behandlingen åtta 
veckor. Deltagarna instruerades i det första behandlingsmailet att logga in med 
sin deltagarkod och lösenord på en hemsida (www.KBT.nu/stella/moduler) för 
att kunna läsa och ladda ner modul ett i pdf-format. Senare under veckan 
skickades även modulen hem till deltagarna med post. För att få tillgång till 
resterande veckors moduler var deltagarna tvungna att varje söndag dels fylla i 
MADRS-S, dels svara på ett kort kunskapstest med fyra till sex frågor, som vid 
rätt svar gav ett lösenord, som skulle mailas till behandlaren. När behandlaren 
fått detta lösenord samt via en skyddad hemsida sett att deltagaren fyllt i sin 
veckomätning, uppgraderades deltagarens behörighet så att denne kunde logga 
in med sin deltagarkod och lösenord för att hämta nästa modul. Enda undantaget 
var modul sju, som var frivillig och därför hade samma lösenord som modulen 
innan. 
 
Mestadelen av mailkorrespondansen mellan Internetdeltagarna och behandlarna 
bestod av dessa insända lösenord för modulerna och några uppmuntrande ord 
från behandlarna. Därutöver fanns även möjligheten för deltagarna att ställa 
frågor kring modulerna eller praktiska detaljer. Om deltagarna inte hört av sig på 
över en vecka mailade behandlaren en förfrågan om hur arbetet med modulerna 
fortgick. 92 % av Internetdeltagarna fullföljde alla moduler inom avsatt 
behandlingstid (se figur 2). Samtliga mail sparades och det fördes även en logg 
över hur lång tid varje behandlare lade ned på respektive deltagare. I genomsnitt 
lade behandlarna ned sammanlagt 39 minuter (min: 17, max: 90) per deltagare 
under behandlingstiden.   
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Figur 2.  Antal deltagare i Internetbehandlingen som  fullföljde respektive behandlingsmodul,  n  = 49.

100% 100% 98.0% 98.0% 98.0%
93.9% 93.9% 91.8%

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8

Modul

An
ta

l p
er

so
ne

r

 
 

 Gruppbehandling  
Tre psykologkandidater från STELLA-projektet ansvarade för 
gruppbehandlingen och ledde gruppträffarna tillsammans med varsin co-
terapeut. Co-terapeuterna var alla legitimerade psykologer med minst steg I-
utbildning i KBT, men med olika lång klinisk erfarenhet. För var och en av de 
åtta gruppträffarna konstruerades en gemensam terapeutmanual utifrån 
innehållet i STELLA-modulerna. Inför varje gruppsession träffades studenten 
och co-terapeuten för i genomsnitt 30 minuters förberedelse, där agendan för 
kvällen diskuterades. Varje gruppträff varade två timmar inklusive 15 minuters 
kafferast. Gruppterapin var psykoedukativ till sitt slag där terapeuten 
(psykologkandidaten) och co-terapeuten förmedlade innehållet i STELLA-
modulerna, varpå gruppdeltagarna fick reflektera, ställa frågor samt dela med sig 
av egna erfarenheter. Övningarna i Stella-materialet delades ut som hemläxor 
och diskuterades igenom följande gruppträff. Varje söndag fyllde 
gruppdeltagarna i MADRS-S via internet. De behövde dock inte genomföra 
kunskapstester för att få tillgång till modulerna utan erhöll dem i samband med 
gruppträffarna. I de fall deltagarna uteblev fick de modulen hemskickad via post 
för att inte falla efter tidsschemat. För gruppdeltagarnas närvarofrekvens, se 
figur 3. Psykologkandidaterna fick varje vecka två timmars handledning i grupp 
av en handledarutbildad legitimerad psykolog med steg II-utbildning i KBT. 
Handledaren var anställd vid Redakliniken, vilka också tillhandahöll lokalen för 
gruppträffarna.  
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Figur 3.  Gruppdeltagarnas närvarofrekvens vid respektive gruppträff, n  = 32.
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Eftermätning nr 1 och uppföljningsintervju  
Under den sista behandlingsveckan fick samtliga deltagare ett mail av sina 
respektive behandlare, som länkade till en sida där de fick logga in med sin 
deltagarkod för att fylla i eftermätning och svara på utvärderingsfrågor. I mailet 
ombads deltagarna även att maila tillbaka när de önskade bli uppringda för en 
uppföljningsintervju. Även de som hoppat av före eller under behandlingen 
mottog detta mail. Utöver mailet gick dessutom muntlig information ut till 
gruppdeltagarna på deras sista gruppträff. Om deltagarna inte svarat på mailet 
inom några dagar, mailades en påminnelse ut. De deltagare som ändå inte 
svarade, försökte behandlarna nå via telefon.  
 
Under uppföljningsintervjun användes SCID-I för att screena deltagarna för 
egentlig depression och dystymi, HAM-D för att avgöra graden av 
depressionssymptom samt CGI för att bedöma graden av förbättring sedan 
behandlingens start. Intervjun tog mellan 10 - 20 minuter och avslutades med att 
deltagaren fick ta upp eventuella frågor och reflektioner kring behandlingen. Det 
var de fyra psykologkandidaterna som intervjuade men inga deltagare 
intervjuades av samma student som intervjuat dem under antagningsintervjun 
eller som varit deras behandlare. 
 

 Tilldelning av behandlare till deltagare i stepped care 
De Internetdeltagare, som utifrån resultaten från eftermätning och 
uppföljningsintervju bedömdes vara i behov av fortsatt vård, erhöll ett mail med 
förfrågan om de ville delta i telefonbehandling. De fyra psykologkandidaterna 
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var behandlare i telefonterapin och den student som inte varit gruppbehandlare 
var ansvarig för något fler telefonterapier än de övriga tre. Deltagarna fick önska 
om de ville ha samma behandlare som under Internetbehandlingen eller om de 
ville ha en av de andra studenterna som behandlare. 
 

 Stepped care    
Behandlarna kom överens med deltagarna vilka veckodagar och tider de skulle 
ringa upp. Studenterna handleddes under behandlingstiden av ansvarig 
projektledare, som var legitimerad psykolog med steg II-utbildning i KBT. 
Telefonbehandlingen bestod av i genomsnitt sex samtal (min: 1; max 8) och i 
genomsnitt lade behandlarna ned sammanlagt 363 minuter (110; max 588) per 
deltagare under behandlingstiden inkl. tid för handledning och förberedelser. 
 

 Eftermätning nr 2 och uppföljningsintervju  
I det sista telefonsamtalet till stepped care-deltagarna informerades de om en ny 
eftermätning på Internet samt tillfrågades vilken tid de ville bli uppringda för en 
ny uppföljningsintervju. Samtidigt gick mail ut till övriga deltagare i projektet, 
som inte deltagit i telefonbehandlingen, för att be även dem att fylla i en ny 
eftermätning på Internet. Uppföljningsintervjun hade samma innehåll som den 
föregående; det vill säga, SCID-I, HAM-D och CGI och återigen blev inga 
deltagare intervjuade av samma student som tidigare intervjuat eller behandlat 
dem. Eftermätningen däremot var kortare än den föregående och innehöll endast 
BDI och MADRS-S, för att det skulle vara lättare att motivera deltagarna att 
ställa upp på ytterligare en mätning. Dessutom erbjöds biobiljetter till de sista 
deltagarna som inte fyllt i mätningen om de fyllde i innan en utsatt deadline.  
 

Etiska överväganden 
 
Studien genomgick en etikprövning vid den regionala etikprövningsnämnden i 
Linköping och  godkändes innan starten. Deltagarna informerades via hemsidan 
om de etiska forskningsprinciperna i korthet, det vill säga att deltagandet var 
frivilligt och kunde avbrytas, att deltagarnas uppgifter inte skulle komma att 
användas i kommersiella eller ovetenskapliga syften, att deltagandet inte skulle 
ha konsekvenser för möjligheterna till annan vård samt att resultatet behandlades 
under sekretess och avidentifierades. Via hemsidan informerades även om att 
personuppgifter skulle hanteras enligt personuppgiftslagen och alla deltagare 
fick skicka in ett undertecknat samtycke kring detta. Personuppgifter lagrades på 
ett krypterat USB-minne, vilket förvaras i ett låst dokumentskåp, som endast 
forskarna har tillgång till. Överlag bedömdes inte riskerna vara större än vid 
traditionell behandling och fördelarna med projektet; att deltagarna fick ta del 
av, samt förhoppningsvis bli hjälpta av, en behandling som annars skulle ha varit 
dyr och svårtillgänglig, ansågs överväga riskerna för deltagarna.  

 29



 
En möjlig riskfaktor skulle kunna ha varit att inkludera suicidbenägna personer. 
Därav exkluderades de personer som hade fyra  poäng eller mer på item nio 
(livslust) i MADRS-S och dessa gavs sedan råd via e-post om var de kunde söka 
hjälp. Under behandlingen övervakades deltagarnas suicidrisk genom att höga 
poäng på item nio rödmarkerades i veckomätningarna, vilket inträffade vid tre 
tillfällen varvid enskild kontakt togs med deltagaren. Möjligheten att, vid kris, ta 
kontakt med behandlingsansvariga via e-post och telefon erbjöds också. Om 
någon deltagare skulle ha bedömts suicidbenägen skulle denne ha hjälpts att ta 
kontakt med lämplig psykiatrisk instans på hemorten, men detta inträffade ej. De 
som exkluderades från studien skulle kunna ha uppfattat detta som negativt. Av 
den anledningen angavs tydliga exklusionskriterier på hemsidan och svaren via 
e-post anpassades till de olika exklusionsorsakerna. Trots detta, gick det inte att 
helt undvika att vissa deltagare kände sig kränkta. Vid intervjun spelades 
deltagarna in på kassettband, vilket skulle ha kunna ha upplevts som jobbigt och 
problematiskt för sekretessen. Deltagarna informerades därför om att banden 
skulle förvaras i ett låst dokumentskåp, endast användas av forskarna samt 
destrueras efter projektet. Samtliga deltagare gav sitt samtycke till inspelning. 
För att hantera deltagares eventuella oro inför datasäkerheten, erbjöds deltagarna 
en säker e-postdress (Hushmail) till sin korrespondens med Internetbehandlarna, 
men alla valde att använda sina privata e-postadresser. All korrespondens 
skedde via privata lösenordsskyddade datorer och i kontakterna användes ettt 
unikt forskningsnummer, som alla deltagare fått, alternativt användes endast 
deras förnamn. Mailkorrespondensen med deltagarna skrevs sedan ut och 
sparades i pärmar i avidentifierad form och materialet kommer att destrueras när 
arkiveringstiden löpt ut enligt fastställd norm. Även data från frågeformulären 
registrerades i avidentifierad form och resultaten från desamma analyserades på 
medelvärdesnivå.  
 

Resultat 
 

Samtliga deltagare  
 

 Utfall på skattningsformulär   
Fem stycken 2 × 3 ANOVA genomfördes med fem inomgruppsfaktorer (HAM-
D pre_post, BDI pre_post, MADRS-S pre_post, BAI pre_post och QOLI 
pre_post) och tre mellangruppsfaktorer (grupp, Internet, preferens), se tabell 2. 
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Tabell 2. Behandlingsgruppernas poäng från formulären HAM-D, BDI, MADRS-S, BAI och QOLI före och 
efter behandling, n = 80a 
              
  Pre Post Huvudeffekt Interaktionseffekt Effektstorlekar

  M (SD) M (SD) 
 Tid 

F (1,77)a
Grupp 

F (2,77)b 
Tid × Grupp 

F (2,77)b Inomgrupp 
HAM-D       
Grupp  16.4 (5.0) 8.1 (4.9) 2.49
Internet 15.4 (3.7) 6.3 (5.0) 2.09
Preferens 15.8 (5.1) 11.1 (4.3) 1.00
Totalt 15.9 (4.6) 8.0 (5.1)

108.36 3.87 1.63 

1.63
             
BDI   
Grupp  25.3 (6.6) 17.9 (8.8) 0.96
Internet 24.0 (7.0) 13.6 (10.1) 1.22
Preferens 25.1 (8.0) 17.2 (9.0) 0.93
Totalt 24.7 (7.0) 16.0 (9.5)

69.71 1.45 1.04 

1.05
          
MADRS-S   
Grupp  24.1 (5.0) 17.1 (8.0) 1.08
Internet 23.6 (4.8) 13.6 (9.8) 1.37
Preferens 23.0 (4.8) 16.8 (7.0) 1.05
Totalt 23.7 (4.8) 15.6 (8.7)

56.30 1.02 1.61 

1.20
          
BAI   
Grupp  17.0 (8.7) 12.3 (6.5) 0.62
Internet 15.7 (6.7) 8.6 (7.8) 0.98
Preferens 19.3 (8.2) 13.1 (7.5) 0.79
Totalt 16.9 (7.9) 11.0 (7.4)

47.23 2.05 0.62 

0.77
          
QOLI   
Grupp  ´-0.62 (1.71) 0.30 (1.83) 0.52
Internet ´-0.16 (1.61) 1.07 (2.09) 0.66
Preferens ´-0.89 (1.44) ´-0.21 (1.73) 0.43
Totalt ´-0.49 (1.63) 0.51 (1.96)

23.30 2.28 0.82 

0.56
              
a = F (1,70) för HAM-D Depression Rating Scale  
b = F (2,70) för HAM-D Depression Rating Scale     

För HAM-D fanns en signifikant huvudeffekt av tid F (1,70) = 108.4, p<.001, 
en huvudeffekt av grupp F (1,77) = 3.87, p<.05 samt en måttlig 
interaktionseffekt av tid × grupp F (2,70) = 1.6, p<.5. Samtliga 
inomgruppseffektstorlekar var stora, för grupp d = 2.49, för Internet d = 2.09, 
och för preferens d = 1.00. 
 
För BDI, Becks Depression Inventory, fanns en signifikant huvudeffekt av tid 
F (1,77) = 69.7, p<.001, en huvudeffekt av grupp F (1,77) = 1.45, p<.5 samt en 
måttlig interaktionseffekt av tid × grupp F (2,77) = 1.0, p<.5. Samtliga 
inomgruppseffektstorlekar var stora, för grupp var d = 0.96, för Internet 
d = 1.22, och för preferens d = 0.93. 
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För MADRS-S, fanns en signifikant huvudeffekt av tid F (1,77) = 56.3, p<.001, 
en huvudeffekt av grupp F (1,77) = 1.02, p<.5. samt en måttlig 
interaktionseffekt av tid x grupp F (2,77) = 1.6, p<.5. Samtliga 
inomgruppseffektstorlekar var stora, för grupp var d = 1.08, för Internet 
d = 1.37, och för preferens d = 1.05. 
 
För BAI fanns en signifikant huvudeffekt av tid F (1,77) = 47.2. p<.001, en 
huvudeffekt av grupp F (1,77) = 2.05, p<.5. samt ingen interaktionseffekt av tid 
× grupp F (2,77) = 0.6, n.s. Samtliga inomgruppseffektstorlekar var stora, för 
grupp var d = 0.62, för Internet d = 0.98, och för preferens d = 0.79. 
 
För QOLI fanns en signifikant huvudeffekt av tid F (1,77) = 23.3, p<.001, en 
huvudeffekt av grupp F (1,77) = 2.28, p<.5. samt en måttlig interaktionseffekt 
av tid × grupp F (2,77) = 0.8, p<.5. Samtliga inomgruppseffektstorlekar var 
måttliga, för grupp var d = 0.52, för Internet d = 0.66, och för preferens d = 0.43. 
 
Eftertest gjordes på interaktionen mellan grupperna med t-test. Med en 
Bonferronikorrigering, som gav signifikansgränsen p<.008, fanns inga 
signifikanta skillnader mellan behandlingsgrupperna Internet och grupp 
respektive Internet och preferens samt grupp och preferens. 
 
T-test visade en signifikant huvudeffekt av tid för samtliga behandlingsgrupper 
på alla skattningsformulär. Efter Bonferronikorrigering uppfyllde såväl grupp-, 
Internet- som preferens-deltagarna signifikansgränsen på p<.008 på alla 
formulär. Enda undantagen var BAI och QOLI för preferensgruppen som var 
n.s. efter Bonferronikorrigeringen. 
 

 Förbättrade 
Jacobson et al (1996) menar att en deltagare är förbättrad om denne inte längre 
uppfyller diagnoskriterier för depression efter behandling. Vid 
uppföljningsintervju med SCID uppfyllde 69.9 % av deltagarna (n = 73) inte 
längre diagnoskriterier för egentlig depression eller dystymi. Inom 
behandlingsgrupperna var andelen deltagare utan diagnos följande: grupp 
70.0 %, Internet 86.2 % och preferens 35.7  %, se tabell 3. 
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Tabell 3. Diagnoser i behandlingsgrupperna före och efter behandling. Procentsatser inom respektive grupp 
            
    Grupp Internet Preferens Totalt 
            
Diagnos före Depressiona 26 (72.2 %) 24 (72.7 %) 12 (75.0 %) 62 (72.9 %)
 Dystymi 1 (2.8 %) 3 (9.1 %) 2 (12.5 %) 6 (7.1 %)
 Dyst. + depr.b 9 (25.0 %) 6 (18.2 %) 2 (12.5 %) 17 (20.0 %)
 n 36 33 16 85
         
Diagnos efter Depression  4 (13.3 %) 2 (6.9 %) 7 (50.0 %) 13 (17.8 %)
 Dystymi 3 (10.0 %) 1 (3.4 %) 1 (7.1 %) 5 (6.8 %)

 Dyst. + depr.b 2 (6.7 %) 1 (3.4 %) 1 (7.1 %) 5 (5.5 %)
 Ingen diagnos 21 (70.0 %) 25 (86.2 %) 5 (35.7 %) 51 (69.9 %)
 n 30 29 14 73
            
a = Mild till måttlig egentlig depression. varav 35.5 % var enstaka episod (första insjuknande) och 64.5 % var recidiverande 
(återkommande episoder). 60 % av deltagarna med recidiverande depression uppgav i snitt 6.5 st tidigare episoder. övriga 40 % kunde ej 
uppskatta antalet tidigare episoder. 
 

 
b = Dystymi och en mild till måttlig egentlig depressionsepisod 

Grad av förbättring 
CGI-skattningar efter behandling visade att 9.6 % av deltagarna hade blivit 
väldigt mycket förbättrade, 37 % mycket förbättrade, 31.5 % litet förbättrade, 
20.5 % upplevde ingen skillnad och 1.4 % var litet försämrade. För fördelning 
mellan behandlingsgrupper, se tabell 4. 
 
Tabell 4. CGI (upplevd förbättring eller försämring efter behandling) över behandlingsgrupperna. 
Procentsatser inom respektive grupp 
          
  Grupp Internet Preferens Total 
  (n = 30) (n = 29) (n = 14) (N = 73) 
Väldigt mycket förbättrad 2 (6.7 %) 4 (13.8 %) 1 (7.1 %) 7 (9.6 %)
Mycket förbättrad 13 (43.3 %) 14 (48.3 %) 0 27 (37.0 %)
Litet förbättrad 8 (26.7 %) 10 (34.5 %) 5 (35.7 %) 23 (31.5 %)
Ingen skillnad 7 (23.3 %) 1 (3.4 %) 7 (50 %) 15 (20.5 %)
Litet försämrad 0 0 1 (7.1 %) 1 (1.4 %)
Mycket försämrad 0 0 0 0
Väldigt mycket försämrad 0 0 0 0
          
 

 Återställda 
För att räknas som återställd ska man vid eftermätning, enligt Jacobson et al 
(1996), inte längre uppfylla kriterierna för diagnos och ha mindre än nio BDI-
poäng. Vid behandlingsslut var 19 deltagare (26.0 %, n = 73) återställda varav 
11.1 % återfanns i grupp, 36.4 % i Internet och 18.8 % i preferens.  
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 Non-completers 
14 deltagare (16.5 %, n = 85) fullföljde ej hela behandlingen (s.k. non-
completers). Bland gruppdeltagarna hoppade tio (27.8 %) av, i Internetgruppen 
hoppade två2 (6.1 %) av och i Preferensgruppen valde två deltagare (12.5 %) att 
inte fullfölja behandlingen. T-test visade en signifikant skillnad t(83) = -1.2, p<.5 
vad gällde ålder för completers respektive non-completers där completers var 
M = 42.9 (SD  = 13.0) år och non-completers M = 38.6 (SD = 11.4) år. För 
MADRS-S visade t-test att det fanns en signifikant skillnad mellan completers 
och non-completers t(83) = 1.8, p<.1 på förmätningen completers hade M = 23.2 
(SD = 4.5) jämfört med non-completers som hade M = 25.7 (SD = 6.1). På 
eftermätningen visade t-test en signifikant skillnad t(78) = 2.1, p<.05 där 
completers hade M = 14.9 (SD = 8.7) och non-completers M = 20.9 (SD = 6.4). 
För BDI visade t-test att det fanns en signifikant skillnad mellan completers och 
non-completers t(83)=1.9, p<.1 på förmätningen. Completers hade M = 27.9 
(SD = 6.8) jämfört med non-completers som hade M = 24.1 (SD = 6.9). Vid 
eftermätningen visade t-test en signifikant skillnad t(78) = 1.8, p<.1 där 
completers hade M = 21.1 (SD = 6.5) och non-completers M = 15.3 (SD = 9.6).  
 

Enmånadsuppföljning 
Två stycken 2 × 3 ANOVA genomfördes med två inomgruppsgruppsfaktorer 
(BDI post_enmånadsuppföljning, MADRS-S post_enmånadsuppföljning) och 
tre mellangruppsfaktorer (grupp, Internet, preferens), se tabell 5. 
 
Tabell 5. Utfall på BDI och MADRS-S-S vid post och enmånadsuppföljning för behandlingsgrupperna 
              
  Post 1-månad Huvudeffekt Interaktionseffekt Effektstorlek

  M (SD) M (SD) 
 Tid 

F (1,70) 
Grupp 
F (1,70) 

Tid × Grupp 
F (1,70) Inom 

BDI       
Grupp 17.9 (8.8) 14.2 (8.6) 0.43
Internet 13.6 (10.1) 9.9 (7.0) 0.43
Preferens 17.2 (9.0) 13.3 (6.7) 

20.67 3.69 0.81 
0.50

              
MADRS-S   
Grupp 17.1 (8.0) 14.7 (8.4) 0.29
Internet 13.6 (9.8) 10.4 (6.0) 0.17
Preferens 16.8 (7.0) 13.6 (7.6) 

8.42 3.98 0.77 
0.44

          
 
För BDI, Becks Depression Inventory, fanns en signifikant huvudeffekt av tid 
F (1,70) = 20.67, p<.001, en huvudeffekt av grupp F (1,70) = 3.69, p<.5 samt 
en måttlig interaktionseffekt av tid × grupp F (1,70) = 0.81, p<.01. 
Inomgruppseffektstorlekarna för både grupp och Internet var måttliga d = 0.43 
och för preferens måttlig d = 0.50. 
 
För MADRS-S fanns en signifikant huvudeffekt av tid F (1,70) = 8.42, p<.01, 
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en huvudeffekt av grupp F (1,70) = 3.98, p<.5 samt en måttlig interaktionseffekt 
av tid × grupp F (1,70) = 0.77, p<.05. Inomgruppseffektstorlekarna för grupp 
var liten d = 0.29, för Internet liten d = 0.17 och för preferens måttlig d = 0.44. 
 

Stepped care 
 
10 av 45 deltagare (22.2 %) ur Internet- och preferensgruppen gick vidare till 
stepped care, varav det var 40 % från preferensgruppen som gick vidare, jämfört 
med 13.3 % från Internetgruppen. χ2-test visade dock att det inte var signifikant 
fler från preferensgruppen som gick vidare (χ2

(1) = 4.11, n.s. 
 

Demografiska data 
Samtliga var kvinnor (jämfört med 77.1 % av dem som inte gick vidare) och 
medelåldern (39.9 år) skilde sig knappt mellan stepped care-deltagarna och 
övriga (42.5 år). Något fler ur stepped caregruppen arbetade (70 % jämfört med 
60 % av alla deltagare) samtidigt som fler var arbetslösa (20 % jämfört med 
8.6 % av samtliga deltagare). Övriga uppgav sjukskrivning/pension (10 % 
jämfört med 14.3 % jämfört med alla deltagare), men däremot var ingen av 
deltagarna student (jämför med 14.3 % av totala antalet deltagare). 60 % 
(jämfört med 71.5 % av samtliga deltagare) var gift/sambo och övriga 40 % 
(jämför med 20 % av samtliga) ensamstående. Ingen större skillnad fanns vad 
gällde datorvana: 70 % (jämfört med 74.3 % av totala antalet deltagare) hade 
ganska till mycket stor vana, övriga 30 % (jämfört med 25.7 % av alla deltagare) 
ganska liten till medelstor vana. Fler ur stepped caregruppen än de som inte gick 
vidare, uppgav tidigare psykologisk behandling (60 % jämfört med 51.4 % av 
samtliga deltagare), pågående psykologisk behandling (10 % jämför med 5.7 % 
av samtliga) och pågående medicinering (50 % jämfört med 34.3 % av alla 
deltagare). Bland stepped caredeltagarna hade även fler dystymi (40 %) jämfört 
med dem som inte gick vidare (25.7 %), men förekomsten av 
personlighetsstörningar liknade den för deltagarna som inte gick vidare (10 % 
jämfört med 11.4 % av totala antalet deltagare). 
 

 Skattningsformulär före behandling  
De deltagare som gick vidare till stepped care hade genomgående högre poäng 
på formulären vid förmätningen jämfört med dem som inte gick vidare, vilkas 
poäng står inom parantes: HAM-D 17.3 (15.2), BDI 27.9 (23.1), MADRS-S 
26.6 (22.5), BAI 20.3 (15.4) och QOLI -1.65 (0.00).  
 

 Antal mail och terapeuttid under Internetbehandlingen 
En 2 × 2 ANOVA genomfördes med två inomgruppsfaktorer (antal mail, total 
tid) och två mellangruppsfaktorer (stepped care, ej stepped care). Resultatet 
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visade varken huvudeffekt av antal mail F (1,44) = 0.7 n.s eller total tid 
F (1,44) = 0.1 n.s. Under de första åtta behandlingsveckorna skickade IT-
terapeuterna i snitt 10.6 mail till varje stepped caredeltagare (11.4 till övriga), 
vilket sammanlagt tog 38.2 minuter (39.9 för övriga). 
 

 Utfall på BDI och MADRS-S efter stepped care 
De sex deltagare som tackat ja till stepped care jämfördes med gruppdeltagarna. 
Medelpoäng på BDI (med standardavvikelser inom parentes) efter avslutad 
stepped-care behandling var för stepped care-deltagarna 16.7 (6.3) jämfört med 
gruppdeltagarnas medelvärde 14.1 (8.5). På MADRS-S hade stepped-
caredeltagarna M = 12.5 (10.1) och gruppdeltagarna M = 14.7 (8.3). Beroende 
t-test visade på en måttligt signifikant skillnad mellan de två 
behandlingsgrupperna på BDI (t(37) = 0.70, p<.5), men ingen signifikant skillnad 
på MADRS-S. 
 

Förbättrade och återställda 
Av de stepped care-deltagarna som deltog i efterintervju (n = 7) blev tre av fyra 
completers förbättrade liksom en av tre non-completers. Ingen blev återställd 
vare sig bland completers eller non-completers. 
 

Överlappningar mellan stepped care och sudden gains 
Bland dem som gick vidare till stepped care hade 20 % fått sudden gains, varav 
hälften fick relapse.  Av dem som fick sudden gains gick 7.1 % vidare till 
stepped care.  
 

Sudden gains 
 
28 (37.8 %) deltagare (n = 74) uppvisade sudden gains med en poängminskning 
av M = 7.8 (SD = 2.3). Ingen av deltagarna hade mer än en sudden gain och 
vilken behandlingsgrupp deltagarna tillhörde påverkade inte om de fick sudden 
gains: grupp 38.5  % (n = 26), Internet 37.5 % (n = 32) och preferens 37.5 % 
(n = 36).  
 

 Fördelning över veckorna 
I figur 4 visas förekomsten av sudden gains under de åtta behandlingsveckorna. 
42.9 % av samtliga sudden gains (n = 28) uppstod i tredje behandlingsveckan, 
21.4 % i andra veckan, 14.3 % vardera i fjärde respektive sjätte veckan samt 
7.1 % i femte veckan. Av de deltagare som uppvisade sudden gains fick 17.9 % 
relapse och denna inföll vanligast i femte till sjunde veckan.  
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Figur 4 . Sudden gains och vilka veckor dessa uppstod.
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 Demografiska data  
Överlag fanns ingen signifikant skillnad i demografiska data mellan de som fick 
sudden gains och de som inte fick sudden gains. Det enda som skilde sig något 
åt var att det var färre deltagare bland dem som uppvisade sudden gains som 
studerade samt att ett oberoende t-test visade på en måttligt signifikant 
(t(72) = -.80, p<.5) åldersskillnad där de som ej fick sudden gains var något 
yngre. Se tabell 6. 
 

 37



 
Tabell 6. Sudden gains och demografiska uppgifter. Procentsatser inom respektive grupp 
          

    
Sudden 
gains 

Ej Sudden 
gains Totalt 

    (n = 46) (n = 28) (n = 74) 
Kön Män 5 (17.9 %) 8 (17.4 %) 13 (17.6 %)
 Kvinnor 23 (82.1 %) 38 (82.6 %) 61 (82.4 %)
        
Ålder Medelålder (SD) 44.4 (11.5) 41.9 (13.9) 42.9 (13.0)
 Min-Max 23-63 21-67 21-67
        
Sysselsättning Arbetar 17 (60.7 %) 25 (54.3 %) 42 (56.8 %)
 Arbetslös 3 (10.7 %) 4 (8.7 %) 7 (9.5 %)
 Sjukskriven/pensiona 6 (21.4 %) 7 (15.2 %) 13 (17.6 %)
 Student 2 (7.1 %) 8 (17.4 %) 10 (13.5 %)
 Ålderspension 0 2 (4.3 %) 2 (2.7 %)
        
Civilstånd Gift/sambo 20 (71.5 %) 33 (71.7 %) 53 (71.6 %)
 Särbo 1 (3.6 %) 4 (8.7 %) 5 (6.8 %)
 Ensamstående 6 (21.4 %) 8 (17.4 %) 14 (19.0 %)
 Annat boende 1 (3.6 %) 1 (2.2 %) 2 (2.7 %)
        
Datorvana Mycket stor 8 (28.6 %) 18 (39.1 %) 26 (35.1 %)
 Ganska stor 10 (35.7 %) 16 (34.8 %) 26 (35.1 %)
 Medelstor 7 (25.0 %) 10 (21.7 %) 17 (23.0 %)
 Ganska liten 3 (10.7 %) 2 (4.3 %) 5 (6.8 %)
 Mycket liten 0 0 0
          
Tidigare psykologisk Ja 14 (50.0 %) 26 (56.5 %) 40 (54.1 %)
behandling Nej 14 (50.0 %) 20 (43.5 %) 34 (45.9 %)
        
Pågående psykologisk Ja 2 (7.1 %) 1 (2.2 %) 3 (4.1 %)
behandling Nej 26 (92.9 %) 45 (97.8 %) 71 (95.9 %)
        
Pågående medicinering Jab 8 (28.6 %) 16 (34.8 %) 24 (32.4 %)
 Nej 20 (71.4 %) 30  (65.2 %) 50 (67.6 %)
        
Diagnos depression 21 (75.0 %) 35 (76.1 %) 56 (75.7 %)
 dystymi 3 (10.7 %) 3 (6.5 %) 6  (8.1 %)

 
depression + 
dystymi 4 (14.3 %) 8 (17.4 %) 12 (16.2 %)

        
Personlighetsstörning Ingen 24 (85.7 %) 42 (91.3 %) 40 (88.9 %)
 fobisk 2 (7.1 %) 1 (2.2 %) 1 (2.2 %)
 undfallande 0 0 0
 tvångsmässig 2 (7.1 %) 1 (2.2 %) 3 (6.7 %)
 fobisk + undfallande 0 1 (2.2 %) 0
 fobisk + tvångsm. 0 1 (2.2 %) 1 (2.2 %)
        
a = heltid. deltid. 
b = ångestdämpande och/eller antidepressivt. 
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Behandlingsrespons över veckorna  
Figur 5 visar behandlingsresponsen veckovis, mätt i medelvärden på MADRS-S, 
för dem som fick sudden gains jämfört med dem som inte fick sudden gains. 
Första behandlingsveckan hade deltagarna med och utan sudden gains snarlik 
medelvärdespoäng på MADRS-S: M = 20.7 (SD = 6.2) respektive M = 21.0 
(SD = 7.1). Sista veckan skilde det sig däremot åt mellan deltagare med och utan 
sudden gains: M = 12.7 (SD = 6.4) respektive M = 17.2 (SD = 7.7). 
 

Figur 5.  Veckomätningar för deltagare med respektive utan sudden gains.
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 Utfall på skattningsformulären 
Fem stycken 2 × 2 ANOVA med fem inomgruppsfaktorer (HAM-D pre_post, 
BDI pre_post, MADRS-S pre_post, BAI pre_post, QOLI pre_post) och två 
mellangruppsfaktorer (sudden gains, ej sudden gains) genomfördes. Se tabell 7. 
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Tabell 7. Poäng från formulären HAM-D, BDI, MADRS-S, BAI och QOLI före och efter behandling för de 
deltagare som fick sudden gains resp. de som ej fick sudden gains 
              
  Pre Post Huvudeffekt Interaktionseffekt Effektstorlek 

  M (SD) M (SD) 
 Tid 

F (1,70)a
Grupp 

F (1,70)b 
Tid × Grupp 

F (1,70)b Inom Mellan
HAM-D        
Sudden gains 16.2 (5.1) 6.7 (4.3) 2.02 
Ej Sudden gains 16.2 (3.9) 8.3 (5.5) 3.34 
Totalt 16.2 (4.4) 8.0 (5.1)

138.72 0.78 1.10 
 

0.33

                
BDI     
Sudden gains 22.9 (6.1) 12.9 (6.8) 1.63 
Ej Sudden gains 25.1 (7.3) 16.9 (10.8) 1.15 
Totalt 24.2 (6.9) 15.3 (9.6)

78.67 3.26 0.76 
 

0.45

             
MADRS    
Sudden gains 22.1 (4.2) 12.0 (6.7) 1.85 
Ej Sudden gains 24.0 (4.6) 16.9 (9.4) 1.01 
Totalt 23.3 (4.5) 15.0 (8.7)

72.24 7.06 2.14 
 

0.61

             
BAI    
Sudden gains 15.4 (8.2) 8.7 (6.2) 0.93 
Ej Sudden gains 17.5 (7.5) 11.3 (7.8) 0.81 
Totalt 16.7 (7.8) 10.3 (7.3)

51.49 2.22 0.10 
 

0.37

             
QOLI    
Sudden gains -0.33 (1.47) 0.92 (1.69) 0.79 
Ej Sudden gains -0.52 (1.75) 0.55 (2.07) 0.56 
Totalt -0.45 (1.64) 0.70 (1.93)

35.58 0.50 0.21 
 

0.20

                
a = F (1,65) för HAM-D Depression Rating Scale     
b = F (1,65) för HAM-D Depression Rating Scale      

 
 
För HAM-D fanns en signifikant huvudeffekt av tid F (1,65) = 138.72, p<.001, 
en måttligt signifikant huvudeffekt av grupp F (1,65) = 0.78, p<.5 samt en 
måttligt signifikant interaktionseffekt grupp × tid F (1.65) = 1.10, p<.5. 
Inomgruppseffektstorlek var stor d = 2.02 för de med sudden gains samt mycket 
stor d = 3.34 för de utan, mellangruppseffektstorleken var liten d = 0.33. 
 
För BDI fanns en signifikant huvudeffekt av tid F (1,70) = 78.67, p<.001, en 
måttligt signifikant huvudeffekt av grupp F (1,70) = 3.26, p<.1 samt en måttlig 
interaktionseffekt grupp × tid F (1,70) = 0.76, p<.5. Inomgruppseffektstorlek 
var stor d = 1.63 för de med sudden gains samt stor d = 1.15 för de utan, 
mellangruppseffektstorleken var liten d = 0.45. 
 
För MADRS-S fanns en signifikant huvudeffekt av tid F (1,70) = 72.24, p<.001, 
en signifikant huvudeffekt av grupp F (1,70) = 7.06, p<.01 samt en måttlig 
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interaktionseffekt grupp × tid F (1.70) = 2.14, p<.5. Inomgruppseffektstorlek 
var mycket stor d = 1.85 för de med sudden gains samt stor d = 1.01 för de utan, 
mellangruppseffektstorleken var måttlig d = 0.61. 
 
För BAI fanns en signifikant huvudeffekt av tid F (1,70) = 51.49, p<.001, en 
måttligt signifikant huvudeffekt av grupp F (1,70) = 2.22, p<.5 samt ingen 
interaktionseffekt grupp × tid F (1.70) = 0.10, n.s. Inomgruppseffektstorlek var 
stor d = 0.93 för de med sudden gains samt stor d = 0.81 för de utan, 
mellangruppseffektstorleken var liten d = 0.37. 
 
För QOLI fanns en signifikant huvudeffekt av tid F (1,70) = 35.58, p<.001, en 
måttligt signifikant huvudeffekt av grupp F (1,70) = 0.50, p<.5 samt ingen 
interaktionseffekt grupp × tid F (1,70) = 0.21, n.s. Inomgruppseffektstorlek var 
stor d = 0.79 för de med sudden gains samt måttlig d = 0.56 för de utan, 
mellangruppseffektstorleken var liten d = 0.20. 
 

Förbättrade och återställda 
Två stycken 2 × 2 ANOVA med två inomgruppsfaktorer (förbättrad_ej 
förbättrad, återställd_ej återställd) och två mellangruppsfaktorer sudden gains, ej 
sudden gains) genomfördes. Vid behandlingsslut var 22 (81.5 %) deltagare ur 
gruppen som uppvisat sudden gains förbättrade och 27 (67.5 %) deltagare ur 
gruppen som ej uppvisat sudden gains förbättrade. Ingen signifikant skillnad 
fanns mellan grupperna F (1,65) = 0.37 n.s. Vid behandlingsslut var åtta 
(28.6 %) deltagare ur gruppen som uppvisat sudden gains återställda och 11 
(23.9 %) deltagare ur gruppen som ej uppvisat sudden gains återställda. Ingen 
signifikant skillnad fanns mellan grupperna F (1,72) = 0.19 n.s. 
 

Resultat från BDI och MADRS-S vid enmånadsuppföljning 
Två stycken 2 × 2 ANOVA med två inomgruppsfaktorer (BDI 
post_enmånadsuppföljning, MADRS-S post_enmånadsuppföljning) och två 
mellangruppsfaktorer (sudden gains, ej sudden gains) genomfördes (se tabell 8). 
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Tabell 8. Utfall på BDI och MADRS-S-S vid post och enmånadsuppföljning för sudden gains resp. ej sudden 
gains 
                
  Post Huvudeffekt Interaktionseffekt Effektstorlek 

  M (SD) M (SD) 
 Tid 

F (1,65)a
Grupp 

F (1,65)a 
 Tid x Grupp  

F (1,65)a Inom Mellan 
BDI        
Sudden gains 12.4 (6.7) 9.1 (4.8) 0.57 
Ej Sudden gains 16.3 (9.5) 13.7 (8.8)

16.45 5.17 0.19 
0.28 

0.68

              
MADRS-S     
Sudden gains 11.2 (5.8) 9.5 (4.7) 0.32 
Ej Sudden gains 

5.71 7.73 0.03 
0.22 

0.71

             
a = För MADRS-S var F (1,64)       

 
För BDI, Becks Depression Inventory, fanns en signifikant huvudeffekt av tid 
F (1,65) = 16.45, p<.001, en huvudeffekt av grupp F (1,65) = 5.17, p<.05 samt 
ingen interaktionseffekt av tid × grupp F (1,65) = 0.19, n.s. 
Inomgruppseffektstorleken för sudden gains var måttlig d = 0.57 och liten 
d = 0.28 för ej sudden gains. Mellangruppseffektstorleken var måttlig d = 0.68. 
 
För MADRS-S, Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale - Self rated, 
fanns en signifikant huvudeffekt av tid F (1,64) = 5.71, p<.05, en huvudeffekt av 
grupp F (1,64) = 7.73, p<.01. samt ingen interaktionseffekt av tid × grupp 
F (1,64) = 0.03, n.s. Inomgruppseffektstorlekarna för deltagare med och utan 
sudden gains var små, d = 0.32 respektive d = 0.22. Mellangruppseffektstorleken 
var måttlig d = 0.71. 
 

Diskussion 
 

Denna studie hade två primära syften: att undersöka effekten av stepped care, 
där prediktorer var av särskilt intresse, samt vinna ökade kunskaper om 
fenomenet sudden gains gällande frekvens, tidpunkt och eventuella prediktorer. 
Sekundärt syftade studien till att undersöka effekten av att administrera en 
depressionsbehandling i grupp respektive via Internet. Vår hypotes gällande 
stepped care var att hälften av deltagarna ur Internet- och preferensgruppen 
skulle gå vidare till stepped care där stepped care gruppens resultat vid efter 
avslutad behandling förväntades vara lika postresultaten för deltagarna i 
gruppbehandlingen. För sudden gains förväntades att ca 40 % skulle uppvisa 
fenomenet samt att deltagarna med sudden gains skulle ha förbättrats mer vid 
postmätningen samt enmånadsuppföljningen. Sudden gains förväntades uppstå 
tidigt i behandlingen. För samtliga deltagare förväntades inga skillnader mellan 
behandlingsgrupperna gällande behandlingsrespons. 
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Resultatsammanfattning 
 
Alla deltagare förbättrades signifikant på alla utfallsmått och det fanns ingen 
signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna. Nära 70 % blev förbättrade 
(ingen diagnos) och 26 % återställda (d v s ingen diagnos samt mindre än nio 
poäng på BDI). Enligt CGI-skattning var 78.1 % förbättrade, 20.1 % visade 
ingen skillnad och 1.4 % försämrade. Bland deltagarna valde 16.5 % att ej 
fullfölja behandlingen (s.k. non-completers). Non-completers var signifikant 
yngre än completers och de hade signifikant högre poäng på alla utfallsmått 
både vid för- och eftermätning. Vid enmånadsuppföljning för alla deltagare var 
både interaktionseffekten och inomgruppseffektstorleken måttlig på utfallsmåttet 
BDI. Utfallet på MADRS-S visade måttlig interaktionseffekt och liten 
inomgruppseffektstorlek.  
 
10 av 45 deltagare (22.2 %) ur Internet- och preferensgruppen gick vidare till 
stepped care, varav sex tackade ja. Endast 40 % fullföljde behandlingen vilket är 
färre än bulimipatienterna i Bower och Gilbodys (2005) studie där 67 % 
fullföljde. Det som skilde ut stepped care-deltagarna var att samtliga var 
kvinnor, att något fler arbetade eller var arbetslösa, att fler var ensamstående och 
att ingen studerade. Fler hade även dystymi och fler uppgav tidigare psykologisk 
behandling, pågående psykologisk behandling och pågående medicinering. Vid 
förmätning hade stepped care-deltagarna genomgående högre poäng på 
utfallsmåtten. Vid eftermätning fanns en måttligt signifikant skillnad mellan 
stepped care-deltagarna och de deltagare som genomgått gruppbehandling på 
utfallsmåttet BDI där stepped care-deltagarna fick högre poäng, men ingen 
signifikant skillnad på MADRS-S. Tre av fyra completers ur stepped care-
gruppen blev förbättrade liksom en av tre non-completers. Ingen stepped care-
deltagare blev återställd vare sig bland completers eller non-completers. Bland 
dem som gick vidare till stepped care hade 20 % fått sudden gains, varav hälften 
fick relapse. Av dem som fick sudden gains gick 7.1 % vidare till stepped care.  
 
28 deltagare (37.8 %, n = 74) uppvisade sudden gains och dessa var jämnt 
fördelade mellan behandlingsgrupperna. Poängminskning var M = 7.8 (SD = 
2.3) och ingen deltagare hade mer än en sudden gain. Det enda som skilde ut de 
som fick sudden gains från övriga deltagare var att färre studerade samt att de 
var måttligt signifikant äldre. Vanligaste var att sudden gains uppstod i vecka 
tre, följt av vecka två, fyra och sju. 17.9 % av de med sudden gains fick relapse, 
oftast i vecka fem till sju. Deltagare med sudden gains sjönk mer i sin 
medelpoäng på MADRS-S under behandlingsveckorna än deltagare utan sudden 
gains. På utfallsmåtten HAM-D, BDI, BAI och QOLI fanns en måttlig 
signifikant skillnad mellan de deltagare som hade sudden gains och de som inte 
hade sudden gains där de som hade sudden gains mådde bättre. Skillnaden var 
ännu större på utfallsmåttet MADRS-S till fördel för deltagarna med sudden 
gains. För HAM-D, BDI och MADRS-S fanns måttligt signifikanta 
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interaktionseffekter medan BAI och QOLI inte visade några signifikanta 
interaktionseffekter. Deltagarna som fick sudden gains skilde sig inte så mycket 
åt från deltagarna utan sudden gains på utfallsmåtten HAM-D, BDI, BAI och 
QOLI, där mellangruppseffektstorleken var liten. Däremot skilde det sig mer åt 
på MADRS-S där mellangruppseffektstorleken var måttlig.  Ingen signifikant 
skillnad fanns mellan dem med sudden gains och dem utan med avseende på 
förbättrade och återställda. Såväl deltagare med sudden gains som de utan hade 
vid 1-månadsuppföljninen förbättrats signifikant på utfallsmåtten BDI och 
MADRS-S, där dem med sudden gains uppvisade ett måttligt signifikant bättre 
resultat än dem utan sudden gains. Mellangruppseffektstorlekarna för BDI och 
MADRS-S var måttliga vilket innebär att deltagarna med sudden gains skilde 
sig från de utan på dessa utfallsmått. 
 

Resultatdiskussion 
 

 Samtliga deltagare 
Som förväntat var det inte någon skillnad i effekt mellan att behandlas live eller 
via Internet. Jämfört med en tidigare studie om internetbaserad 
depressionsbehandling (KLARA-studien; Lenndin & Vernmark, 2005) där 87 % 
var förbättrade och 33 % återställda, var det något färre förbättrade och 
återställda i denna studie. 
 
I KLARA-studiens självhjälpsgrupp var 92 % förbättrade i någon grad enligt 
CGI-skattningen jämfört med den sammanvägda procentsatsen för denna studies 
Internet- och preferensgrupp som var 79 %. I behandlingsgruppen grupp var 
77 % förbättrade. KLARA-studiens CGI-version innehöll endast olika grader av 
förbättring medan det i denna studie användes en utökad CGI-version där även 
olika grader av försämring fanns med som alternativ. Utfallet på 
försämringsalternativet var 1.4 % i samtliga behandlingsgrupper.  
 
Vad gäller bortfallet kunde noteras att fler hoppade av gruppbehandlingen 
jämfört med den Internetbaserade självhjälpsbehandlingen vilket även Bower 
och Gilbody (2005) upptäckte i sin studie om bulimi där  fler deltagare hoppade 
av från livebehandlingen än från biblioterapin. En anledning till det större 
bortfallet inom gruppterapi skulle kunna vara att deltagare inte fick sitt önskade 
behandlingsalternativ i randomiseringen. Vissa deltagare hade dessutom inte 
möjlighet att pendla mellan hemmet och Linköping av praktiska och 
ekonomiska skäl. 
 

Stepped care 
Resultatet att endast 22 % av deltagarna ur Internet- och preferensgruppen var 
möjliga kandidater till att gå vidare till stepped care mot hypotesen om 50 % 
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skulle kunna ses som att den Internetbaserade självhjälpsbehandlingen varit mer 
effektiv än väntat. Detta är i linje med Haaga (2000) som menar att vissa 
patienter kan tillfriskna efter en kort inledande självhjälpsbehandling och 
därmed inte behöver en längre, mer intensiv och kostsam behandling initialt. Då 
endast fyra deltagare fullföljde stepped-carebehandlingen är det svårt att 
generalisera resultaten för dessa. Därav utgår följande diskussion endast ifrån 
tendenser i materialet.  
 
En prediktor som visade sig i materialet var att kvinnor var överrepresenterade 
bland stepped care-deltagarna när en eller två män, representativt sett, borde ha 
gått vidare eftersom det var 18 % män i Internet- och preferensgruppen. Det är 
dock svårt att uttala sig om orsakssamband då både antalet män i studien, och 
antalet stepped care-deltagare, var lågt. En annan prediktor för att gå vidare till 
stepped care skulle, enligt materialet, kunna vara att patienten tidigare gått i 
psykologisk behandling och/eller är involverad i pågående psykologisk- 
och/eller farmakologisk behandling. Slutligen skulle ytterligare en prediktor 
kunna vara att patienten har en längre sjukdomshistoria som i materialet visade 
sig som dystymi. 
 
De anmärkningsvärda fynden att 7.1 % av dem som fick sudden gains gick 
vidare till stepped care samt att 20 % av dem som gick vidare till stepped care i 
sin tur hade fått sudden gains, varav endast hälften fick relapse. Detta är svårt att 
förklara på ett meningsfullt sätt med så få deltagare eftersom enskilda individers 
resultat får orimligt stor inverkan men en tänkbar anledning skulle kunna vara 
att deltagare som ändå går vidare till stepped care mådde sämre än övriga vid 
förmätningen. Överlappningen mellan sudden gains och stepped care tyder på 
att sudden gains inte minskar ”risken” för att gå vidare till steg två i stepped 
care. 
 
En orsak till att fyra stycken av de tio deltagarna som var tänkbara stepped care-
kandidater tackade nej skulle kunna vara att de varit missnöjda med den 
behandling de fått och därför drar sig för att ta emot fortsatt vård från samma 
projekt. Detta är något som Davidson (2000) pekat ut som en tänkbar nackdel 
med stepped care.  
 
Det sämre utfallet vid eftermätningen för stepped care-deltagarna jämfört med 
gruppdeltagarna skulle kunna bero på att stepped care-deltagarna mådde sämre 
vid förmätningen.  
 

Sudden gains 
Antalet deltagare som fick sudden gains (37.8 %) stämmer väl överens med 
tidigare forskning som anger ett procenttal kring 40 (Busch, Kanter, Landes & 
Kohlenberg, 2006; Tang & DeRubeis, 1999; Vittengl, Clark & Jarret, 2005), 
vilket bekräftar hypotesen om frekvensen av sudden gains. Vad gäller 
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prediktorer för sudden gains var det enda som skilde ut dem från övriga 
deltagare att färre studerade, vilket antagligen berodde på att de var något äldre. 
De deltagare som fick sudden gains men som senare fick relapse var i denna 
studie lika många (17 %) som hos Tang och DeRubeis (1999) samt Vittengl, 
Clark och Jarret (2005), men färre än hos Busch, Kanter, Landes och 
Kohlenberg (2006) samt Kelly, Roberts och Bottonari (2007) som redovisade 
ungefär dubbelt så många relapse (38 - 44 %). Inga skillnader fanns på något 
utfallsmått vid förmätningen mellan de som senare fick sudden gains och de som 
inte fick sudden gains.  
 
Sudden gains inträffade mellan vecka två och sex men var vanligast i vecka tre 
vilket går i linje med Busch, Kanter, Landes och Kohlenberg (2006) samt Kelly, 
Roberts och Bottonari (2007) som menar att sudden gains kan uppstå tidigt i 
behandlingen. I denna studie motsvarade en sudden gain i genomsnitt 7.8 
poängminskning på MADRS-S jämfört med tidigare studier där en sudden gain i 
snitt legat mellan 9.25 och 12.5 poängs minskning på BDI (Busch, Kanter, 
Landes & Kohlenberg, 2006; Kelly, Roberts & Bottonari, 2007; Vittengl, Clark 
& Jarret, 2005). Förklaringen till att deltagarna i denna studie hade en lägre 
poängminskning beror sannolikt på denna studies definition av en sudden gain 
som en poängminskning på minst fem MADRS-S-poäng istället för de sju BDI-
poäng som använts som mått i de andra studierna. 
 
Deltagarna med sudden gains i denna studie mådde signifikant bättre än 
deltagare utan sudden gains såväl vid postmätningen som vid 
enmånadsuppföljningen, vilket stämmer överens med fynd från tidigare studier 
(Tang & DeRubeis, 1999; Kelly, Roberts & Ciesla, 2005). Vissa tendenser i 
materialet tyder dessutom på att de med sudden gains sjönk snabbare i sin 
MADRS-S poäng under behandlingsveckorna än de deltagare som inte uppvisat 
sudden gains. 
 

Metoddiskussion 
 
Interbedömarreliabilitet, det vill säga att bedömare kommer till samma slutsats 
sinsemellan, får anses föreligga då samtliga intervjuarna träffades för att 
diskutera samtliga deltagare med en psykiater för att säkerställa diagnosernas 
riktighet, samt exklusionsskäl. Då samma intervjuare användes vid både för- och 
eftermätningen vilket ytterligare höjer interbedömarreliabiliteten. Ett problem 
med att projektansvariga intervjuade vid både för- och eftermätning kan vara 
partiskhet. Detta försöktes dock undvikas i största möjliga mån genom att ingen 
deltagare intervjuades vid eftermätningen av samma projektansvarige som 
tidigare intervjuat eller behandlat denne. 
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 Validitet 
Hög intern validitet innebär att man kan vara säker på att slutsatserna man dragit 
om ett samband är riktiga (Clark-Carter, 2004). Optimalt hade varit att ha en helt 
randomiserad studie istället för partiell där en preferensgrupp inkluderades 
eftersom det hade minimerat risken för placeboeffekter.  
 
Hög extern validitet innebär att studiens resultat kan generaliseras till andra 
grupper. Denna studie får anses ha hög extern validitet med tanke på att 
utfallsmåtten som använts har gott empiriskt stöd samt att majoriteten av 
deltagarna randomiserades. Deltagarna får anses vara representativa för den 
deprimerade populationen då antidepressiv medicinering, komorbiditet med 
ångest- och personlighetsstörningar ej utgjorde något exklusionsskäl så länge 
depression var den primära problematiken. Trots att föreliggande studie varit 
förankrad vid Linköpings universitet var studenter eller akademiker inte 
överrepresenterade bland försöksdeltagarna. Övervikten av kvinnliga deltagare 
är representativ för den del av den deprimerade populationen som söker hjälp. 
 
Resultatet från det första steget i studiens stepped care, den Internetbaserade 
självhjälpsbehandlingen, kan med tillförlitlighet generaliseras till populationen 
med depressionspatienter. Däremot är det svårare att generalisera fynden från 
det andra steget i stepped care, telefonterapin, då för få deltagare gick vidare till 
och fullföljde detta steg. Den del av studien som behandlat sudden gains bör gå 
att generalisera till annan KBT-baserad självhjälpsbehandling via Internet, för 
mild till måttlig depression. 
 
Anledningen till att studiens deltagare, som ingick i den Internetbaserade 
självhjälpsbehandlingen, inte i förväg fick veta att de hade möjlighet att gå 
vidare till telefonterapi, var att det bedömdes finnas en risk att de då inte skulle 
ha varit lika motiverade att engagera sig i självhjälpsbehandlingen. Samtidigt 
innebär detta att studien förlorar i så kallad face validity, det vill säga att 
deltagarna får fel förväntningar på studien. Ett alternativt sätt att förhindra att 
deltagare inte skulle vilja engagera sig i självhjälpsbehandlingen hade varit att 
ge tydlig inledande information om stepped care, vilket Scogin, Hanson och 
Welsh (2003) förespråkar.  
 

Användning av resultaten 
 
Många människor med depression erbjuds i dagsläget inte plats inom psykiatrin 
och hänvisas därför till primärvården där psykologisk kompetens ofta är en 
bristvara. En anledning till detta kan vara att individualterapi anses vara för 
kostsam. Ibland kan det enda alternativet som tillhandahålls därför vara 
farmakologisk behandling, mot många patienters önskan. Föreliggande studie 
visar att stepped care skulle kunna fungera bra inom primärvården då det har 
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god effekt, är förenat med lägre kostnader och är lätt administrerat till ett större 
antal patienter. Stepped care kan dessutom kombineras med farmakologisk 
behandling. Ett förslag till hur stepped care skulle kunna användas är att 
patienter, som efter en psykologisk bedömning diagnostiseras med mild till 
måttlig depression och ej bedöms suicidbenägna, erbjuds Internetbaserad 
självhjälpsbehandling medan de står i kö för individualterapi. De patienter som 
efter tydlig information om stepped care, ändå avböjer medverkan erbjuds 
istället traditionell individualterapi, vilket i detta fall innebär att de får stå kvar 
på väntelistan. Denna studies resultat tyder dock på att majoriteten vill ha 
självhjälpsbehandling, vilket stöds av Scogin, Hanson och Welsh (2003) som 
menar att många patienter föredrar självhjälpsbehandling då den är mindre 
stigmatiserande än traditionell behandling. De patienter som efter fullföljd 
Internetbaserad självhjälpsbehandling fortfarande konstateras uppfylla 
kriterierna för egentlig depression får sedan gå vidare till individualterapi.  
 

Begränsningar med studien 
 
En anledning till att denna studie inte lyckades finna prediktorer för sudden 
gains kan vara att förmätningen saknade vissa mått gällande t ex självförtroende, 
vilket Kelly, Roberts och Bottonari (2007) fann vara en signifikant prediktor för 
sudden gains. Då Kelly, Roberts och Bottonari fick sina rön publicerade efter att 
STELLA-projektets förmätning genomfördes i december 2006 fanns inte 
möjlighet att inkludera detta i mätningen. Denna studie använde sig av andra 
kriterier än tidigare sudden gains-studier för att definiera en sudden gain vilket 
medför att det är det svårare att jämföra resultaten. 
 
En annan begränsning med studien var att så många inte avböjde att 
randomiseras eftersom de inte ville ha gruppbehandling. Detta dels på grund av 
att de inte ville åka till Linköping och dels för att de inte ville tala om sina 
problem i grupp. Ett sätt att komma runt detta hade varit att erbjuda 
individualterapi istället för gruppterapi. Ett annat alternativ hade varit att enbart 
genomföra studien med Internetbaserad självhjälpsbehandling och en 
väntlistegrupp, vilket hade resulterat i att studien hade varit både kontrollerad 
och randomiserad. 
 

Slutsatser 
 
Vid behandlingens slut kunde konstateras att en klar majoritet ur samtliga 
behandlingsgrupper blivit signifikant förbättrade vilket innebär att såväl 
gruppbehandlingen som den Internetbaserade självhjälpsbehandlingen var 
effektiv. Vad gäller stepped care visade det sig att endast en femtedel var i 
behov av fortsatt vård. Av de få som gick vidare blev en klar majoritet 
signifikant förbättrade. Tendenser fanns till prediktorer vad gäller stepped care 
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där deltagarna som gick vidare oftare hade dystymi, medicinerade mer och hade 
tidigare genomgått psykologisk behandling i större utsträckning. Mätningen av 
sudden gains resulterade i att något färre än hälften av av deltagarna, oavsett 
behandlingsgrupp, uppvisade sudden gains. De som behöll sin 
symptomförbättring visade sig, vid såväl eftermätning som vid 
enmånadsuppföljning, må bättre än de deltagare som ej uppvisat sudden gains. I 
denna studie har inga tydliga prediktorer för sudden gains kunnat fastställas.  
 

Framtida forskning 
 
Uppföljning av denna studie kommer att ske efter 6, 12 och 24 månader.  
 
Då många tackade nej till del två (telefonterapi) i denna studies stepped care, 
skulle det vara intressant att genomföra en kvalitativ studie över orsaker till att 
deltagare tackar nej. Detta för att kunna göra stepped care mer effektiv och 
patientinriktad. Då Bower och Gilbody (2005) menar att patienter som 
genomgår lågintensivbehandlingar kan förbruka mer vård vid sidan av 
behandlingen jämfört med patienter i traditionell vård är det även intressant att i 
framtida studier undersöka även denna aspekt av stepped care för att få en 
uppfattning om dess kostnadseffektivitet. Ytterligare forskning behövs som 
replikerar denna studies utformning av stepped care för att se om det går att 
signifikant säkerställa de tendenser som framkommit. För att göra detta behövs 
troligtvis ett större deltagarantal vilket eventuellt skulle kunna uppnås i 
samarbete med primärvården. Vidare behövs fler studier för att få fram 
prediktorer för vilka som får sudden gains så att dessa kan erbjudas en 
lågintensiv behandling enligt steg ett i stepped care. 
 
I få studier har effekten av telefonterapi undersökts, varför fler behövs. Det 
skulle till exempel vara intressant att jämföra effekten av telefonterapi jämfört 
med traditionell individualterapi. Telefonterapi skulle potentiellt kunna 
administreras till patienter som bor oländigt. 
 
Ytterligare studier om sudden gains behövs för att få fram prediktorer samt 
replikera Kelly, Roberts och Bottonaris (2007) samband mellan sudden gains 
och gott självförtroende. Det behövs även fler studier för att utröna hur sudden 
gains skulle kunna användas i depressionsbehandling. 
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