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Sammanfattning  
I denna studie utvärderades effekterna av en individanpassad vägledd självhjälpsbehandling för primärvårdspatienter med 
depressiva symtom, och i förekommande fall annan psykisk ohälsa såsom ångestproblematik. Uppsatsen avsåg även att i 
explorativt syfte undersöka hur behandlare och patienter upplevt behandlingsmetoden. Uppsatsen var en del i ett större projekt 
som beräknades pågå fram till 2012. Urvalsgruppen i denna studie var de 39 patienter som erbjöds behandlingsstart senast 11 
februari 2011. Behandlingseffekterna beräknades dels utifrån de 24 patienter som vid tiden för datainsamling genomfört minst tre 
behandlingskapitel, och dels de 13 patienter som avslutat behandlingen och fyllt i eftermätningar. Patienternas omdömen om 
behandlingen inhämtades med hjälp av en utvärderingsenkät och behandlarna ombads att bidra med sina erfarenheter och 
förbättringsförslag via ett frågeformulär.  
 
Resultaten visar att behandlingen har måttlig till stor effekt på depressionssymtom och måttlig effekt på ångestsymtom för de 
primärvårdspatienter som genomgår den. Av de 14 patienter som fyllde i utvärderingen var majoriteten huvudsakligen nöjda eller 
mycket nöjda med sin behandling. Av behandlarnas svar framgick enhälligt att de önskar att internetbehandling ska finnas kvar 
inom Norrköpings primärvård som ett komplement till annan psykologisk behandling. Det avsevärda bortfallet av deltagare i 
studien pekar på att behandlingsformatet inte passar alla primärvårdspatienter. Angelägna frågor för framtida forskning är att 
utröna vilken subgrupp av primärvårdspatienter som är bäst betjänta av behandling via internet, samt att göra effectivenesstudier 
med en jämförelsegrupp som får treatment as usual. 
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SAMMANFATTNING 

 
I denna studie utvärderades effekterna av en individanpassad vägledd 
självhjälpsbehandling för primärvårdspatienter med depressiva symtom, 
och i förekommande fall annan psykisk ohälsa såsom ångestproblematik. 
Uppsatsen avsåg även att i explorativt syfte undersöka hur behandlare 
och patienter upplevt behandlingsmetoden. Uppsatsen var en del i ett 
större projekt som beräknades pågå fram till 2012. Urvalsgruppen i denna 
studie var de 39 patienter som erbjöds behandlingsstart senast 11 februari 
2011. Behandlingseffekterna beräknades dels utifrån de 24 patienter som 
vid tiden för datainsamling genomfört minst tre behandlingskapitel, och 
dels de 13 patienter som avslutat behandlingen och fyllt i eftermätningar. 
Patienternas omdömen om behandlingen inhämtades med hjälp av en 
utvärderingsenkät och behandlarna ombads att bidra med sina 
erfarenheter och förbättringsförslag via ett frågeformulär.  
 
Resultaten visar att behandlingen har måttlig till stor effekt på 
depressionssymtom och måttlig effekt på ångestsymtom för de 
primärvårdspatienter som genomgår den. Av de 14 patienter som fyllde i 
utvärderingen var majoriteten huvudsakligen nöjda eller mycket nöjda 
med sin behandling. Av behandlarnas svar framgick enhälligt att de 
önskar att internetbehandling ska finnas kvar inom Norrköpings 
primärvård som ett komplement till annan psykologisk behandling. Det 
avsevärda bortfallet av deltagare i studien pekar på att 
behandlingsformatet inte passar alla primärvårdspatienter. Angelägna 
frågor för framtida forskning är att utröna vilken subgrupp av 
primärvårdspatienter som är bäst betjänta av behandling via internet, samt 
att göra effectivenesstudier med en jämförelsegrupp som får treatment as 
usual. 
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TAYLOR 2 – EN EFFECTIVENESS- OCH 
IMPLEMENTERINGSSTUDIE 

Den här uppsatsen beskriver och utvärderar en individanpassad vägledd 
självhjälpsbehandling för personer med depressiva symtom i 
primärvårdsmiljö. Studien är en del av ett större implementeringsprojekt 
av internetbehandling i Norrköpings primärvård som påbörjades hösten 
2010 och beräknas pågå till 2012. Denna uppsats utvärderar effekten av 
den första gruppen patienter som deltagit i behandlingen, samt söker 
utvärdera deras och behandlarnas upplevelse av att medverka. 

 

DEPRESSION 

Depression kännetecknas av ihållande nedstämdhet, minskat intresse för 
de flesta aktiviteter och oförmåga att uppleva positiva känslor såsom 
glädje (SBU, 2004). Andra vanliga 
symtom är koncentrationssvårigheter, 
ångest och störd sömn. För diagnosen 
egentlig depression behöver personen 
utifrån DSM-IV-TR (APA, 2000) 
uppfylla vissa kriterier (se Figur 1). Som 
tillägg till diagnosen används ibland 
specifikation av svårighetsgrad, vilket 
avgörs av hur många och utpräglade 
symtomen är, och hur mycket de stör 
vardagslivet (Ebmeier, Donaghey & 
Steele, 2006). Enligt Statens beredning 
för medicinsk utvärdering (SBU) är det 
viktigt att ha i åtanke att de gränser som 
satts upp för vad en person måste 
uppfylla för att få diagnosen är resultatet 
av en överenskommelse snarare än 
empirisk evidens (SBU, 2004). Studier 
visar att även personer som inte helt 
uppfyller kriterierna för egentlig 
depression kan ha ett kliniskt signifikant 
lidande, ha svårt att fungera socialt och 
till och med ha en ökad risk att dö i 
förtid. De kan även ha ökad risk att 
utveckla egentlig depression (Åsberg & 
Mårtensson, 2009). Det finns mycket 
som talar för att gränsen mellan 

  

Egentlig depression, F32/F33 
(DSM-IV) 
 
1. Nedstämdhet under större delen av 
dagen så gott som dagligen. 
 
2. Klart minskat intresse för, eller 
minskad glädje av alla eller nästan 
alla aktiviteter, under större delen av 
dagen så gott som dagligen. 
 
3. Betydande oavsiktlig viktnedgång 
eller viktuppgång, eller minskad 
alternativt ökad aptit nästan dagligen. 
 
4. Sömnstörning. 
 
5. Psykomotorisk agitation eller 
hämning, så gott som dagligen. 
 
6. Svaghetskänsla eller brist på 
energi, så gott som dagligen. 
 
7. Känslor av värdelöshet eller 
överdrivna eller obefogade 
skuldkänslor, nästan dagligen. 
 
8. Minskad tanke- eller 
koncentrationsförmåga eller 
obeslutsamhet så gott som dagligen. 
 
9. Återkommande tankar på döden, 
återkommande självmordstankar 
eller –planer. 
 
Minst fem av ovanstående, inklusive 
det första eller andra kriteriet, måste 
ha förekommit under samma 
tvåveckorsperiod. Symtomen måste 
orsaka stort lidande för individen 
eller försämrad funktion i vardagen. 
Symtomen får ej heller förklaras 
bättre av okomplicerad sorg eller 
direkta fysiologiska orsaker.  

 Figur 1. Diagnoskriterier för 
depression 
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depression och frånvaro av depression i befolkningen är flytande på ett 
kontinuum snarare än att det är en distinkt kategori (Angst & Merikangas, 
2001; Kendler & Gardner, 1998). Dystymi används som begrepp för 
långvarig nedstämdhet (minst två år) som inte är så svår att den uppfyller 
kriterierna för egentlig depression (APA, 2000).   

 
Prevalens 

 
I Sverige lider sammanlagt 20 till 40 procent av befolkningen av någon 
form av psykisk ohälsa, vilket gör detta till ett av de största 
folkhälsoproblemen (Socialstyrelsen, 2008). Ett exempel på vilka 
mänskliga och samhälliga kostnader den psykiska ohälsan innebär är att 
den står som sjukskrivningsorsak i nästan 30 procent av alla 
sjukskrivningar i Sverige (Sveriges Psykologförbund, 2009). 
Sannolikheten att någon gång i livet drabbas av egentlig depression 
uppskattas i västländerna ligga runt 17-18 procent (SBU, 2004). 
Epidemiologiska studier visar entydigt att kvinnor drabbas betydligt 
oftare än män; 25 procent av kvinnorna och 15 procent av männen 
beräknas någon gång i livet behöva behandling för en depression. 
Orsakerna till detta är inte kända men möjliga förklaringar såsom 
rollbegränsningar med minskade valmöjligheter, större utsatthet för 
sexuella övergrepp, överbelastning och sociala rollkonflikter har lagts 
fram (SBU, 2004). Mellan fyra till tio procent av den vuxna befolkningen 
i Sverige beräknas ha en pågående depression (Socialstyrelsen, 2009a). 
Mycket pekar på att risken för att en person i västvärlden ska drabbas av 
depression har ökat sedan femtiotalet, men orsakerna till detta är inte 
klarlagda (SBU, 2004).   
 

Mänskliga och ekonomiska kostnader 
 

Depression är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa globalt sett 
(Murray & Lopez, 1997). I en rangordning av hur olika sjukdomar 
påverkar världens befolkning genom för tidig död och antal år som levs 
med ohälsa, där hänsyn tagit till ohälsans svårighetsgrad visade sig 
depression komma på fjärde plats. Endast nedre luftvägsinfektioner, 
diarrésjukdomar och sjukdomar i samband med graviditet och förlossning 
rangordnades högre (Murray & Lopez, 1997). Senare studier ger ännu 
mer alarmerande resultat som pekar på att depression kan vara den 
främsta orsaken till ohälsa, åtminstone i industrialiserade länder (Üstün & 
Kessler, 2002). En depression påverkar ofta individens vardag på flera 
olika plan. I genomsnitt halverar depression den upplevda livskvaliteten, 
vilket är jämförbart med den inverkan en allvarlig stroke har på 
livskvalitet (Sveriges psykologförbund, 2009). Depression försämrar 



 

 3 

vidare interpersonella relationer och särskilt nära familjerelationer till 
partner och barn (Joiner & Timmons, 2009). Skilsmässotalen bland 
personer som varit deprimerade visade sig i en studie vara betydligt högre 
än genomsnittet (Kessler, Walters, & Forthofer, 1998) och sambandet 
mellan äktenskapsproblem och depression är starkt (SBU, 2004). Det går 
dock inte att uttala sig om äktenskapsproblem föregår depression eller 
tvärtom då forskning finns som styrker båda riktningarna. Depression 
påverkar dessutom anhöriga; det är tungt att stötta och se någon nära som 
lider (Sveriges psykologförbund, 2009) och det finns också visst stöd för 
att depressiva symtom så att säga kan ”smitta” den närmaste 
omgivningen (Joiner & Timmons, 2009). Personer som är deprimerade 
får ofta helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga (Sveriges 
psykologförbund, 2009). I genomsnitt är de borta från arbetet en och en 
halv månad under en halvårsperiod. Samhällets ekonomiska kostnad för 
depression blir följaktligen hög. Studier som har försökt beräkna den 
totala kostnaden för vård, produktionsbortfall etcetera visar på att 
depression kostar Sverige ungefär 64 miljarder kronor per år. Största 
delen av denna kostnad, två tredjedelar, står sjukskrivningar och 
förtidspensioneringar för. En genomsnittlig depressionsepisod kostar 
samhället 51 000 kronor (Sveriges psykologförbund, 2009). 

  
Samsjuklighet och relaterade besvär 

 
Personer som drabbas av depression och nedstämdhet lider oftast 
samtidigt av ångestproblematik (Barlow, 2002). Dessutom är det vanligt 
att ångestproblematik föregår en depression (SBU, 2004). En amerikansk 
studie noterade att 57.5 procent av dem som fått diagnosen depressiv 
episod under det senaste året även uppfyllde kriterierna för någon 
ångestdiagnos (Kessler, Merikangas & Wang, 2007). De ångestdiagnoser 
som oftast förekommer samtidigt med depression är posttraumatisk 
stressyndrom (PTSD), generaliserat ångestsyndrom (GAD), 
tvångssyndrom (OCD) och social fobi (Brown, Campbell, Lehman, 
Grisham & Mancill, 2001). 
 
Individer som lider av depression tycks även löpa större risk av drabbas 
av en del somatiska sjukdomar, exempelvis stroke, hjärtinfarkt, smärta i 
rygg och nacke, epilepsi, cancer, diabetes och fibromyalgi (SBU, 2004). I 
dessa fall blir prognosen ofta sämre än för individer som inte lider av 
samtidig depression. För flera vanliga sjukdomar saknas ännu studier av 
hur sambandet med depression ser ut. För exempelvis fetma och 
depression är detta ännu inte klarlagt (SBU, 2004). Depression är dock 
mer än dubbelt så vanligt förekommande bland nordamerikanska 
fetmapatienter (35%) än bland den övriga befolkningen (16.2%) (Pagoto, 
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Bodenlos, Schneider, Olendzki & Spates, 2008). I de Wit et als meta-
analys (2010), som inkluderade studier från hela världen, framkom 
dessutom ett starkt samband mellan depression och fetma bland den 
vuxna befolkningen i stort.  
 
Individer som lider av depression löper slutligen större risk att dö i förtid 
(Ebmeier, Donaghey & Steele, 2006). Den främsta orsaken till detta är 
den föreliggande suicidrisken i gruppen som beräknas till 15 procent 
bland dem som behandlats för depression inom sjukvården (SBU, 2004). 
Om depressionen är svår eller om sömnstörning är uttalad ökar risken 
ytterligare. Retrospektiva studier från flera länder har visat att 90 procent 
eller fler av de individer som dött genom suicid dessförinnan led av 
psykisk sjukdom, de flesta av depression. Att en hög samsjuklighet 
mellan depression och personlighetsstörning föreligger står klart men det 
är fortfarande oklart i exakt hur stor omfattning. I dessa fall är risken för 
suicid förhöjd (SBU, 2004). De personlighetsstörningar som har starkast 
samband med egentlig depression är fobisk personlighetsstörning och 
emotionell instabil personlighetsstörning (Klein, Durbin & Shankman, 
2009).  
 

Orsaker och förklaringsmodeller 
 

Teoretiska förklaringsmodeller 
 
Den psykodynamiska förklaringsmodellen. Modeller från denna 
tradition bygger på psykodynamiska teorier som drifts- och egopsykologi, 
anknytningsteori och självpsykologi (Driessen et al., 2010). De 
psykodynamiska förklaringsmodellerna betonar personlighetens 
(Driessen et al., 2010) och/eller relationsmönsters (Corveleyn, Luyten, & 
Blatt, 2005) betydelse för utvecklandet och vidmakthållandet av 
depression. Ett exempel på en senare modell som fått genomslag är 
Sidney Blatts teori om två olika typer av depression; anaklitisk och 
introjektiv (Blatt, 2004). Utlösande faktor vid anaklitisk depression är 
ofta separation eller förlust av någon viktig relation, och till 
grundproblematiken hör ett allt för starkt beroende i relationer och rädsla 
för att bli övergiven. Den grundläggande problematiken vid introjektiv 
depression handlar istället om alltför höga krav på den egna personen och 
ett strängt överjag som gör att individen plågas av självkritik, en 
uppfattning om sig själv som värdelös och känsla av otillräcklighet. 
Individen försöker kompensera för dessa känslor bland annat genom en 
stark inriktning på prestation, men på bekostnad av nära relationer och 
förmåga att uppleva glädje (Blatt, 2004).  Aspekter som kan vara viktiga i 
en depressionsbehandling utifrån psykodynamiska förklaringsmodeller är 
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utifrån ovanstående att tydliggöra och bearbeta relationer, omedvetna 
tankar, känslor och önskningar (Driessen et al., 2010). 
 
Den interpersonella modellen. Enligt den interpersonella skolbildningen, 
som bland annat bygger på teorier av Adolf Meyer och Harry Stack 
Sullivan, definieras depression som en vanlig medicinsk sjukdom som 
består av ett antal avgränsade och förutsägbara symtom (Bleiberg & 
Markowitz, 2008). Depressionens etiologi är enligt den interpersonella 
förklaringsmodellen komplex och multifaktoriell och består av bland 
annat biologi, livshändelser och familjehistorik. Det som skiljer denna 
förklaringsmodell från de andra modellerna som presenteras här är 
betoningen på att depressionen inte är självförvållad och att den drabbade 
individen är utan skuld till tillståndet. Detta har likheter med en strikt 
medicinsk modell. Den interpersonella förklaringsmodellen kan därför 
anses vara kongruent med antidepressiv läkemedelsbehandling. En 
ytterligare etiologisk aspekt enligt den interpersonella 
förklaringsmodellen är att depressionen ofta är kopplad till svåra 
livshändelser och avbrutna relationer som föregår utvecklingen av en 
depressiv episod (Bleiberg & Markowitz, 2008). 
 
Den kognitiva modellen. I början av 1960-talet lanserade 
psykoanalytikern Aaron Beck, för sin tid, oortodoxa förklaringsmodeller 
för depressionssymtomen och dess vidmakthållande (Beck, Rush, Shaw 
& Emery, 1979). Istället för att fokusera på patientens omedvetna 
konflikter uppmärksammade Beck i sitt behandlingsarbete hur medvetna 
processer i form av så kallade negativa automatiska tankar och felaktiga 
tolkningar av sig själv, världen och framtiden påverkade och bidrog till 
patientens nedstämdhet. Genom att aktivt förespråka en förändring av 
patientens tankeinnehåll och utmana dennes tolkningsramar bidrog Beck 
till att skapa en så kallad kognitiv förklaringsmodell för depression. 
Metoden gav goda empiriska resultat som var jämförbara med 
farmakologisk behandling. Den kom att kallas för kognitiv terapi och 
lägger alltså betoningen på människans sätt att bearbeta och 
uppmärksamma information (Beck et al, 1979). 
 
Den inlärningspsykologiska modellen. Inlärningspsykologiska teorier 
kring depression har framför allt fokuserat på hur individen förlorar 
kontakten med betydelsefulla förstärkare i sitt liv genom utsläckning 
alternativt bestraffning (Ferster, 1973). Därefter sker en generalisering 
där fler och fler områden i livet påverkas och till slut infinner sig ett 
tillstånd präglat av en begränsad beteenderepertoar och en kronisk 
upplevelse av nedstämdhet.  
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En integrerad modell. Ett försök att integrera såväl kognitiva som 
inlärningspsykologiska faktorer har gjorts av Lewinsohn och Gotlib (i 
Dimidjian et al, 2010). Enligt deras modell startar ofta det depressiva 
förloppet i samband med någon svår livshändelse (exempelvis förlust av 
arbete eller relationer). Händelsen påverkar i sin tur individen så till den 
grad att dennes vanliga copingstrategier och beteenden i vardagen sätts ur 
spel. På grund av detta går individen miste om förstärkare som hon eller 
han normalt haft tillgång till (exempelvis viktiga personer). Nästa steg i 
det depressiva förloppet beskrivs som en ökad självfokusering där 
individen skärskådar sina brister och jämför sin nuvarande situation med 
hur det brukar vara, vilket då leder till ökad nedstämdhet och ångest. 
Denna ökning leder till tilltagande beteendemässiga, känslomässiga, 
kroppsliga och relationella symtom och nu föreligger en så kallad 
depressiv episod. I detta skede har individen ofta svårt att hantera 
stressorer i livet, att skapa kontakt med önskvärda förstärkare och att lösa 
problem i vardagen. Med tiden ackumuleras problemen och blir än mer 
påtagliga och hindrande inte minst i sociala sammanhang. Denna 
negativa spiral eller sätt att fungera bidrar sedan till att vidmakthålla det 
depressiva tillståndet. Den integrerande modellen skiljer inte hierarkiskt 
mellan känslomässiga, beteendemässiga eller kognitiva faktorer utan 
menar att de går in i varandra och tillsammans påverkar individens 
fungerande. Dock tänker man att förloppet även påverkas positivt eller 
negativt av så kallade predisponerande- eller sårbarhetsfaktorer 
(Dimidjian et al, 2010) som beskrivs närmare nedan. 
 

Sårbarhetsfaktorer 
Genetik. I dagsläget menar man att ärftlighet spelar en betydande roll för 
uppkomst av depression (Åsberg & Mårtensson, 2009). Såväl 
familjestudier som tvillingstudier har visat att risken för att utveckla 
unipolär depression är något högre för dem som har en 
förstagradssläkting (syskon, förälder eller barn) med depression. Caspi et 
al., (2003) har visat att förekomsten av vissa genformer för 
serotonintransportörer påverkar huruvida miljön, i form av negativa 
livshändelser, i sin tur kommer att ha betydelse för insjuknandet i 
depression.  
 
Tidiga levnadsår. Negativa händelser under barndomen såsom separation 
från förälder, vanvård och sexuella övergrepp tycks vara förenade med en 
ökad risk för egentlig depression och man tror även att 
anknytningssvårigheter mellan moder och barn kan öka barnens 
stresskänslighet senare i livet (Åsberg & Mårtensson, 2009).  
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Personlighet. En individs personlighet kan både predisponera för 
uppkomsten av depression, prägla depressionens uttryckssätt och 
påverkas av tidigare depressionsepisoder (SBU, 2004). En depression kan 
också vara ett uttryck för en extrem variant av personlighetsdrag. Enligt 
ett av det mest vanligt förekommande självskattningstesten för att 
kartlägga personlighetsdrag Neuroticism, Extraversion, Openess 
Personality Inventory (NEO-PI) tycks Neuroticism (tendensen att uppleva 
negativa känslor) vara det mest betydelsefulla draget för utvecklandet av 
depression (SBU, 2004).   

 
Utlösande faktorer 

Depression utlöses ofta av svåra och smärtsamma livshändelser (Åsberg 
& Mårtenssson, 2009). I en omfattande prospektiv studie av kvinnor i 
England fann man att hela 90 procent av de depressiva episoder som 
rapporterades föregicks av någon slags negativ händelse. Det som tycktes 
utmärka dessa händelser var framför allt upplevelsen av att vara fast och 
inte kunna komma undan, upplevelsen av förödmjukelse, av förlust eller 
hot mot den egna livssituationen. Enbart upplevelsen av förlust ledde 
oftast inte till utvecklandet av depression men om situationen även 
innebar någon form av förödmjukelse eller känslan att vara fast var risken 
större. Hos patienter som redan haft återkommande depressiva episoder 
tycks negativa livshändelser spela en mindre roll för utlösandet av 
ytterligare depressionsepisoder. Det pekar återigen på att den genetiska 
belastningen spelar en viss roll för utvecklandet av depression. Andra 
potentiellt utlösande faktorer som finns beskrivna i litteraturen är 
arbetsrelaterad stress, alkoholism, narkotikamissbruk, en obalanserad diet 
samt vissa kroppsliga påfrestningar såsom skallskador och influensavirus. 
Även behandling med en del blodtryckssänkande läkemedel och 
hormonbehandlingar kan utgöra en något förhöjd risk att utveckla 
depression (Åsberg & Mårtensson, 2009).  
 

Skyddsfaktorer 
Fysisk aktivitet. Trots att fysisk träning har en belagd tillfällig positiv 
effekt på stämningsläget och att forskning länge bedrivits för att 
undersöka positiva effekter av fysisk träning vid depression har några 
entydiga vetenskapliga belägg ännu inte kunnat framläggas (SBU, 2004). 
Dock visade en omfattande finsk studie att de individer som tränade två 
till tre gånger i veckan uppvisade färre depressionssymtom mätt med 
Becks depressionsskala än de som inte tränade vilket skulle kunna tolkas 
som ett stöd för att fysisk aktivitet har en viss förebyggande effekt mot 
depression (Hassmen, Koivula & Uutela, 2000).  
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Socialt stöd. Med socialt stöd menas det mått av konkret hjälp, tillgång 
till hjälpsam information och emotionell uppbackning som en individ kan 
tänkas få från sin omgivning (SBU, 2004). Detta är en faktor som länge 
satts i samband med depression. Den teori som undersökt sambandet 
mellan psykisk ohälsa och socialt stöd har främst fokuserat på hur socialt 
stöd kan fungera som en buffert vid livsomvälvande och traumatiska 
händelser (Thoits, 1982). Man tänker sig även att avsaknaden av socialt 
stöd i sig är ”sjukdomsalstrande” (SBU, 2004). Forskning inom området 
har visat att det inte nödvändigtvis är det konkreta tillgängliga stödet som 
påverkar individens mående utan snarare individens uppfattning om 
vilket socialt stöd som finns (SBU, 2004).  
 
Självförtroende. Hög self-efficacy eller självförtroende, det vill säga en 
hög grad av tilltro till den egna förmågan att klara av påfrestningar eller 
uppnå sina mål tycks minska risken för att negativa händelser under livet 
leder till depression (Bandura, 1977). Låg self-efficacy kan leda till en 
ökad risk för att vid svåra händelser utveckla en depression.  Detta ökar i 
sin tur ökar individens sårbarhet för sina upplevelser av negativa 
händelser i livet vilket även leder till minskat självförtroende likt en ond 
cirkel (Bandura, 1997). 
 
Känsla av sammanhang. Begreppet känsla av sammanhang (KASAM) 
myntades av Aaron Antonovsky för att beskriva graden av upplevelsen av 
omvärlden som begriplig, förståelig och hanterbar (Antonovsky, 1987). 
Individer med hög KASAM antas ha större motståndskraft mot 
depressiva symtom och ohälsa. En studie visade att hög KASAM kunde 
förutsäga lägre grad av depression trots att individen befinner sig i en 
svår social situation (Amirkhan & Greaves, 2003). 
 

Behandling 
 

Antidepressiv medicinering 
Farmakologisk behandling är det vanligaste alternativet som erbjuds 
deprimerade patienter inom svensk sjukvård. En rapport från 
Socialstyrelsen (2009b) baserad på flera olika studier pekar på att 80-90 
procent av patienterna som inom svensk vård får diagnosen depression 
behandlas med antidepressiv medicinering. Dessa kan delas upp i tre 
stora grupper; monoaminooxidas-hämmare (MAOI), tricykliska 
antidepressiva (TCA) och selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) 
(Hollon, Thase & Markowitz, 2002). De olika medicinerna ger liknande 
behandlingseffekter på gruppnivå, även om de fungerar olika bra för olika 
patienter. Idag är dock olika typer av SSRI-preparat det vanligaste 
alternativet, på grund av att de ger färre besvärande biverkningar och för 
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att risken för dödlig utgång vid överdosering i samband med suicidförsök 
är lägre. Verkningsmekanismerna bakom SSRI-preparat är inte helt 
klarlagda men de fungerar huvudsakligen genom att signalsubstansen 
serotonin, som påverkar sinnesstämningen, förhindras att återabsorberas 
av den nervsynaps som utsöndrade den, vilket leder till en förbättrad 
signalöverföring mellan nervcellerna (Hollon, Thase & Markowitz, 
2002).   

 
Psykologisk behandling 

Det finns en mängd olika psykoterapiinriktningar för att behandla 
depression. Metaanalyser har visat att det inte föreligger några stora 
skillnader i behandlingseffekt mellan de vanligast förekommande 
inriktningarna (Cuijpers, van Straten, Andersson & Van Oppen, 2008). I 
Socialstyrelsens riktlinjer (Socialstyrelsen, 2010) för behandling av mild 
till medelsvår depression rekommenderas kognitiv beteendeterapi (KBT), 
interpersonell psykoterapi (IPT) samt psykodynamisk terapi (PDT). När 
det gäller psykodynamisk terapi lägger rekommendationerna särskild 
tonvikt vid korttidsterapi, vilket beror på att det saknas randomiserade 
kontrollerade studier för längre behandlingar (R. Holmqvist, personlig 
kommunikation, 14 mars, 2011). Nedan redogörs för de rekommenderade 
behandlingsformerna. 
 
Psykodynamisk korttidsterapi. Att definiera och avgränsa 
psykodynamisk terapi är inte alldeles enkelt då det finns flera olika 
teoretiska inriktningar och dessutom olika uppfattningar om vad som hör 
till inriktningen (Sandell, Holmqvist, & Phillips, 2008). Ett vanligt sätt är 
dock att avgränsa begreppet till terapiformer som bygger på olika 
psykoanalytiska teorier (Driessen et al., 2010; Sandell et al., 2008). 
Exempel på sådana är objektrelationsteori, anknytningsteori och 
driftspsykologi (Driessen et al., 2010). I psykodynamisk korttidsterapi 
kommer behandlare och klient vanligtvis överens om både antalet 
sessioner och hur ofta man ska ses redan innan behandlingen startar. Man 
brukar också besluta sig för ett avgränsat fokus för vad man ska arbeta 
med i behandlingen. Eftersom de psykodynamiska förklaringsmodellerna 
betonar personlighetens (Driessen et al., 2010) och/eller 
relationsmönsters (Corveleyn, Luyten, & Blatt, 2005) betydelse för 
utvecklandet och vidmakthållandet av depression fokuserar behandlingen 
ofta på interpersonella relationer eller omedvetna känslor, önskningar, 
ambitioner och tankar (Driessen et al., 2010). Mål kan vara att patienten 
genom relationen med terapeuten utvecklar förmåga till självreflektion; 
en förmåga som handlar om att kunna lyssna till, förstå och tolka sig själv 
och andra (Sandell et al., 2008). Ett annat fokus som särskilt betonats 
inom psykodynamisk korttidsterapi på senare år är att som terapeut aktivt 
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arbeta för att hjälpa klienten att få kontakt med förnekade eller 
bortträngda affekter (Sandell et al., 2008) Ett sekundärt mål i 
psykodynamisk korttidsterapi är att minska hennes sårbarhet och öka 
motståndskraft på längre sikt (Driessen et al., 2010). 
 
Interpersonell psykoterapi. Denna behandlingsform bygger på den 
interpersonella förklaringsmodellen som betonar interpersonella aspekters 
betydelse för utvecklandet och vidmakthållandet av depression 
(Weissman, Markowitz & Klerman, 2007). Behandlingen är 
tidsbegränsad och brukar innehålla 12 till 16 sessioner. I början av 
kontakten kommer terapeut och patient överens om att fokusera på ett 
eller högst två problem som verkar ha betydelse för utlösandet och 
vidmakthållandet av depressionen. Det valda problemet ska kunna 
kategoriseras under ett av fyra teman: Sorg, interpersonella konflikter, 
rollförändringar eller interpersonella färdighetsbrister. Behandlingen 
fokuserar på patientens situation här och nu. I IPT förmedlar man till 
patienten att depression är en medicinsk sjukdom som är behandlingsbar. 
Detta för att minska de så vanligt förekommande skuldkänslorna och för 
att förmedla hopp. Terapeuten knyter också patientens upplevda symtom 
och svårigheter till depressionen och den livshändelse som utlöst 
depressionen, vilket syftar till att besvären ska upplevas som mindre 
överväldigande och mer hanterbara (Weissman, Markowitz & Klerman, 
2007).   
 
Kognitiv beteendeterapi. När det gäller depressionsbehandling finns idag 
flera dokumenterat verksamma behandlingar inom KBT-fältet (Ramnerö, 
2006). Dessa bygger på olika och ibland till och med motsägelsefulla 
perspektiv, men eftersom de flesta behandlingar, åtminstone i viss mån, 
innehåller både beteendeinriktade och kognitiva interventioner refereras 
ofta till KBT som om det vore en enda behandlingsform. Det kognitiva 
perspektivet ser förändring av klientens sätt att tänka och uppfatta sin 
situation som central, varför kognitiva interventioner syftar till att lära 
klienten att identifiera överdrivet negativa tankar och tolkningar samt på 
ett systematiskt sätt testa hur de stämmer överens med verkligheten 
(Young, Rygh, Weinberger, & Beck, 2008). Detta arbete görs genom att 
undersöka bevis för och emot tankarna, men också genom 
beteendeexperiment där klienten utmanar sina övertygelser genom att 
bete sig på nya sätt och observera följderna (Young, Rygh, Weinberger, 
& Beck, 2008). Det beteendeinriktade perspektivet ser förändring av 
individens observerbara beteenden som centralt, och interventionerna 
syftar till att klienten genom förändrat beteende återigen ska komma i 
kontakt med viktiga förstärkare som kan ge klienten positiva 
konsekvenser (Ramnerö, 2006). Det kan exempelvis vara att börja 
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engagera sig i relationer som klienten dragit sig undan, återuppta 
fritidsintressen, ta tag i något viktigt åtagande som man skjutit upp, eller 
andra saker som kan ge upplevelse av glädje, mening, kompetens eller 
känsla av att kunna påverka sin situation och sitt mående. De senaste åren 
har också interventioner och synsätt inspirerade av österländsk filosofi, 
dialektik och acceptans börjat användas inom KBT (Kåver, 2006). Detta 
har lett till att man inom KBT har börjat betona förändring av klientens 
förhållande och inställning till tankar och känslor, vilket har lett till 
utvecklandet av interventioner som fokuserar på att lära klienten 
acceptera istället för att kämpa för att slippa oönskade inre upplevelser. 
Exempel på sådana tekniker är medveten närvaro och validering (Kåver, 
2006). I början av en KBT-behandling görs en överenskommelse mellan 
behandlare och klient om hur man ska arbeta, vilka mål man har med 
behandlingen och hur länge behandlingen är tänkt att pågå. Det vanligaste 
är att man kommer överens om fem till tjugo sessioner, som kan 
förlängas för att förstärka eventuella framsteg och om behandlingsbehov 
kvarstår (Kåver, 2006).  
 
Terapi eller medicin – vad fungerar bäst? Försök att sammanföra flera 
studiers resultat pekar på att IPT, KBT och antidepressiv medicinering 
hjälper ungefär lika stor andel, cirka 50 procent, av de patienter som får 
tillgång till behandlingen (Hollon, Thase & Markowitz, 2002). 
Psykodynamisk behandling gav något lägre siffror, cirka 35 procent av 
patienterna svarade på denna behandling. Att ”svara” på behandling 
innebär i detta sammanhang en minskning på minst 50 procent av ett 
primärt utfallsmått. Även en översikt från SBU (2004) kom fram till att 
psykologisk behandling är minst lika effektiv som antidepressiv 
medicinering vid mild till måttlig depression. En annan frågeställning 
handlar om huruvida psykologisk behandling minskar återfallsrisken även 
efter avslutad behandling. Studier som gjorts gällande kognitiv terapi 
pekar på att åtminstone denna behandlingsform kan ha en skyddande 
effekt mot återfall. I flera studier har återfallsrisken minst halverats efter 
kognitiv terapi jämfört med avslutad medicinering (Blackburn, Eunson & 
Bishop, 1986; Evans et al., 1992; Kovacs, Rush, Beck & Hollon, 1981; 
Simmons, Murphy, Levine & Wetzel, 1986), en effekt som verkar vara 
minst lika bra som fortsatt underhållsmedicinering (Evans et al., 1992).  
 
Ett problem med antidepressiv medicinering är att oönskade biverkningar 
såsom illamående, huvudvärk, minskad sexuell lust och sömnproblem är 
relativt vanliga. Ungefär 10-20 procent av patienterna som påbörjar 
medicinering med SSRI avbryter den i förtid på grund av bieffekter 
(Hollon, Thase & Markowitz, 2002). Utifrån antagandet att alla 
interventioner med potential att bota också kan skada torde oönskade 
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biverkningar/bieffekter också kunna uppstå vid psykologisk behandling. 
Berk och Parker (2009) efterfrågar systematisk utvärdering av både 
bieffekter som kan uppstå generellt vid psykoterapi, specifika risker med 
olika terapiformer, samt de som kan orsakas på grund av terapeutens eget 
beteende. Eventuella bieffekter vid psykologisk behandling skulle 
exempelvis kunna vara ökad självcentrering eller skuldkänslor om man 
inte når de uppställda målen (Berk & Parker, 2009). 
 
Kombination av medicinering och psykologisk behandling. När 
psykologisk behandling kombineras med antidepressiv medicinering 
uppnås generellt en något större behandlingseffekt på kort sikt, både 
jämfört med antidepressiv medicinering (Pampallona, Bollini, Tibaldi, 
Kupelnick & Munizza, 2004) och psykologisk behandling var för sig 
(Cuijpers, van Straten, Warmerdam & Andersson, 2009). Cuijpers et al. 
(2009) fann att kombinationsbehandlingen var signifikant bättre än enbart 
psykologisk behandling. Skillnaden var mindre i de fall där den 
psykologiska behandlingen som administrerades var kognitiv 
beteendeterapi. Trend till större effekt av kombinationsbehandling kunde 
ses i de fall då behandlingen var specifikt riktad mot patientgruppen 
äldre, patienter med kronisk depression eller med HIV (Cuijpers et al., 
2009). En annan meta-analys som undersökte skillnader mellan 
psykofarmaka och psykologisk behandling vid depression fann att båda 
behandlingarna var effektiva men att farmakologisk behandling var mer 
effektiv än psykoterapi vid dystymi (Cuijpers, van Straten, van Oppen & 
Andersson, 2008). På längre sikt, vid uppföljning en tid efter att såväl 
medicinering och psykologisk behandling upphört, verkar dock inte den 
extra kombinationseffekten av tillagd medicinering kvarstå (Cuijpers et 
al., 2009). 
 

Tillgång och efterfrågan 
 I en nyligen genomförd opinionsundersökning visade det sig att 66 
procent av Sveriges befolkning som förstahandsval skulle välja 
psykologisk behandling om de drabbades av psykisk ohälsa, medan nio 
procent i första hand skulle välja medicinering (Sveriges 
psykologförbund, 2009). Ungefär 20 procent av Sveriges befolkning 
drabbas någon gång av depression som kräver behandling. Enligt 
socialstyrelsens riktlinjer (Socialstyrelsen, 2010) bör måttlig och lindrig 
depression samt ångest i första hand behandlas med evidensunderstödd 
psykologisk behandling. I dagsläget vet man inte hur många av dem som 
lider av depression som får otillräcklig eller felaktig behandling. Av dem 
som söker hjälp söker cirka 70 procent sig till primärvården (Sveriges 
psykologförbund, 2009). Enbart 54 procent av vårdcentralerna kan 
erbjuda behandlingarna KBT, kognitiv terapi eller beteendeterapi 
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(Sveriges psykologförbund, 2009), inriktningar som enligt 
Socialstyrelsen (2010) bör prioriteras. Enligt en undersökning av 
behandlingspraxis i primärvården från 2006 uppgav läkare att de 
ordinerade samtalsstöd i någon form till så många som var tredje patient 
och att färre än var tionde patient ordinerades eller erbjöds någon mer 
specifik form av psykologisk behandling. De flesta verksamhetschefer 
vid landets vårdcentraler anser dessutom att tillgången till psykologisk 
behandling vid psykisk ohälsa är otillräcklig (Sveriges psykologförbund, 
2009). Sammanfattningsvis tycks det finnas behov av utökad tillgång till 
evidensunderstödd psykologisk behandling inom primärvården.  
 

Internetbehandling 
I takt med att användandet av datorer och Internet blivit mer och mer 
utbrett i Sverige och övriga världen har KBT-behandling via Internet 
utvecklats och undersökts i flera studier (SBU, 2007). Datorbaserad 
psykologisk behandling är ett relativt nytt område som innebär att man 
som patient tar del av ett antal behandlingstexter i kapitelform anpassade 
till datorformat (SBU, 2007). Gemensamt för de flesta program är att 
patienten tar del av behandlingstexter och successivt utför tillhörande 
uppgifter (Titov, 2011). En del datoriserade behandlingsprogram bygger 
helt på självhjälp medan andra inkluderar viss behandlarkontakt och 
feedback via till exempel e-post, telefonsamtal eller online-chat (Titov, 
2011). Ritterband, Andersson, Christensen, Carlbring & Cuijpers, (2006, 
s. 2) definierar internetbehandling enligt följande:  
 

Internet interventions are treatments, typically behaviourally based, 
that are operationalised and transformed for delivery via the internet. 
Usually, they are highly structured: self-guided or partly self-guided; 
based on effective face-to-face interventions; personalized to the user; 
interactive; enhanced by graphics, animations, audio and video and 
tailored to provide follow-up and feedback. 

 
Användningsområden och empiri. I dagsläget finns internetbaserad 
KBT-behandling utformad och testad för att motverka psykisk ohälsa 
inom en rad olika områden, bland annat depression (Perini, Titov & 
Andrews, 2009), paniksyndrom (Bergström et al, 2009) social fobi 
(Andersson et al, 2006), specifika fobier (Gilroy, Kirby, Daniels, Menzies 
& Montgomery, 2000), tvångssyndrom (Lack & Storch, 2008) och 
posttraumatiskt stressyndrom (Lange et al, 2003). Även KBT-behandling 
för andra problem som till exempel tinnitus (Gustafsson & Lundén, 
2009), relationsproblem (Andersson & Gustafsson, 2008) och huvudvärk 
(Cuijpers, van Straten & Andersson, 2008a) har utvecklats. Enligt SBUs 
utvärdering av kunskapsläget (2007) finns det visst vetenskapligt 
underlag, alltså evidensstyrka 3 (på en skala 1-3 där 1 är starkt 
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vetenskapligt underlag) för att datoriserad KBT-behandling har god 
effekt för behandling av depression, social fobi och paniksyndrom medan 
underlaget för behandling av blandad ångest/depression samt 
tvångssyndrom i dagsläget är otillräckligt. I socialstyrelsens riktlinjer för 
psykologisk behandling rekommenderas internetbaserad KBT-behandling 
för mild depression (Socialstyrelsen, 2010). Den internetbehandlingsform 
som har bäst stöd i forskning är så kallad vägledd självhjälp där patienten 
har regelbunden kontakt med en behandlare parallellt med det 
självständiga arbetet (Andersson, 2010). En aktuell meta-analys fann att 
vägledd självhjälp för depression och ångestproblematik var lika effektiv 
som traditionell psykologisk behandling (Cuijpers, Donker, van Straten & 
Andersson, 2010). Författarna påpekar dock att deltagarna i studierna 
själva har varit villiga att delta i vägledd självhjälp och sökts sig till 
studierna på eget initiativ. Framtida forskning krävs menar författarna för 
att utröna huruvida vägledd självhjälp är lika effektiv inom reguljär vård.  
 
Möjligheter och begränsningar. Trots att internetbaserad behandling 
kräver såväl dator som internetuppkoppling samt god läs- och 
skrivkunnighet är fördelarna för patienten ett välbeprövat 
behandlingsinnehåll, bekvämlighet och hög tillgänglighet (Skinner & 
Zack, 2004; Titov, 2011). Andra fördelar med behandlingsformen är att 
patienten har möjlighet att utforska sina problem utan att påverkas av 
behandlarens närvaro och att behandlingsmaterialet finns att tillgå för 
patienten även efter behandlingens slut (Hall, 2004). Patienten har även 
möjlighet att logga in och arbeta i behandlingen när det passar henne eller 
honom bäst och hinder i form av avstånd till behandlare eller 
behandlarbrist reduceras (Titov, 2011). Eftersom behandlingen kräver 
mindre behandlarinsatser än traditionell terapi förväntas den även vara 
kostnadseffektiv även om det ännu inte är helt säkerställt i vilken 
utsträckning (Cuijpers et al, 2008b; SBU, 2007). En begränsning vid 
internetbaserad terapi är att kommunikationen mellan patient och 
behandlare till största del sker i skrift och att element såsom kroppsspråk 
och direkt respons på det som sker saknas (Hall, 2004).  
 
Behandlare och patienters upplevelse och önskemål. Enligt SBU (2007) 
är det av stor vikt att patienten upplever den datorbaserade 
behandlingsformen som acceptabel, att andra behandlingsalternativ finns 
att tillgå samt att patienten själv får möjlighet att delta i valet av 
behandling. I en studie där 658 primärvårdspatienter i USA tillfrågades 
om intresse för olika behandlingsformer uppgav enbart 48 procent att de 
kunde överväga psykologisk internetbehandling medan 91 procent sa sig 
kunna överväga traditionell behandling (Mohr et al., 2010). Dessa siffror 
varierar antagligen över tid och även mellan olika länder (Andersson, 
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2010). En del uppsatser om internetbaserad behandling har sökt utvärdera 
patienternas upplevelser av behandlingen även då detta inte varit studiens 
primära syfte. Oss veterligen har dock ännu inga vetenskapliga studier 
med detta uttalade syfte publicerats. En norsk studie (Wangberg, 2007) 
visade på att enbart ett fåtal kliniker upplevde att kontakt med klienter via 
e-post och sms var oacceptabelt. I dagsläget tycks annars studier i ämnet 
”behandlares upplevelse av psykologisk internetbehandling” saknas.  
 
Individanpassad vägledd självhjälp. Flera studier har använt sig av olika 
former av vägledd självhjälp med individanpassning. Detta har gällt 
exempelvis tinnitusbehandling (Andersson & Kaldo, 2004) och 
ångestproblematik (Maurin & Törngren, 2007). Individanpassning 
innebär vanligtvis att vilka behandlingstexter individen får varierar, 
beroende på dennes problematik och/eller egna önskemål. Johansson 
(2010) jämförde i sin randomiserade kontrollerade studie, Taylor 1, 
individanpassad med icke-individanpassad behandling för depression. 
Han fann något större effekt på depressiva symtom för den grupp som fått 
individanpassad behandling, även om skillnaderna inte var statistiskt 
signifikanta. Fler deltagare i den individanpassade gruppen blev också 
helt återställda (Johansson, 2010). 
 

Effectivenesstudier 

Studier som undersöker effekterna av behandling kan grovt delas upp i 
två huvudtyper; efficacy och effectiveness (Andersson, Carlbring & 
Cuijpers, 2009). Syftet med efficacystudier är att undersöka hur verksam 
en behandling är för en viss grupp av patienter när den är utförd under 
ideala omständigheter, i forskningsmiljö. I efficacystudier används 
vanligtvis kontrollgrupper, randomisering till de olika 
behandlingsbetingelserna och behandling som genomförs på ett 
manualiserat och likartat sätt för alla patienter, av erfarna kliniker 
(Andersson et al., 2009). Den grupp av patienter som deltar har oftast 
själva anmält sitt intresse av att delta i den specifika behandlingen och 
urvalskriterierna gör att gruppen oftast är relativt homogen (Hunsley & 
Lee, 2007). Denna kontroll över olika variabler leder till att 
efficacystudier oftast har en hög intern validitet (Andersson et al., 2009). 
Både kritiker och förespråkare för evidensunderstödda behandlingar har 
dock ifrågasatt om de resultat dessa studier har visat kan förutsättas gälla 
när behandlingarna implementeras i vanlig vård (Hunsley & Lee, 2007), 
där förutsättningarna vanligtvis ser annorlunda ut. Den andra typen, 
effectivenesstudier, syftar just till att undersöka om en behandling 
fungerar när den används i reguljär vård och anpassas efter den aktuella 
verksamheten (Bergström et al., 2009). Eftersom syftet är att maximera 
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den externa validiteten innebär det ideala upplägget på en 
effectivenesstudie att patienterna är klinikens egna, att de remitteras till 
behandlingen på samma sätt som det brukar gå till inom verksamheten 
och att behandlingen utförs på den plats där vården brukar ges 
(Andersson et al., 2009). Behandlarna bör arbeta kliniskt även utanför 
studiens ram och implementeringen av behandlingen bör lämna utrymme 
för behandlarnas egen tolkning av den. Detta leder ofrånkomligen till 
något mindre kontroll över olika variabler, men styrkan är att man kan 
uttala sig om behandlingens effekter i ”verkligheten”. Såsom beskrivna 
ovan kan effectiveness- och efficacy-studier framstå som två distinkta 
kategorier men bör snarare betecknas som extremvarianter på ett 
kontinuum, där många studier hamnar någonstans mittemellan 
(Andersson et al., 2009). De kan dessutom ofta komplettera varandra på 
så sätt att en behandling som visat sig effektiv i upprepade efficacystudier 
sedan testas i effectivenessstudier (Hunsley & Lee, 2007).  

När det gäller behandling via internet blir distinktionen mellan efficacy 
och effectiveness något annorlunda, eftersom terapeutens möjlighet att 
anpassa behandlingen efter sin egen tolkning är begränsad på grund av att 
den oftast bygger på redan färdiga självhjälpstexter med minimal input 
från behandlaren (Andersson et al., 2009). Patientgruppen och graden av 
terapeutstöd som ges kan dock skilja sig åt när internetbehandling 
överförs från universitetsmiljö till reguljär vård.  

Inom området internetbehandling har en mängd randomiserade 
kontrollerade efficacystudier gjorts. I dessa har behandling via Internet 
visat sig effektiva mot en rad olika tillstånd (Andersson et al., 2009), 
däribland depression (SBU, 2007). Effectivenesstudier gällande vägledd 
självhjälp saknas dock generellt (Andersson et al., 2009). Dock 
genomförde Cavanagh et al., (2006) en effectivenesstudie där ett 
datoriserat interaktivt behandlingsprogram (ej via internet) för depression 
och ångest prövades i reguljär vård. Sessionerna genomfördes på 
förutbestämda tidpunkter på plats i vårdmiljö och hemuppgifter lämnades 
i samband med detta in i pappersformat. Behandlingen visade sig ha 
effekt. I Sverige har även en effectivenesstudie avseende paniksyndrom 
genomförts inom ramen för psykiatri (Carlbring et al., 2011). Oss 
veterligen har ingen effectivenesstudie gällande vägledd självhjälp via 
internet för depressiva symtom ännu genomförts. Föreliggande studie är 
ett försök att påbörja denna utvärdering av Internetbehandling i 
verkligheten. 
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Norrköpings primärvård 
 

Primärvården i Norrköpingsområdet, även kallad östra länsdelen, 
omfattade vid projektets start elva vårdcentraler (Strömstedt, 2010). Östra 
länsdelen har i dagsläget 172.000 invånare i sitt upptagningsområde. I 
Norrköpings primärvård fanns vid tiden för projektets start ett 
vårdcentralsövergripande behandlingsteam, Samtalsmottagningen 
(tidigare Psykosociala teamet), som var i kontakt med och behandlade 
patienter från samtliga vårdcentraler i Norrköping med omnejd (personlig 
kommunikation, R. Johansson, 9 december, 2010). Patienterna kom i 
kontakt med Samtalsmottagningen på olika sätt, främst via remiss från 
läkare på vårdcentral. I föreliggande studie erbjöds de patienter som 
bedömdes kunna ta till sig en internetadministrerad KBT-behandling via 
Samtalsmottagningen.  
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att utvärdera effekterna av individanpassad 
vägledd självhjälpsbehandling för primärvårdspatienter med depressiva 
symtom, samt i förekommande fall annan psykisk ohälsa såsom 
ångestproblematik. Uppsatsen avser även att i explorativt syfte undersöka 
hur behandlare och klienter upplever behandlingsmetoden. Uppsatsens 
huvudsakliga frågeställningar är:  
 

1. Har individanpassad vägledd självhjälpsbehandling statistiskt 
signifikanta effekter på depressions- och ångestsymtom hos 
primärvårdspatienter?  

2. Hur upplever behandlarna det att arbeta med vägledd självhjälp 
och hur anser de att formatet fungerat som 
behandlingsalternativ inom primärvården?  

3. Hur upplever patienterna det att delta i vägledd självhjälp och 
hur anser de att behandlingen fungerat för dem? 
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METOD 

Design 
 

En inomindividsdesign med före- och eftermätningar för att utvärdera 
behandlingseffekter användes. I en av analyserna (se tabell 2) användes 
den senaste veckomätningen och last observation carried forward 
(LOCF) i de fall eftermätningar saknades. Beroendemått var 
självskattningsformulären Montgomery Åsberg Depression rating Scale-
Self rated (MADRS-S; Svanborg & Åsberg, 1994), Beck Depression 
Inventory (BDI-II; Beck, Steer, & Brown, 2005), Beck Anxiety Inventory 
(BAI; Beck & Steer, 1990), Quality of Life Inventory (QoLI; Frisch, 
Cornell, Villanueva, & Retzlaff, 1992), The Patient Health Questionnaire 
(PHQ-9; Kroenke, Spitzer & Williams, 2001) och Generalized Anxiety 
Disorder Questionnaire (GAD-7; Spitzer, Kroenke, Williams & Löwe, 
2006). Alla deltagare fick efter att behandlingen avslutats fylla i en 
utvärderingsenkät (se bilaga A). Behandlarna tilldelades ett skriftligt 
frågeformulär kring deras erfarenheter av och synpunkter på 
behandlingen (se bilaga B). 

 
Deltagare 

 
Rekrytering 

Rekrytering av deltagare skedde huvudsakligen genom att läkare på 
berörda vårdcentraler remitterade patienter som ansågs vara i behov av 
psykologisk behandling och lämpliga för KBT-behandling via internet. 
Deltagarna kunde också själva be sin vårdcentralsläkare om en remiss 
efter att ha tagit del av information om behandlingen på projektets 
hemsida (http://norrkoping.psykologiskbehandling.org) eller via 
tillgängliga broschyrer på vårdcentralen. I några fall remitterades 
patienter av andra yrkesgrupper inom primärvården, såsom kuratorer och 
psykologer. Deltagande i behandlingen var frivilligt, men behandling i 
traditionellt format erbjöds inte alltid som ett alternativ, på grund av 
bristande resurser i primärvården. Behandlingen var kostnadsfri förutom 
de eventuella tillfällen deltagarna träffade sin behandlare för en session. 
Detta kostade då som ett vanligt primärvårdsbesök. Ersättning för 
internetuppkoppling och utskrifter av behandlingstexter utgick inte. 
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Urval 
För att inkluderas i behandlingen behövde en potentiell deltagare uppfylla 
följande inklusionskriterier: 
 

1. Ingå i Norrköpings primärvårds upptagningsområde. 
2. Ha fyllt 18 år. 
3. Ha regelbunden tillgång till dator och internetuppkoppling. 
4. Totalpoäng  ≥7 poäng på MADRS-S. 
5. Ha tillräckliga läs- och skrivfärdigheter i svenska språket. 
6. Bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig behandlingen. 
7. Lämnat informerat samtycke till att ingå i studien. 

 
Exklusionskriterierna var: 
 

1. Suicidbenägenhet utifrån screening och/eller bedömningsintervju. 
2. Vårdbehov som bedömdes vida överstiga det behandlingen hade att 

erbjuda. 
3. Problematik som primärt berodde på psykiska reaktioner på 

medicinering. 
 
Gränsvärdet på MADRS-S sattes till minst sju eftersom studien syftade 
till att även inkludera de patienter som inte uppfyllde diagnosen egentlig 
depressionsepisod, men som ändå uppvisade depressiva symtom. 
 
Från och med september 2010 då projektet startade, till mitten av mars 
2011 inkom 136 remisser från primärvårdspersonal som efter en första 
bedömning ansåg dessa patienter lämpliga för behandlingen. Åtta av 
dessa remisser bedömdes felaktiga (exempelvis hade två remisser 
skickats för samma patient) och de övriga 128 fick brevledes 
inbjudningar till screening på internet (via anmälningssidan 
http://start.psykologiskbehandling.org). 87 patienter fyllde i screening 
och informerat samtycke. Av dessa uppfyllde 66 patienter kriterierna för 
att gå vidare till bedömningsintervju. 66 bedömningsintervjuer 
genomfördes således och av dessa exkluderades 3 (för exklusionsorsaker, 
se Figur 2). 63 personer uppfyllde kriterierna för att delta i behandlingen 
och bedömdes lämpliga för den. Fram till mitten av mars 2011 erbjöds 52 
personer behandlingsstart. 39 patienter erbjöds behandlingsstart före 11 
februari 2011 och dessa valdes ut som urvalsgrupp för studien. För 
demografisk beskrivning av deltagarna se Tabell 1. För att utvärdera 
behandlingseffekter sattes en gräns på minst tre avklarade 
behandlingskapitel vilket inkluderade 24 deltagare. Av dessa hade 13 
personer avslutat behandlingen och lämnat in eftermätning i mitten av 
mars då datainsamlingen skedde.  
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Bortfall 

Behandlingens resultat baseras i denna studie på alla deltagare som 
genomfört minst tre behandlingskapitel och som erbjudits 
behandlingsstart senast 11 februari 2011.  Datumgränsen sattes för att 
deltagarna vid tidpunkten för datainsamling skulle ha haft god tid på sig 
att genomföra minst tre moduler. Kravet på minst tre genomförda 
moduler sattes utifrån bedömningen att detta var ett minimum för att 
patienten skulle kunna sägas ha tillgodogjort sig en betydande del av 
behandlingen. Utgångspunkten för denna bedömning var att 
behandlingsplanerna i regel innehöll 6-10 moduler, samt att det redan 
tidigt i projektet framkom att deltagarnas arbetstakt var betydligt lägre än 
den förväntade (1 modul/vecka). Således hade i regel de deltagare som 
genomgått tre moduler varit i behandling större delen av den planerade 
tiden. Samtliga deltagare som tackat ja till behandlingen senast 11 
februari uppmanades dock att gå in och fylla i eftermätningarna 
(MADRS-S, BDI, BAI, QoLI, PHQ-9, GAD-7) samt en utvärdering. Av 
de 39 som erbjöds behandlingsstart senast 11 februari 2011 hade i mitten 
av mars samma år 24 personer genomfört minst tre behandlingskapitel. 
Av de ursprungliga 39 patienterna hade tolv personer då fullföljt och 18 
personer hade hoppat av behandlingen. Övriga nio deltagare var 
fortfarande i behandling.  För bortfall tidigare i processen se Figur 2.   
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Figur 2. Flödesschema över inklusion, exklusion och avhopp (15 mars 2011). *Gjort modul 1. 
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Beskrivning av deltagarna 

I den utvalda behandlingsgruppen var 69 procent kvinnor. Medelåldern 
var 38.4 år och åldersspannet sträckte sig mellan 20 och 69 år. Knappt en 
tredjedel, 28 procent, hade eftergymnasial utbildning och 62 procent 
uppgav att de arbetade. Vidare var merparten, 59 procent, i ett 
förhållande. Slutligen uppgav mer än hälften, 62 procent, av gruppen att 
de hade stor eller mycket stor datorvana. Beträffande primär problematik 
uppfyllde knappt hälften, 41 procent, kriterierna för egentlig depression. 
Lika många hade en ångestdiagnos (GAD eller paniksyndrom) som sin 
primära problematik. Annan problematik som noterades var sömn, stress, 
smärta och social fobi. 

 
 

Tabell 1. Demografisk beskrivning av deltagarna 

   Behandlingsgrupp n = 39* 
    

Kön  Kvinnor 27 (69%) 
 Män 12 (31%) 
Ålder M (SD) 38,4 (12,5) 
  Min-Max 20-69 
Utbildning Grundskola, högst 9 år 6 (15%) 
  Gymnasium 22 (56%)  
  Eftergymnasial utb. <3 år 6 (15%) 
  Eftergymnasial utb. >3 år 5 (13%) 
Sysselsättning Arbetar 24 (62%) 
  Arbetssökande 7 (18%) 
  Studerande 3 (8%) 
  Pensionär 1 (2%) 
  Annat 4 (10%) 
Civilstånd Gift/partner, med barn 11 (28%) 
  Gift/partner, utan barn 12 (31%) 
  Ensamstående, med barn 4 (10%) 
  Ensamstående, utan barn 12 (31%) 
Datorvana Mycket stor 14 (36%) 
  Ganska stor 10 (26%) 
 Medelstor 10 (26%) 
 Ganska liten 2 (5%) 
 Mycket liten 3 (8%) 
        

* Patienter som erbjöds behandlingsstart innan 11 feb 2011 
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Tabell 2.  Primär problematik hos deltagarna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Patienter som erbjöds behandlingsstart innan 11 feb 2011 
 

Mätinstrument 
Sex självskattningsformulär administrerades över internet (MADRS-S, 
BDI-II, BAI, PHQ-9, GAD-7 och QoLI) och användes som utfallsmått. 
De kortare formulären, PHQ-9 och GAD-7, gavs varje vecka för att 
kunna följa patienternas mående under behandlingen.  
 
Beck Anxiety Inventory (BAI). BAI är ett självskattningsinstrument där 
individen får svara på 21 frågor som avser mäta ångestsymtom den 
senaste veckan (Beck & Steer, 2005). Symtomen skattas på en fyrgradig 
svårighetsskala från noll till tre poäng. Instrumentet anses ha en god 
diskriminativ validitet och utmärkt förmåga att skilja ut ångestsymtom 
från depression (Carlbring, 2005). 
 
Beck Depression Inventory II (BDI-II). BDI–II är ett av de vanligast 
förekommande formulären för att mäta grad av depression samt 
förändring av depressionssymtom (Beck, Steer & Brown, 2005). 
Individen skattar 21 symtom, exempelvis pessimism, skuldkänslor och 
självmordstankar de senaste två veckorna på en fyrgradig svårighetsskala 
mellan noll till tre poäng med en totalsumma mellan 0 och 63. En högre 
totalpoäng indikerar en svårare grad av depression (Carlbring, 2005). 
Testet anses ha hög intern konsistens (.92 respektive .93) bland såväl 
individer med psykiatriska diagnoser som andra populationer och även 
hög test-retest reliabilitet (r=.93) (Nezu, Nezu, Friedman och Lee, 2009). 
 
Quality of Life Inventory (QoLI). QoLI syftar till att ge en helhetsbild av 
individens psykologiska hälsa (Frisch, Cornell, Villanueva & Retzlaff, 
1992). Genom att skatta hur nöjd man är med 16 olika livsområden, 
exempelvis fritid, arbete och självrespekt, samt hur viktiga dessa är för 
individen får man fram svar som ger ett mått på individens upplevda 
tillfredsställelse och livskvalitet. Individen skattar först hur viktigt varje 
område är för henne eller honom på en skala mellan 0-2 och därefter hur 

Primär problematik  Behandlingsgrupp, n=39* 
Depression 16 41,0% 
Paniksyndrom 8 20,5 % 
GAD/Oro 8 20,5 % 
Stress 1 2,5% 
Sömnproblem 4 10,0% 
Smärta 1 2,5% 
Social fobi 1 2,5% 
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pass nöjd hon eller han är med detta område på en skala mellan -3 och 3. 
Genom att multiplicera svaren fås poängskalan för varje område och 
medelvärdet av dessa ger sedan ett mått på individens upplevda 
livskvalitet där en hög poäng tyder på högre livskvalitet och en lägre 
poäng på sämre livskvalitet. QoLI anses ha goda psykometriska 
egenskaper med god test-retestreliabilitet, hög intern konsistens samt god 
diskriminativ validitet (Frisch et al., 1992). 
 
Montgomery Åsberg Depression rating Scale-Self rated (MADRS-S). 
MADRS-S är ett självskattningsformulär som mäter nio 
depressionssymtom (Sinnesstämning, Oroskänslor, Sömn, Matlust, 
Koncentrationsförmåga, Initiativförmåga, Känslomässigt engagemang, 
Pessimism och Livslust) (Carlbring, 2005). Symtomen skattas enligt en 
sjugradig skala där fyra skalsteg är definierade och tre icke-definierade 
mellanliggande skalsteg. Formuläret anses ha god reliabilitet 
(Montgomery & Åsberg, 1979) och en jämförelse mellan Beck 
Depression Inventory och MADRS-S fann att dessa var jämbördiga 
beträffande differentiering av axel-1 diagnoser (Svanborg & Åsberg, 
2001). 
 
The Patient Health Qustionnaire (PHQ-9). PHQ-9 är en 
självskattningsversion av det annars bedömaradministrerade instrumentet 
Prime MD som utvecklats för att underlätta bedömning av fem vanliga 
DSM-IV-diagnoser, varav en är depression (Nezu, Nezu, Friedman och 
Lee, 2009). Formuläret består av nio frågor där individen får skatta 
frekvens av depressiva symtom under de två senaste veckorna. Frågorna 
motsvarar de nio symtom som ingår i diagnoskriterierna för depression i 
DSM-IV. Poängen för PHQ-9 sträcker sig mellan 0-27 där högre poäng 
motsvarar ökad svårighetsgrad av depressiva symtom. Såväl intern 
konsistens och test-retestreliabilitet har visat sig tillräcklig (Nezu et al., 
2009). 
 
Generalized Anxiety Disorder Questionnaire (GAD-7). GAD-7 är ett 
självskattningsformulär med sju items som avser att mäta generaliserade 
ångestsymtom (Spitzer, Kroenke, Williams & Löwe, 2006). GAD-7 anses 
ha god reliabilitet och anses vara ett effektivt instrument för att screena 
för och bedöma svårighetsgraden vid generaliserat ångestsyndrom. 
 
Utvärderingsenkät. Efter avslutad behandling ombads deltagarna att fylla 
i en utvärderingsenkät med 40 frågor om hur de upplevt behandlingen. 
Denna berörde områden såsom vilken nytta man haft av behandlingen 
och synpunkter på bland annat textomfång, kontakt med behandlare och 
om man skulle rekommendera behandlingen till andra. Enkäten används i 
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reguljär internetbehandling vid Karolinska universitetssjukhusets 
internetpsykiatrienhet. 
 
Behandlarutvärdering. Behandlarna ombads att besvara ett 
frågeformulär med 19 items samt gavs möjlighet att bidra med 
förbättringsförslag avseende fem områden av behandlingen (se bilaga B). 
Frågorna syftade, förutom att ge underlag för eventuella förändringar och 
utveckling av behandlingsprojektet, till att få en bild av hur det kan 
upplevas att vara internetbehandlare inom primärvården. 
 

Material 
Nedan följer en översikt över de behandlingstexter, så kallade moduler, 
som fanns tillgängliga för de patienter som inkluderades i studien. I 
behandlingsplanen för varje enskild patient ingick 6-10 moduler. 
 
Modul 1 Introduktion. I den första modulen, som gavs till samtliga 
deltagare, gavs en introduktion till KBT och till behandlingens upplägg. 
Vidare gavs en kort översikt om nedstämdhet och dess uttryck samt olika 
uppkomstförklaringar.  
 
Modul 2 Negativa Automatiska Tankar 1. Kapitlet innehöll en 
genomgång av negativa automatiska tankar, grundantaganden och 
livsregler. Vidare presenterades en instruktion för att registrera negativa 
automatiska tankar. Kapitlet beskrev även en kognitiv modell för hur 
ångestsymtom uppstår och vidmakthålls. Detta kapitel gavs till samtliga 
deltagare. 
 
Modul 3 Negativa Automatiska Tankar 2. Kapitlet tog upp hur man kan 
förändra sitt tänkande genom att registrera sina negativa automatiska 
tankar och tillhandahöll strategier för att utmana dessa. Detta kapitel gavs 
till samtliga deltagare. 
 
Modul 4 Panikångest 1. Kapitlet innehöll psykoedukation kring 
panikångest och förklarade hur hyperventilering kan leda till 
paniksymtom. Där fanns även instruktioner för att genomföra ett 
överandningstest samt övningar och instruktioner hur man kan använda 
magandning. 
 
Modul 5 Panikångest 2. Kapitlet förklarade hur panikångest kan uppstå 
samt tillhandahöll strategier för att utforska centrala rädslor relaterade till 
individens panikångest. Därefter följde förslag på interoceptiva övningar 
för att utmana sina tankar och rädslor kring panikångest. En bilaga med 
fakta om ångest och kroppsliga reaktioner följde även med detta kapitel. 
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Modul 6 Panikångest 3. Kapitlet beskrev uppkomst och konsekvenser av 
agorafobiskt undvikande vid panikångest. Därefter följde en rational för 
exponering och hur potentiella säkerhetsbeteenden kan registreras och 
utmanas. Deltagarna uppmanades att genomföra exponeringsövningar 
utifrån delmål de utformat och fick ytterligare riktlinjer för att utföra 
övningarna. 
 
Modul 7 Social ångest 1. Kapitlet beskrev vanliga symtom. 
Problemsituationer och undvikanden vid social ångest presenterades. 
Därefter introducerades den kognitiva tekniken realitetstestning för att 
deltagarna skulle kunna slå hål på felaktiga föreställningar om sociala 
situationer. Vidare gavs en rational för och principerna bakom det 
exponeringsarbete som deltagarna uppmanades att genomföra utefter en 
egenutformad ångesthierarki. 
 
Modul 8 Social ångest 2. Kapitlet inleddes med en repetition av den 
kognitiva modellen för ångest. Sedan beskrevs betydelsen av förmåga att 
skifta fokus från sig själv i arbetet med att hantera social ångest. 
Koncentrations- och uppmärksamhetsövningar tillhandahölls och 
kopplingen mellan säkerhetsbeteenden, självfokus och ångestsymtom 
förklarades. Deltagarna fick även information om andra vanliga problem 
vid social ångest och tips på hur de kunde fortsätta öva själva för att 
överkomma dessa. 
 
Modul 9 Generaliserad ångest 1. Kapitlet gav en introduktion till vad 
generaliserad ångest innebär och hur den kan uppstå. Exempel på vanliga 
orosområden togs upp samt möjliga konsekvenser av överdriven oro. 
Deltagarna fick även fylla i en egen oroshierarki och beskriva vad oron 
kunde få för konsekvenser för dem. 
 
Modul 10 Generaliserad ångest 2. Kapitlet presenterade tekniker för att 
avbryta överdriven oro genom att använda schemalagd orostid och 
utforma orosfria zoner. Deltagarna fick även föra en orosdagbok för att få 
en överblick över hur stark oro de upplevde samt hur mycket tid som de 
ägnade åt att oroa sig. 
 
Modul 11 Generaliserad ångest 3. Kapitlet tillhandahöll instruktioner i 
praktisk problemlösning för att hjälpa deltagarna att börja tänka kring och 
hantera olika konkreta problemområden på ett nytt sätt. Därefter 
introducerades orosexponering och deltagarna ombeddes registrera sin 
ångest under dessa och även notera hinder och svårigheter som kan 
uppstå vid exponering. 
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Modul 12 Beteendeaktivering 1. Kapitlet beskrev nedstämdhet utifrån ett 
inlärningsperspektiv där orsaker och konsekvenser påverkar individen 
genom bland annat, så kallad, positiv förstärkning, belöning och 
bestraffning. I uppgift fick deltagarna lägga upp en egen aktivitetsplan 
och därefter genomföra de planerade aktiviteterna oavsett sinnesstämning 
i stunden. Förutom aktivering syftade uppgiften även till att kartlägga och 
skapa en balans mellan aktiviteter som upplevs som krav- respektive 
lustfyllda för individen. 
 

Modul 13 Beteendeaktivering 2. Beteendeaktivering fortsatte i detta 
kapitel med en utveckling av den redan utformade aktivitetsplanen. 
Deltagarna fick skapa belöningsmenyer och belöningskontrakt för sig 
själva som ett led i att motivera fortsatt aktivering och för att komma i 
kontakt med positiva förstärkare. De uppmanades även att utvärdera sin 
aktivitetsplan för eventuella justeringar. 
 
Modul 14 Sömn. Kapitlet tillhandahöll psykoedukation om faktorer som 
påverkar sömn och presenterade sju olika strategier för att förbättra 
deltagarnas sömnmönster. Kapitlet tog även upp olika förhållningssätt till 
tankar och känslor vid sömnbrist. Deltagarna fick även föra sömndagbok 
för att beräkna sin sömneffektivitet. För att underlätta insomning ingick 
två ljudfiler med instruktioner för avslappning i detta kapitel. 
 
Modul 15 Självhävdande. Kapitlet presenterade tekniker i sunt 
självhävdande beteenden för att hjälpa deltagarna att ytterligare stå upp 
för sig själva genom exempelvis ”säga nej”- tekniker, att använda 
jagbudskap och även olika strategier för att minska oro och stress i svåra 
interaktioner. 
 
Modul 16 Stress. Information om stress och dess olika uttryck inledde 
kapitlet. Vikten av att skapa en balans mellan aktivitet och återhämtning 
belystes och deltagarna manades att med hjälp av en egen aktivitetsplan 
se över och skapa återhämtningstillfällen i vardagen. Kapitlet underströk 
även motion och självhävdande beteenden som två sätt att minska negativ 
stress. 
 
Modul 17 Mindfulness. Kapitlet presenterade begreppet medveten 
närvaro och bestod till stor del av övningar i denna teknik. Övningarna 
bestod av träning i uppmärksamhet, fokus, andning och så kallad 
kroppsscanning. Till kapitlet bifogades även ljudfiler med ytterligare 
övningar i medveten närvaro. 
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Modul 18 Kost, motion och hälsa. Kapitlet beskrev vikten om 
självomhändertagande och hur kost- och motionsvanor kan påverka det 
psykiska måendet. Deltagarna ombads sätta upp egna realistiska mål 
avseende såväl matvanor som fysisk aktivitet och fick därefter upprätta 
en plan för att genomföra planerade målbeteenden. 
 
Modul 19 Uppskjutande. Uppskjutande förklarades och definierades i 
kapitlet. Övningar för att hitta egna uppskjutandebeteenden och överblick 
över dess kostnader respektive vinster presenterades. Därefter belystes 
vikten av att avlägsna distraherande stimuli för att underlätta 
koncentration på uppgifter. Planeringsarbete och problemlösning var 
andra tekniker för att lättare komma igång med det som ska genomföras 
som förklarades i kapitlet. Uppskjutande förklaras även som en form av 
undvikandebeteenden som får konsekvenser på såväl kort som lång sikt. 
Begreppen fusing (sätt att göra uppgifter mer lockande) och pseudoarbete 
(onödig förberedelse) förklarades och deltagarna uppmanas att hitta 
respektive kartlägga egna sådana. 
 
Modul 20 Smärta 1. Deltagarna fick information om vad som händer i 
kroppen vid smärta samt vilken funktion smärta kan fylla i livet. Smärta 
och nedstämdhet beskrevs genom ”smärtans onda cirkel.” 
 
Modul 21 Smärta 2. I detta kapitel fick deltagarna planera aktiviteter som 
de egentligen ville kunna utföra och göra detta trots smärta. De fick även 
utforma personliga strategier för att öka möjligheten och sannolikheten 
att klara av det. Deltagarna uppmanades också att ta hjälp av 
avslappningsövningar. 
 
Modul 22 Relationer 1. I detta kapitel fick deltagare som önskade 
förbättra sin partnerrelation genom förbättrad kommunikation möjlighet 
att prova på att uttrycka sig genom så kallade jag-uttalanden och aktivt 
lyssnande. Kapitlet belyste också vikten av ett visst mått av acceptans i 
ett förhållande. 
 
Modul 23 Relationer 2. Kapitlet byggde vidare på föregående kapitel och 
sökte fördjupa deltagarnas kunskap om konstruktiv kommunikation. 
Ytterligare information om vanliga fallgropar i samtal togs upp och även 
förslag på hur man på olika sätt kan hantera meningsskiljaktigheter. I 
kapitlet ingick även samtalsövningar och exempel på konstruktiva samtal 
kring svåra ämnen. 
 
Modul 24 Relationer Problemlösning. Deltagarna fick här prova på att 
enligt en given struktur eller problemlösningsmodell söka lösa ett 
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gemensamt problem och sedan utvärdera processen och dess lösning. 
Deltagarna uppmanades även att försöka förhålla sig på ett nytt sätt till de 
beteenden som man uppfattar som irriterande eller jobbiga hos sin partner 
genom att observera dessa på ett lekfullt sätt i situationer där deltagaren 
själv inte är i ett upprört tillstånd. 
 
Modul 25 Problemlösning. Deltagarna fick lära sig om tekniken 
”praktisk problemlösning.” Därefter uppmanades de att välja ut och 
formulera sina problemområden så konkret som möjligt för att kunna 
applicera problemlösningstekniken på dessa. 
 
Modul 26 Oro. Kapitlet introducerade kortfattat oro utifrån dess funktion 
och konsekvenser. Därefter presenterades teknikerna schemalagd orostid 
och orosfria zoner för att lära deltagarna att bryta sina orostankar. 
 
Modul 27 Panikbesvär. Kapitlet tillhandahöll kortfattad information om 
panikångest, dess uppkomst och förekomst samt hur den kan manifestera 
sig. Därefter presenterades begreppet hyperventilering och dess koppling 
till panikångest. Deltagarna fick lära sig att uppmärksamma 
hyperventilering och tekniker för att stoppa den bland annat genom 
magandning. 
 
Modul 28 Avslutning. I det sista avslutande kapitlet fick deltagarna 
sammanfatta sin behandling och vad som varit till störst hjälp och mest 
relevant för dem utifrån varje kapitel. Deltagarna förbereddes även på 
eventuella bakslag och skillnad mellan bakslag och återfall förklarades. 
Utifrån de tidigare kapitlen fick deltagarna skapa sin egen 
vidmakthållandeplan för att kunna fortsätta genomföra förändringar i 
önskad riktning. Detta kapitel gavs till samtliga deltagare som 
genomförde behandlingen. 
 
Modulursprung. Grunden för samtliga moduler utom modulen Kost och 
motion har även använts inom internetbehandlingsprojekten Taylor 1 
(Johansson, 2010), NOVA (Estling, 2007) och PIA (Andersson & 
Gustafsson, 2008) vid Linköpings Universitet. Innehållet bygger på 
evidensbaserade behandlingsmodeller utifrån kognitiv beteendeterapi. 
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Procedur 
 

Modulrevision och produktion 
Under våren och sommaren 2010 reviderades och nyproducerades 
behandlingstexter, så kallade moduler, för projektet. Sammanlagt 
skapades eller reviderades 29 antal texter varav 10 utarbetades i två 
versioner, en enklare respektive en standardversion. Den enklare 
versionen var kortare och skriven på ett enklare språk tänkt för deltagare 
med exempelvis läs- och skrivsvårigheter, annat modersmål än svenska, 
koncentrationssvårigheter till följd av depression eller andra deltagare 
som så önskade. 
 

Kontakten med primärvården 
Under våren 2010 kontaktades samtliga landstingsdrivna vårdcentraler 
inom Norrköpings upptagningsområde och informerades om 
internetbehandlingsprojektet. Inga anslag sattes upp utan samtliga 
deltagare fick information om behandlingen antingen via vårdcentralens 
personal eller genom de informationsbroschyrer som tillhandahölls i 
vårdcentralernas väntrum. 
 

Behandlarna 
Våren 2010 utbildades de behandlare som skulle verka i projektet i 
kontakthanteringssystemet, den neuropsykiatriska intervjun MINI och 
projektverksamheten. Behandlarna var sju personer anställda inom 
Östergötlands landsting med vidareutbildning inom psykologisk 
behandling. Deras yrkesutbildning var sjuksköterska, socionom, 
psykologkandidat som gick sista året på utbildningen, samt PTP-
psykolog. Två behandlare hade psykologisk vidareutbildning i KPT-steg 
1, fem behandlare hade genomgått KBT-steg 1 varav två höll på att 
utbilda sig inom KBT-steg 2. Två av behandlarna hade tidigare erfarenhet 
av internetbehandling.  
 

Bedömningar – MINI 
I augusti inleddes bedömningssamtal med intresserade patienter 
remitterade från vårdcentralerna. Bedömningssamtalen syftade till att 
bedöma lämplighet att ingå i behandlingen och utgöra en grund för 
behandlingsplan. Som stöd för bedömningarna användes den 
strukturerade intervjun Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju 
(MINI) (Allgulander, Waern, Humble, Andersen och Ågren, 2001) för att 
bättre kunna skräddarsy behandlingsupplägg för deltagarna. Delarna av 
intervjun som ingick i den här studien var egentlig depression, suicidrisk, 
paniksyndrom, agorafobi, social fobi, tvångssyndrom, posttraumatiskt 
stressyndrom, alkoholberoende och missbruk, generaliserat 
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ångestsyndrom samt organisk genes. Patienterna fick även möjlighet att 
med egna ord beskriva sin problematik och framlägga önskemål avseende 
behandlingsupplägg. Bedömarna bestod av behandlare inom projektet 
samt psykologstudenter vid Linköpings Universitet (t10). Patienterna 
informerades vid bedömningssamtalet om möjligheten att vid behov 
under behandlingens gång träffa sin behandlare. 
 

Behandlingsupplägg 
Efter bedömningssamtalet bedömdes patienterna utifrån projektets 
inklusions- och exklusionskriterier och kontaktades inom en månad. Vid 
inklusion utarbetades ett individuellt behandlingsupplägg av bedömare 
och projektansvarig som därefter godkändes av huvudansvarig leg. 
psykolog och psykoterapeut. I svårbedömda fall konsulterades även 
projektets ansvarige psykiater. För varje deltagare planerades 2-6 olika 
moduler, förutom de tre första och den sista som var gemensamma för 
alla, utifrån sin primära diagnos och sina subkliniska besvär. Därefter 
randomiserades patienterna till en behandlare. Behandlingstiden som 
avsattes för varje patient var tio veckor med möjlighet till förlängning vid 
behov. Tanken var att behandlarna skulle använda mellan 10-15 minuter 
per patient varje vecka exklusive inläsningstid.  
 

Behandlingsgång 
Den första behandlingen startade i september 2010. I och med 
behandlingsstart kontaktades patienten av sin tilldelade behandlare för att 
få tillgång till kontakthanteringssystemet genom att välja ett lösenord. De 
fick därefter tillgång till den första modulen. Patient och behandlare hade 
under behandlingen löpande kontakt via kontakthanteringssystemet och 
nästkommande modul tillhandahölls efter avslutad hemuppgift från 
föregående. Under behandlingens gång ombads patienten att fylla i 
självskattningsformulär veckovis och efter avslutad behandling 
eftermätningar och en utvärderingsenkät. Även deltagare som hoppat av 
kontaktades och tillfrågades att fylla i eftermätning och 
utvärderingsenkät. En sexmånaders uppföljning planerades också. 
 

Behandlarnas utvärdering 
I januari 2011 utformades ett utvärderingsformulär för att få en bild av 
behandlarnas upplevelse av internetbehandlingsprojektet (se bilaga B). 
Litteratursökning efter utvärderingar i tidigare internetbehandlingar 
visade att ämnet var relativt outforskat. En psykolog med tidigare 
erfarenhet av och stor kunskap kring internetbehandling i primärvården 
inom ett annat landsting konsulterades kring relevanta aspekter att ta 
med. Frågorna utformades så att behandlarna dels fick specifika frågor 
om olika aspekter av behandlingen och dels utrymme att berätta mer fritt 
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om sina synpunkter på projektet. Formulärets frågor granskades av en 
psykologkandidat på programmet för att kontrollera läsbarhet och 
förståelse. Formuläret skickades ut till samtliga behandlare i projektet den 
4 mars 2011. 
 

Datainsamling 
I mitten av mars 2011 samlades data in från de deltagare som avslutat sin 
behandling eller hade genomgått minst tre moduler. Att ha genomgått tre 
moduler definierades som att man fått ut minst fyra stycken. En extra 
kontroll gjordes för varje patient för att säkerställa att deltagarna 
verkligen hade arbetat med de tre första modulerna. Därefter jämfördes 
deras utfallsmått på sex självskattningsskalor före och efter avslutad 
behandling. För de patienter som genomgått minst tre moduler men 
fortfarande var i behandling vid tiden för datainsamling, användes den 
senaste veckomätningen. Deltagarna och behandlarnas utvärderingar 
samlades i mars in via kontakthanteringssystemet respektive brevledes.   
 

Etiska överväganden 
 

Forskningsplanen för denna studie prövades av den regionala 
etikprövningsnämnden i Linköping och godkändes innan den påbörjades. 
Deltagarna informerades via anmälningssidan om forskningsetiska 
principer som gällde för studien: att de när som helst kunde avbryta sitt 
deltagande i studien, att deras personuppgifter och data hanterades 
konfidentiellt och fick samma skydd som vanliga journalhandlingar, samt 
att insamlad information skulle sammanställas i avidentifierad form så att 
enskilda personer inte kunde spåras. Inför studien behövde ett antal etiska 
överväganden hanteras. 
 

Frivillighetsaspekten 
Deltagandet i forskningsprojektet var frivilligt. Det är dock rimligt att 
tänka sig att deltagarnas motivation att delta kan ha påverkats av att det 
vid vissa vårdcentraler fanns en bristande tillgång till alternativa 
behandlingsformer. Eftersom studien genomfördes inom ramen för 
reguljär primärvård, kom dessutom initiativet till att ingå i behandlingen 
ofta från vårdpersonal snarare än patienten själv. Förutom remiss från 
vårdpersonal krävdes dock att patienterna anmälde sig själva till studien 
via hemsidan. Där fick de även tillgång till information om studien och 
hur behandlingen gick till för att kunna ge informerat samtycke till att 
delta. Vårdcentralerna informerades också om att de var skyldiga att 
erbjuda patienterna andra behandlingsalternativ. 
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Risk att inkludera patienter med alltför svår problematik 
För att minska risken att inkludera suicidnära deltagare ingick frågor om 
suicid och bedömning av suicidrisk vid bedömningsintervju med MINI. 
Vid beslut om inklusion togs också hänsyn till hur deltagarna hade svarat 
på frågan om livslust (item 9) på MADRS-S. Bedömningsintervjun 
syftade till att kartlägga patientens typ av problematik och allvarsgrad i 
denna. Om vårdbehov som vida översteg det behandlingen hade att 
erbjuda framkom, exempelvis psykotiska symtom, exkluderades 
patienten. Deltagare där en aktuell suicidrisk bedömdes föreligga, 
exkluderades från studien och meddelades om orsakerna till detta. I 
samband med exkluderingen kontaktades patientansvarig läkare om 
bedömningen som gjorts och meddelades att patienten ansågs behöva 
vård inom psykiatrin. 
 

Risk för negativa reaktioner på exklusion 
För att minska risken för negativa reaktioner på exklusion informerades 
deltagarna i den broschyr som de fick på vårdcentralen om att det inte var 
säkert att de blev inkluderade i studien även om det skickades en remiss. 
Även vid bedömningssamtalet informerades om detta. Vid exklusion 
kontaktades patienterna av projektansvarig, bedömaren eller patientens 
ansvarige läkare som förklarade orsaken till exklusion och vid behov gav 
råd om eller skickade remiss till en annan vårdinstans. 
 

Risk för försämrat mående under behandlingens gång 
Risk för att vissa patienter försämras trots behandling föreligger såväl i 
traditionell behandling som behandling via internet. För att hantera denna 
risk fick deltagarna varje vecka fylla i självskattningsformulär gällande 
symtom såsom ångest, nedstämdhet och suicidalitet. Vid behov kunde 
även deltagarna ha samtal med sin behandlare via telefon eller genom att 
träffas. Behandlaren hade också ansvar för att avbryta behandlingen om 
patienten mådde så pass dåligt att annan vård krävdes. 
 

Dataintegritet 
För att skydda deltagarnas data mot intrång av obehöriga skedde all 
datainsamling och kommunikation mellan deltagare och behandlare via 
en krypterad tunnel, så kallad Secure Sockets Layer (SSL). 
Kontakthanteringssystemet krävde ett personligt valt lösenord samt 
engångskoder som skickades ut via sms och endast var giltiga under en 
dag. Lösenordet skulle bestå av minst åtta tecken varav minst en stor 
bokstav, en liten bokstav, respektive en siffra. Kontakthanteringssystemet 
var en del av Karolinska universitetssjukhusets internetpsykiatriska 
plattform. 
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Databearbetning 
 

Statistisk analys 
Statistisk analys genomfördes med hjälp av SPSS 19.0. Beroende T-test 
genomfördes för att undersöka huruvida skillnader i medelvärden före 
och efter behandling var statistiskt signifikanta. Effektstorlekar inom 
grupperna beräknades med hjälp av Cohen’s d (Cohen, 1988). 
Effektstorlek uppmätt till 0.20 brukar anses vara en liten effekt, 0.50 
medelstor effekt och 0.80 en stor effekt.  
 
Då behandlingen var ett pågående projekt med kontinuerligt in- och 
utflöde av patienter valdes olika avgränsningar för inklusion i analyserna. 
Den första gruppen var de deltagare (n=24) som erbjöds behandling 
senast den 11 februari 2011 och som genomgått minst tre moduler (se 
Tabell 3). Vissa av dessa deltagare var fortfarande under behandling när 
analysen gjordes, varför LOCF användes. Detta innebar att den senaste 
veckomätningen användes i resultatberäkningen för de deltagare (n=11) 
som inte fyllt i eftermätning. Den andra gruppen som valdes ut för analys 
var de deltagare (n=13) som avslutat sin behandling, genomfört minst tre 
moduler, samt fyllt i eftermätning (se Tabell 4). Ovanstående analyser 
genomfördes utifrån tillgänglig data den 15 mars 2011. En tredje analys 
syftade till att jämföra de 17 avhoppare och 13 fullföljare som startat sin 
behandling senast 11 februari 2011 (se Tabell 5). Tanken var att 
undersöka om skillnad mellan dessa båda grupper förelåg innan 
behandlingsstart avseende faktorer såsom grad av nedstämdhet, ångest, 
ålder och kön. Analysen genomfördes utifrån tillgänglig data den 26 mars 
2011, vilket innebar att gruppen fullföljare hade blivit något större än vad 
som redovisas i Figur 1. Antalet avhopp hade minskat med en deltagare 
jämfört med flödesschemat från 15 mars. Detta skulle kunna bero på att 
någon återupptagit behandling. Vid analysen användes oberoende t-test 
och två av avhopparna togs bort från analysen på grund av att 
förmätningssvärden saknades. Således jämfördes 15 avhoppare med 13 
fullföljare. Avseende kön innehöll kategorierna för få deltagare för att 
kunna beräkna statistisk signifikans med hjälp av chi-2-testning. Därför 
användes enbart deskriptiv procentangivelse och övriga demografiska 
faktorer beräknades inte.  

 
Bearbetning av patient- och behandlarutvärdering 

Av patientenkätens 40 frågor gjordes ett urval på tio frågor som 
bedömdes särskilt relevanta för implementeringen av projektet. Alla 
deltagare som antingen fullföljt (n=13) eller avbrutit behandlingen (n=18) 
ombads att fylla i enkäten. Fjorton deltagare fyllde i enkäten, varav elva 
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fullföljare och tre avhoppare. Svaren sammanställdes procentuellt efter 
valda svarsalternativ (se Tabell 6).  
 
Sex av sju behandlare fyllde i och skickade in frågeformuläret. Åtta 
frågor som bedömdes som särskilt viktiga ur implementeringssynpunkt 
valdes ut och presenteras i en sammanfattande tabell. I sammanfattningen 
betonas främst de aspekter som lyftes av fler än en enskild behandlare för 
att belysa de gemensamma dragen i svaren.  
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RESULTAT 

Behandlingens resultat presenteras utifrån förändringar på de sex 
beroendemåtten PHQ-9, GAD-7, MADRS-S, BAI, BDI och QoLI med 
hjälp av medelvärde, standardavvikelse och effektstorlekar inom gruppen 
(se tabell 3 och 4). De formulär för veckomätningar som användes som 
eftermått i den första analysen (se tabell 3) var PHQ-9 och GAD-7. 
Dessa, samt MADRS-S, gavs även vid screening. Övriga formulär gavs 
före och efter behandlingen. En jämförelse mellan de deltagare som 
fullföljt och de som hoppat av behandling redovisas i tabell 5. Dessutom 
presenteras resultat från patient- (se tabell 6) respektive 
behandlarutvärderingarna. 
 

Självskattningsformulär 
 
Patient Health Questionnaire (PHQ-9). I gruppen (n=24) där LOCF 
användes visades en signifikant förbättring efter behandling, p= .003. 
Effekten var måttlig, d= 0.61. Beroende t-test gjordes för att upptäcka 
eventuella skillnader mellan screening och förmätning men dessa var ej 
statistiskt signifikanta. 
 
Generalized Anxiety Disorder Questionnaire (GAD-7). I gruppen (n=24) 
där LOFC användes påvisades en signifikant förbättring efter behandling, 
p= .001. Effekten var måttlig, d=0.61. Beroende t-test gjordes för att 
upptäcka eventuella skillnader mellan screening och förmätning. 
Statistisk signifikans förelåg inte. 
 
Tabell 3. Medelvärden (standardavvikelser) och Cohen's inomgruppseffektstorlek 
samt t-värden för utfallsmått vid screening, före och efter behandling. 

  Screen Pre Post (LOCF) 
Effektstorlek-
inomgrupp 

 t-värde (df=23) 

Utfallsmått n=24 n=24 n=24 Scr-pre Pre-post Scr-pre   Pre-post 
       
PHQ-9 12.79 (5.76) 12.58 (5.76) 8.67 (6.96) 0.04 0.61 0.27         3.31** 
GAD-7 11.83 (4.65) 10.92 (4.72) 7.75 (5.62) 0.20 0.61 1.14         3.96** 

 
* Signifikant skillnad, p≤ 0.05 
* * Signifikant skillnad, p≤ 0.01 
 
PHQ-9, Patient Health Questionnaire; GAD-7, Generalized Anxiety Disorder Assessment; MADRS-S, 
Montgomery Åsberg Depression Rating Scale - Self-rated. 
 
Patient Health Questionnaire (PHQ-9). Gruppen där alla avslutat sin 
behandling (n=13) förbättrades också signifikant, p= .019 och effekten 
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var måttlig, d=0.71. Beroende t-test gjordes även för att upptäcka 
eventuella skillnader mellan screening och förmätning. Statistisk 
signifikans förelåg inte. 
 
Generalized Anxiety Disorder Questionnaire (GAD-7). För gruppen där 
alla avslutat sin behandling (n=13) var förbättringen signifikant, p= .002 
och effekten var måttlig på d=0.78. Beroende t-test gjordes för att 
upptäcka eventuella skillnader mellan screening och förmätning men inga 
signifikanta skillnader förelåg. 
 
Montgomery Åsberg Depression Rating Scale - Self rated (MADRS-S). 
I gruppen (n=24) där LOCF användes kan en signifikant förbättring ej 
påvisas efter behandling, p= .18. Gruppen där alla avslutat sin behandling 
(n=13) förbättrades ej heller signifikant men en tendens till förbättring 
noterades då p= .08. Effekten var d=0.60.  
 
Det beroende t-test som gjordes för gruppen (n=24) vid screening och 
förmätning noterade en signifikant förbättring, p= .017, mellan dessa 
tillfällen. En tendens till förbättring mellan screening och förmätning 
noterades för gruppen (n=13) men den var ej statistiskt signifikant, p= 
.075.  
 
Beck Anxiety Inventory (BAI). Gruppen som analyserades (n=13) 
uppvisade en förbättring på nivån p= .001. Effektstorleken var måttlig, 
d=0.78.  
 
Beck Depression Inventory (BDI). Gruppen som analyserades (n=13) 
visade en förbättring, p= .009. Effekten var stor, d=0.85.  
 
Quality of Life Inventory (QoLI). En tendens till förbättring sågs för 
gruppen (n=13), p= .065 men var ej statistiskt signifikant med en 
effektstorlek på d=0.45.  
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Tabell 4. Medelvärden (standardavvikelser), Cohen's inomgruppseffektstorlek samt t-
värden för utfallsmått vid screening, före och efter behandling. 
  Screening Pre Post Effektstorlek-inomgrupp t-värde (df=12) 

Utfallsmått n=13 n=13 n=13 Scr-pre Pre-post Scr-pre   Pre-post 
       

PHQ-9 11.46 (6.09) 11.31 (6.18) 6.85 (6.43) 0.03 0.71     0.18         2.72* 

GAD-7 12.00 (4.73) 11.15 (5.11) 6.9 (5.66) 0.17 0.78     1.14         3.87* 

MADRS-S 22.85 (8.55) 19.54 (8.63) 14.15 (9.26) 0.39 0.60     1.95*       1.89 

QoLI NA 0.09 (2.18) 1.02 (-0.07)  0.45                     2.04 

BDI NA 22.23 (12.26) 12.92 (9.55)  0.85                     3.10* 

BAI NA 27.15 (11.89) 17.69 (12.31)  0.78                     4.20** 
             

* Signifikant skillnad, p≤ 0.05 

** Signifikant skillnad, p≤ 0.001 

 
PHQ-9, Patient Health Questionnaire; GAD-7, Generalized Anxiety Disorder Assessment; MADRS-S, 
Montgomery Åsberg Depression Rating Scale-Self-rated; QOLI, Quality of Life Inventory; BDI, Beck Depression 
Inventory; BAI, Beck Anxiety Inventory. 
 

Jämförelse avhoppare och fullföljare 
Analysen visade inte på några signifikanta skillnader mellan grupperna 
avhoppare och fullföljare avseende faktorerna grad av nedstämdhet 
(PHQ-9), generaliserad ångest (GAD-7), livskvalitet (QOLI), 
ångestsymtom (BAI) och ålder. Avseende kön var fördelningen av 
kvinnor och män identisk i båda grupperna men på grund av det 
begränsade antalet var det ej möjligt att uttala sig om eventuella 
skillnader i populationen.  
 
Tabell 5. Jämförelse mellan ingångsvärden för deltagare (som startat behandling 
senast 11 februari 2011) vilka fullföljt respektive avbrutit behandlingen (fram till 26 
mars 2011), angivet i medelvärden (standardavvikelse). Fördelningen av kön 
presenteras i procent. 

  Fullföljt behandlingen Avbrutit behandlingen Signifikans   
  n=13 n=15     
     
Ålder 37.77 (13.15) 38.47 (11.61) NS  
PHQ-9 11.00 (6.22) 12.00 (6.59) NS  
GAD-7 11.00 (5.34) 9.73 (5.55) NS  
BAI 29.77 (11.71) 24.53 (18.08) NS  
QoLI 0.16 (2.14) 0.10 (1.56) NS  
     
Kön     
Kvinnor 77% 73%   
Män 23% 27%   
          
NS, non-significant, p= > .05 
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Utvärdering av behandling 

 
Patientutvärdering 

Nedan följer en sammanställning av svaren på de utvalda frågorna från 
patientenkäten. Cirka 85 procent av de svarande ansåg att de i stort sett 
eller helt fått den form av behandling som de önskat och drygt 90 procent 
skulle kunna rekommendera behandlingen till en vän. De allra flesta 
(86%) var huvudsakligen eller mycket nöjda med sin behandling som 
helhet. 
 
Tabell 6. Utvärdering, patientgrupp n=14. 
Frågor och svarsalternativ N (%) 
(2) Fick du den form av behandling som du önskat?  
          Nej, absolut inte   
          Nej, inte riktigt  
          Ja, i stort sett  
          Ja, absolut   
 

 
0 (0%) 
2(14%) 
9 (64%) 
3 (21%) 
 

(4) Om en god vän till dig skulle behöva liknande hjälp, skulle du då 
rekommendera honom/henne samma sorts behandling som du själv 
fick?   
          Nej, absolut inte  
          Nej, det tror jag inte  
          Ja, det tror jag 
          Ja, absolut   
 

 
 
 
0 (0%) 
1 (7%) 
4 (29%) 
9 (64%) 
 

(6) Har behandlingen hjälpt dig till ett bättre förhållningssätt till dina 
problem? 
          Ja, den har hjälpt mig väldigt mycket  
          Ja, den har hjälpt mig något  
          Nej, den har inte riktigt hjälpt mig  
          Nej, den har snarare förvärrat situationen  

 
 
6 (43%) 
6 (43%) 
2 (14%) 
0 (0%) 
 

(7) Hur nöjd är du TOTALT sett med din behandling? 
          Mycket nöjd   
          Huvudsakligen nöjd   
          Likgiltig eller lätt missnöjd  
          Riktigt missnöjd   
 

 
5 (36%) 
7 (50%) 
2 (14%) 
0 (0%) 
 

(11) Hur mycket av all text läste du totalt? 
          Inget 
          25%  
          50%  
          75%  
          100%  
 

 
0 (0%) 
0 (0%) 
1 (7%) 
3 (21%) 
10(71%) 
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(21) Hur stor hjälp, totalt sett, tyckte du att du fick av den första 
bedömningen? 
          Ingen hjälp alls  
          Inte alls så mycket hjälp   
          Ganska mycket hjälp   
          Mycket hjälp  
          Väldigt mycket hjälp  
 

 
 
1 (7%) 
2 (14%) 
6 (43%) 
5 (36%) 
0 (0%) 

(34) Hur lätt var det att få tillgång till och att påbörja behandlingen? 
          Mycket svårt  
          Svårt   
          Vare sig lätt eller svårt   
          Lätt   
          Mycket lätt   
 

 
0 (0%) 
1 (7%) 
8 (57%) 
2 (14%) 
3 (21%) 
 

(35) Har du blivit vänligt och respektfullt bemött? 
Nej, absolut inte  
Nej   
Ja, men det fanns en del brister  
Ja   
Ja, absolut   

 

 
0 (0%) 
0 (0%) 
1 (7%) 
2 (14%) 
11(79%) 

(38) Har behandlingen varit värd den ansträngning den inneburit? 
          Nej, absolut inte   
          Nej   
          Ja, men nätt och jämt  
          Ja   
          Ja, absolut   
 

 
0 (0%) 
0 (0%) 
3 (21%) 
4 (29%) 
7 (50%) 
 

(39) Är du nöjd med hur din behandling avslutades?  
          Mycket missnöjd   
          Missnöjd   
          Vare sig nöjd eller missnöjd  
          Nöjd   
          Mycket nöjd  
 

 
0 (0%) 
1 (7%) 
4 (27%) 
6 (43%) 
3 (21%) 

 
Gällande övriga synpunkter på behandlingen framkom i patienternas 
fritextsvar att flera hade önskat längre behandlingstid för att hinna gå 
igenom materialet ordentligt, samt att några hade önskat fler träffar ”live” 
med behandlaren. 
 

Behandlare 
Nedan följer en sammanfattning av erfarenheter och synpunkter som 
framkommit i det frågeformulär som sex av de sju behandlarna i projektet 
besvarat (se bilaga B). Resultatet presenteras utifrån olika områden som 
frågorna berörde. 
 



 

 41 

Upplevelse av att arbeta som behandlare i detta projekt. De flesta 
behandlare uppger att de tycker att det har varit roligt att arbeta med 
internetbehandlingen. Flera lyfter dock fram tidsbrist som ett problem; att 
arbetet gjorts vid sidan av den ”vanliga” verksamheten utan att ordentligt 
med tid har avsatts och att internetbehandlingen tagit mer tid än förväntat. 
Att flera patienter inte påbörjar behandling eller inte arbetar aktivt 
framhålls som tråkigt och frustrerande av några. Några behandlare skriver 
att de föredrar att få träffa sina klienter. 
 
Hur kontakthanteringssystemet fungerat. För behandlarna har 
kommunikationen via kontakthanteringssystemet överlag fungerat bra.  
Ett problem som lyfts fram är att det kan vara svårt att se om patienter har 
skickat in hemuppgifter och att behandlarna själva ibland förlorat 
information de skrivit över kontakthanteringssystemet. Någon har också 
haft svårt att vara uppkopplad på jobbet och därför känt sig tvungen att 
koppla upp sig hemma.  
 
Behandlarnas bild av hur kontakthanteringssystemet har fungerat för 
patienternas del verkar generellt vara att det för de flesta patienter har 
fungerat bra, åtminstone efter en första inledande fas. För en grupp 
patienter har dock tekniken varit ett hinder och i några fall bidrog det till 
avhopp. Många patienter har missat att man ska trycka på ”skicka” när 
hemuppgiften är klar och en del har haft svårt att skilja på arbetsblad, 
hemuppgifter, behandlarkontakt och vanliga mejl.  
 
För- och nackdelar med internetbehandling. Fördelar för behandlarna 
själva som lyfts fram är att de kan behandla fler patienter, att tröskeln till 
behandling kan bli lägre, att behandlingen styrs upp genom tydliga 
behandlingsplaner och att mer kunskap förmedlas till patienten genom 
modulerna jämfört med vanliga sessioner. Patienterna behöver också vara 
mer aktiva och ta eget ansvar, vilket i svaren både lyfts fram som en för- 
och en nackdel. Hälften av behandlarna beskriver det som en nackdel att 
inte träffa patienten, konsekvenser av detta som framhålls är svårigheter 
att veta hur patienter uppfattar feedback, skapa allians och mindre 
personlig kontakt. Särskilt verkar detta kunna gälla med patienter som 
behandlaren aldrig träffat.  
 
Flera av behandlarna uppfattar att patienterna ser det som en fördel att 
arbeta med behandlingen när de själva vill. Vidare uppfattar behandlarna 
att patienterna uppskattar materialet och att det är till hjälp. En nackdel 
som flera behandlare uppfattar att patienterna upplever är att det är för 
mycket att läsa och jobba med, exempel på anledningar är att det är svårt 
att hinna, orka, koncentrera sig, eller formulera sig i skrift. Ibland kan det 
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enligt behandlarna även vara så att patienterna inte upplever att de känner 
igen sig tillräckligt i materialet.  
 
Internetbehandlingens framtid i Norrköpings primärvård. Alla 
behandlare uppger att de tycker att internetbehandling ska finnas kvar 
som en del av behandlingsutbudet. Ingen tycker att det ska vara ett 
huvudsakligt alternativ vid psykologisk behandling inom primärvården. 
Skäl som angavs för detta var till exempel att formatet inte passar alla 
patienter, att det är svårt att skräddarsy för varje patients behov, samt en 
rädsla för att den för människan så viktiga kommunikationsförmågan 
skulle kunna försämras av utvecklingen med mer och mer 
kommunikation över internet.  De flesta lyfter också fram att 
behandlingen bör organiseras på ett annat sätt, och/eller förankras mer i 
verksamheten. Förslag som innebär att man kan använda en blandning 
mellan behandling via internet och att träffas ”live” beroende på 
patientens behov, lyfts fram av flera behandlare. Ett önskemål som 
framkommer är att vårdcentralerna bara ska skicka patienter som 
verkligen är motiverade att genomgå just internetbehandling.  
 
Tidsåtgång. På frågan om hur mycket tid behandlarna i genomsnitt hade 
lagt ner för varje patient per vecka varierade svaren mycket. Alltifrån 5 
minuter till mer än 2 timmar angavs. Medelvärdet var 53 minuter vilket 
för de flesta inte inkluderade all tid de lade på behandlingen. Exempel på 
saker som kunde tillkomma var möten, inläsningstid, telefonsamtal, sms-
kontakt och journalskrivning. 
 
Förbättringsförslag. Flera behandlare nämnde att behandlingstexterna 
och hemuppgifterna bör vara mindre omfattande då man annars tappar de 
som inte orkar tillgodogöra sig materialet. Ytterligare förslag var att 
utforma behandlingsmaterialet mer diagnosspecifikt istället för att ge 
samma tre introduktionskapitel till alla deltagare. Att få en signal då nya 
meddelanden från patienterna inkommit utan att behöva vara inloggad i 
kontakthanteringssystemet efterfrågades. Ett problem som nämndes var 
att en av vårdcentralerna har slutat med samtalsbehandling och istället 
remitterat alla sina patienter till internetbehandlingsprojektet. En 
förbättring som säkerställer att internetbehandling inte används som en 
anledning för vårdcentraler att inte behöva erbjuda annan psykologisk 
behandling önskas. Flera behandlare betonar även vikten av att de 
patienter som remitteras bör vara väl införstådda med vad 
internetbehandling innebär och vara motiverade. Behandlarna skriver 
också att de önskar kunna erbjuda kombinationsbehandlingar med fler 
live-kontakter. Slutligen skriver de flesta behandlare att de önskar mer 
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handledning och utbildning i internetbehandling. För en sammanställning 
av samtliga förbättringsförslag se bilaga C.  
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DISKUSSION 

Syftet med studien var att utvärdera effekterna av individanpassad 
vägledd självhjälpsbehandling för primärvårdspatienter med depressiva 
symtom och i förekommande fall annan psykisk ohälsa såsom 
ångestproblematik. Den första frågeställningen var huruvida 
individanpassad vägledd självhjälpsbehandling hade statistiskt 
signifikanta effekter på depressions- och ångestsymtom hos 
primärvårdspatienter. Sekundärt avsågs även att explorativt undersöka 
behandlarnas och klienternas synpunkter på och omdömen om 
behandlingen. Detta i syfte att kunna användas vid utveckling av det 
befintliga projektet eller inför andra liknande projekt.  När det gällde 
patienternas utvärderingar låg fokus främst på nöjdhet medan 
behandlarnas utvärderingar lade något mer tonvikt på 
förbättringsmöjligheter.  
 

Sammanfattning av resultaten 
 
I denna studie har en befintlig individanpassad vägledd 
självhjälpsbehandling, initialt utformad för depression med samsjuklig 
ångest och subkliniska besvär, för första gången prövats i 
primärvårdsmiljö. I behandlingen inkluderades patienter med depressiva 
symtom och eventuell annan psykisk ohälsa såsom ångest. 
Inomgruppsdesign har använts och behandlingseffekter har beräknats på 
de deltagare som genomgått minst tre behandlingskapitel. Resultatet 
pekar på att behandlingen har måttlig till stor effekt på depressiva 
symtom och måttliga effekter på ångest. En liten förbättring avseende 
livskvalitet kunde noteras hos deltagarna, men denna var inte signifikant.  
Resultaten kan inte generaliseras till primärvårdspopulationen som 
helhet, utan den del av populationen som klarar av och är motiverade för 
behandlingen. 
 
Elva deltagare som fullföljt behandlingen och tre som avbrutit i förtid 
fyllde i utvärderingsenkäten. Den stora majoriteten av dessa var 
huvudsakligen eller mycket nöjda med sin behandling.  
 
Sex av sju behandlare besvarade frågeformuläret om behandlingen. 
Samtliga behandlare önskade att internetbehandling skulle finns kvar 
inom primärvården i Norrköping men ingen av dem ville se formatet som 
det huvudsakliga alternativet vid psykologisk behandling. Ett 
förbättringsförslag som framkom från de flesta behandlare var utökad 
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handledning och utbildning för behandlarna i kontakthanteringssystemet. 
Vikten av att enbart remittera motiverade patienter framkom också.  
 

Resultatdiskussion 
 

Den genomförda studien är unik på så vis att, oss veterligen, ingen 
tidigare gjort en effectivenesstudie gällande vägledd självhjälp via 
internet för depressiva symtom, inom primärvården eller någon 
annanstans. Därför saknas motsvarande studier att jämföra resultaten 
med. När så är möjligt förs dock diskussion utifrån jämförelser med andra 
studier av internetbehandling som exempelvis sökt behandla ångest och 
depression samt psykologisk behandling i traditionellt format inom 
primärvården.  
 

Depressiva symtom 
På utfallsmåttet PHQ-9 uppnås en måttlig effekt för deltagarna i båda 
grupper som analyserats, med en större effekt för den grupp där samtliga 
deltagare lämnat eftermätningar (d=0.61; d=0.71). Denna skillnad är inte 
särskilt förvånande då de flesta i den senare gruppen fullföljt hela 
behandlingstiden. Utfallsmåttet BDI visar på en än större förbättring med 
en effektstorlek på d=0.85. Att effektstorleken är något större på BDI än 
på PHQ-9 skulle kunna ha att göra med att BDI innehåller fler frågor som 
rör depressiva tankemönster vilket föreliggande behandlingen inriktar sig 
specifikt på. Deltagarna förbättrades generellt mellan för och 
eftermätning på MADRS-S med en måttlig effektstorlek på d=0.60. 
Skillnaden var dock inte signifikant vilket gör att resultatet inte går att 
generalisera utanför behandlingsgruppen. Behandlingen verkar således ha 
en måttlig till stor effekt på depressiva symtom för primärvårdspatienter 
som genomgår den.  
 
En genomsnittlig effektstorlek för ett antal självhjälpsbehandlingar och 
datorbaserade behandlingar för depression (med någon form av 
behandlarstöd) bestämdes i en aktuell metaanalys till d=0.61 (Andersson 
& Cuijpers, 2009). Denna siffra är dock svår att använda för att jämföra 
med resultatet i vår studie eftersom effektstorlekar tenderar att bli större 
vid inomgruppsdesign. Särskilt kan detta gälla vid depressiva symtom då 
viss spontan förbättring kan ske hos kontrollgruppen över tid.  
 
I den randomiserade kontrollerade internetbehandlingsstudien Taylor 1 
låg inomgruppseffekterna för de deltagare som fått skräddarsydd 
behandling (n=39) på d=1.38 för BDI och d=1.48 för MADRS-S 
(Johansson, 2010). Taylorstudiens behandlingsmaterial och 
behandlingsupplägg liknar föreliggande studies. Grad av nedstämdhet 
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före behandlingens start såg också liknande ut; ingångsmedelvärdet för 
MADRS-S i Taylor 1 var 23.05, i Taylor 2 var det 22.8, vilka båda faller 
inom intervallet för måttlig depression. Detta väcker frågor om vad de 
stora skillnaderna i resultat beror på. Behandlingens material var utformat 
för att passa individer med egentlig depression som primär problematik. 
Taylor 1 inkluderade endast deltagare som uppfyllde diagnosen egentlig 
depression. Patientgruppen i Taylor 2 var mer heterogen; ungefär 40 
procent hade depression som sin primära diagnos men ungefär lika 
många hade istället ångest som primär problematik (se tabell 2). 
Möjligtvis var de fyra gemensamma behandlingstexterna och 
hemuppgifterna, som gavs till samtliga deltagare, inte tillräckligt 
anpassade för deras specifika problematik.  
 
Ytterligare en faktor som skiljer Taylor 1 från Taylor 2 är 
rekryteringsprocessen. I Taylor 1 fick potentiella deltagare själva anmäla 
sitt intresse för att delta i just internetbehandling medan deltagarna i 
Taylor 2 blev remitterade av vårdpersonal inom primärvården. Det är 
troligt att patienterna i Taylor 2 som blev remitterade istället för att själva 
söka var mindre motiverade att delta i behandlingen. Under 
bedömningssamtalen till detta projekt framkom inte sällan att initiativ till 
internetbehandling kom från personal snarare än från patienten och ibland 
inte verkade förankrat hos patienten själv. Dessutom kunde patienten ofta 
inte erbjudas någon annan psykologisk behandling just då.  
 

Ångestsymtom 
Medelingångsvärdet på ångestmåttet BAI var 27.15, vilket brukar tolkas 
som svår ångest.  Enligt utfallsmåtten BAI och GAD-7 för 
behandlingsgruppen som fyllt i eftermätningar (n=13) fann man en 
signifikant skillnad före och efter behandling, med en effektstorlek på 
d=0.78 i båda fallen, vilken betecknas som måttlig. För den 
behandlingsgrupp där även deltagare som var under pågående behandling 
återfanns, var effektstorleken som förväntat något lägre, d=0.61. I den 
första Taylorstudien med liknande behandlingsupplägg uppmättes 
liknande resultat som ovan, med en inomgruppseffekt på d=0.74 på BAI 
(Johansson, 2010). En jämförelse kan också göras med Carlbring et als 
studie (2011) av individanpassad vägledd självhjälp via internet där 
deltagarna hade olika former av ångestbesvär. Denna behandling gav en 
inomgruppseffektstorlek på d=1.18 på BAI, vilket är något högre än 
föreliggande studie, Taylor 2. Viktigt att beakta är dock att Carlbrings 
studie byggde på en behandling speciellt utformad för att behandla 
ångestproblematik, medan Taylor 2 använt sig av en behandling som 
syftade till att behandla depression med eventuell komorbid 
ångestproblematik. Med tanke på att den behandling som använts i Taylor 
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2 ursprungligen var utformad för att behandla depression verkar den 
således ge jämförelsevis goda effekter på ångestsymtom.  
  

Livskvalitet 
Beträffande området livskvalitet uppmättes 0.09 på QoLI före behandling 
och 1.02 efteråt, vilket var en tendens till förbättring om än inte en 
signifikant sådan. Effektstorleken på 0.45 kan betraktas som en liten 
förbättring för deltagarna. Resultatet kan jämföras med det från en studie 
av Carlbring et al (2011). Livskvalitet för samtliga deltagare undersöktes 
före och efter en behandling som erbjöd vägledd självhjälp vid varierad 
ångestproblematik. Inomgruppseffektstorleken var 0.34 vilket tolkas som 
liten. Detta resultat befanns i linje med även de små 
inomgruppseffektstorlekar som uppmättes i en studie av tinnituspatienter 
(Gustafsson & Lundén, 2009). En möjlig tolkning av resultatet skulle 
kunna vara att de områden som mäts i självskattningsformuläret QoLI 
inte nödvändigtvis återfinns eller behandlas i de planerade 
behandlingstexterna med tillhörande hemuppgifter.  Möjligen kräver 
dessa områden längre tid att förändra än den tid som behandlingen 
omfattar. En möjlighet är dock att en förhöjd livskvalitet följer efter 
behandlingen på lite längre sikt. Uppföljningsmätningarna efter ett och 
två år i Carlbring et al (2011) verkar exempelvis tyda på att upplevd på 
livskvalitet ökar med tiden efter behandling uppmätt med QoLI. 
Effektstorlekarna var då 0.64 respektive 0.58 vilka kan beskrivas som 
måttliga. 

 
Patienters utvärdering av behandlingen 

Av dem som svarade på utvärderingen var en övervägande majoritet 
nöjda med den behandlingsform de fått, 86 procent svarade att de var 
nöjda med behandlingen totalt sett och 93 procent uppgav att de blivit 
vänligt och respektfullt bemötta vilket kan anses vara ett gott betyg till 
själva behandlingen och projektets medarbetare. Påpekas bör dock att så 
många som 11 av 14 svarande fullföljt behandlingstiden, de är därför inte 
nödvändigtvis representativa för gruppen ”patienter som erbjudits och 
påbörjat internetbehandling i primärvården”. Möjligtvis utgjorde de 
patienter som svarade på enkäten alltså de som var mest motiverade och 
överlag positivt inställda till behandling. Samtidigt är de patienter som 
genomgått hela behandlingstiden de som är mest insatta i den och vet 
mest om det de utvärderar. Deras synpunkter är därför relevanta och 
viktiga. 93 procent av de svarande skulle rekommendera behandlingen till 
en vän och 71 procent uppgav att de läst 100 procent av 
behandlingsmaterialet. Om en större andel av deltagarna hade fyllt i 
utvärderingen hade det varit intressant att se om det verkar finnas något 
samband mellan andel läst material (av det material man har fått ut) och 
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avhopp. Uppenbarligen var det nästan en tredjedel av de svarande som 
inte tagit sig igenom hela texten, vilket väcker frågan om materialet är 
alltför långt eller svårläst för en del av primärvårdens patientgrupp. Då 
även behandlarna fått signaler från deltagarna att behandlingsmaterialet 
ibland uppfattades som alltför omfattande skulle så kunna vara fallet. 
Eftersom behandlingstexterna ses som en central ingrediens i vägledd 
självhjälp är det viktigt att omfattningen passar patienterna och att texten 
är tillgänglig. I detta projekt hade kortare och mer lättlästa versioner av 
de mest frekvent använda behandlingskapitel utformats just av denna 
anledning. Dessa har dock använts endast i ett fåtal fall. Anledningen till 
detta skulle möjligtvis kunna vara en osäkerhet kring hur behandlingens 
effektivitet skulle påverkas av kortare kapitel. Att justera omfånget 
ytterligare, eller att de enkla modulerna rekommenderas i större 
utsträckning, verkar alltså vara en viktig fråga att ta med in i framtida 
projekt.  
 
79 procent av de svarande upplevde att behandlingen varit ganska mycket 
eller mycket hjälpsam för dem och 34 procent upplevde att det var lätt att 
få tillgång till internetbehandling. Över hälften svarade att det varken 
varit lätt eller svårt att få tillgång till behandling och en deltagare 
upplevde att det var svårt att få tillgång till behandling. Det kan ha berott 
på att det dröjt länge mellan screeningtillfället och bedömningssamtalet 
eller att det till en början var svårt för en del patienter att sätta sig in i 
kontakthanteringssystemet.  
 
I mitten av mars när utvärderingarna samlades in, hade 14 av de ca 30 
deltagare som då antingen fullföljt eller hoppat av, svarat på 
utvärderingen. Deras svar visar att de överlag var positiva till den 
behandling de fått.  
 

Behandlarnas utvärdering 
Enligt utvärderingarna anser ingen av behandlarna att vägledd självhjälp 
bör erbjudas som huvudsakligt alternativ vid psykologisk behandling 
inom primärvården. Istället föreslås att det bör finnas kvar som ett 
komplement till övrig behandling. Studiens andel avhopp talar för att 
behandlingsformen inte verkar passar alla. Samtidigt tycks de som 
fullföljt behandlingen haft nytta av den vilket talar för att den bör finnas 
tillgänglig. Att närmare identifiera den patientgrupp som är bäst betjänt 
av behandlingen skulle kunna vara ett sätt att underlätta 
bedömningsarbetet och även minska andel avhopp vid internetbehandling 
i framtiden. 
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I utvärderingen skriver de flesta behandlare att de tycker att det varit 
roligt att behandla över internet. De flesta behandlare påtalar dock behov 
av mer utbildning i kontakthanteringssystemet och i förhållningssätt vid 
behandling över internet. Att skapa en lathund avseende 
kontakthanteringssystemet, information om hur internetbehandling skiljer 
sig från vanlig behandling, ramar för utformning av behandlarsvar 
etcetera skulle vara en möjlighet att öka behandlares förtrogenhet med 
behandlingsformatet och förhoppningsvis bevara behandlarupplevelsen 
som lustfylld. För att möta behovet av utbildning skulle behandlarna även 
kunna erbjudas regelbunden handledning specifik för internetbehandling 
under projektets första tid samt utrymme att på arbetstid läsa in sig på 
behandlingstexterna innan projektet startar.  
 
Vidare framgår att flera behandlare, i en och samma patientkontakt, 
önskar blanda internet- och traditionell behandling i högre utsträckning. 
En blandad behandling skulle kunna gynna såväl behandlare och 
patienters behov; dels för att flera behandlare och patienter önskar skapa 
kontakt genom personliga möten och dels ge patienterna större eget 
ansvar och möjlighet att jobba på tider som passar dem. Trots friheten 
som funnits i projektet att erbjuda patienten traditionella möten har 
sådana sällan förekommit så här långt i projektet. Möjligen har den tid 
som behandlarna haft avsatt till internetbehandlingen, vid sidan av sina 
traditionella behandlingar, gjort möten med internetpatienter svåra att 
genomföra i praktiken. Att i primärvården erbjuda varvad internet- och 
traditionell behandling, med alltifrån renodlad internetbehandling till 
traditionell behandling, skulle kunna vara ett steg mot att optimera 
behandlingen efter patientens behov. Exempelvis skulle frekvensen 
traditionella sessioner kunna anpassas under behandlingens gång. Å andra 
sidan skulle det kunna bli svårt att i praktiken växla mellan dessa 
arbetssätt på ett tillfredsställande sätt för bägge parter. En framtida fråga 
att undersöka är om exempelvis de patienter som haft fler traditionella 
möten med sina behandlare blivit förbättrade i högre utsträckning än de 
som haft renodlad vägledd självhjälp. Detta leder vidare till frågor kring 
hur man skapar allians med patienter över internet. I traditionell 
behandling verkar alliansen spela en viktig roll för behandlingen och 
denna ser av naturliga skäl annorlunda ut i vägledd självhjälp. Även om 
allians fortfarande kan vara av betydelse är förutsättningarna annorlunda 
då det är tänkt att man som behandlare ska lägga i snitt 10-15 minuter per 
patient och vecka. Behandlarnas roll är tänkt att vara annorlunda än i 
vanlig behandling. Deras främsta uppgift är att stötta och hjälpa patienten 
att ta sig igenom behandlingsmaterialet snarare än att skapa en mer 
traditionell psykoterapeutisk relation. Enligt utvärderingarna lade flera 
behandlare i vårt projekt vikt vid att ge personlig feedback till patienten. 
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Detta skulle kunna vara en orsak till att tidsåtgången blivit större än 
planerat. I framtiden är det inte orimligt att tänka sig att 
internetbehandling kan gå i olika riktningar där den ena syftar till att 
maximera behandlingstillgänglighet och kostnadseffektivitet och 
minimera behandlarstödet. Den andra riktningen vore att använda internet 
som ett verktyg inom ramen för ett mer traditionellt psykoterapeutiskt 
behandlingsformat.  
 
Förutom ökad tillgänglighet finns det enligt SBU (2007) indikationer på 
att vägledd självhjälp även skulle kunna minska kostnaderna för 
psykologisk behandling. Detta skulle kunna vara en motiverande faktor 
till att vårdcentraler önskar erbjuda sådan hjälp. Flera behandlare 
uttrycker mycket riktigt i utvärderingen att internetbehandling gett dem 
möjlighet att behandla fler patienter jämfört med traditionell behandling. 
Alltså skulle internetbehandling kunna vara ett kostnadseffektivt 
alternativ. Samtidigt uppger flera behandlare tidspress som en besvärande 
faktor vid internetbehandling därför att arbetet tar mer tid än de räknat 
med. Bland svaren lyfts bristande förankring av projektet i övriga 
organisationen, tekniska problem, försök att få tag på patienter som inte 
hör av sig och inläsning av materialet som möjliga förklaringar. Den 
genomsnittliga tiden som angetts per patient och vecka var 53 minuter 
vilket för de flesta ändå inte inkluderar tid för exempelvis inläsning. Den 
tiden en traditionell behandling tar verkar alltså inte skilja sig avsevärt 
från internetbehandling, åtminstone inte under implementeringsfasen. 
Möjligheten att minska kostnaderna verkar således vara svåra att 
predicera om man i implementeringsskedet inte tar eventuella avhopp, tid 
för utbildning, teknisk stöd samt inläsning av behandlingsmaterialet i 
beaktande. 
 
För att i längden fortsätta motivera behandlare att bedriva 
internetbehandling tror vi, på basis av svaren i utvärderingen, att det är av 
yttersta vikt att det tillkomna arbetsområdet förankras och synliggörs i 
organisationen. Behandlingen måste vara möjlig att bedriva inom de 
anställdas tidsramar och inte läggas till den befintliga arbetsbördan utan 
kompensation.  
 

Bortfall 
Att sammanfatta hur bortfallet ser ut låter sig inte lätt göras i denna 
studie, eftersom in- och utflödet av patienter i projektet fortfarande sker 
kontinuerligt. Processen från remiss till avslutad behandling innehåller en 
mängd olika steg och bortfall har således skett vid kvalitativt olika 
skeenden i denna process. Ett relativt stort bortfall skedde redan mellan 
remiss (128 godkända remisser) och screening (87 personer genomförde 
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screening via internet). Denna grupp har vi mycket litet kunskap om 
eftersom de aldrig lämnade sitt formella samtycke till deltagande i 
studien. Utifrån vad som framkommit från behandlarna under projektets 
gång kan dock en möjlig förklaring vara att patienter som sökt för 
psykisk ohälsa fått remiss på läkares initiativ utan att det först förankrats 
ordentligt hos patienten. En annan förklaring skulle kunna vara att 
screeningförfarandet via en hemsida där deltagaren själv måste ta 
initiativet för vissa patienter skulle kunna utgöra en ”tröskel”. Nästa steg 
där bortfall skedde var i bedömningsprocessen, där några exkluderades på 
grund av olika orsaker: Några patienter gick inte att få kontakt med trots 
både telefonsamtal och brev, andra ansågs ha bättre möjligheter att bli 
hjälpta av ett samtidigt pågående sömnprojekt eller hade problematik som 
bedömdes kräva insatser från psykiatrin. Att remisser skrivits för 
patienter som hade alltför svår problematik tycks i en del fall ha berott på 
att läkaren inte kände till hela patientens problembild. Det framkom dock 
också att läkare hade försökt remittera till psykiatrin först, men fått 
tillbaka remissen trots att patienten tydligt hade en grad av problematik 
som låg utanför primärvårdens område.  
 
Den sista kategorin av bortfall är avhopp efter att deltagarna tackat ja till 
behandlingen och genomgått bedömningssamtal. Av de deltagare som 
erbjudits behandling före 11 februari 2011, N=39 hade sju veckor senare 
tretton deltagare fullföljt hela behandlingstiden och arton avbrutit i förtid. 
Åtta deltagare var fortfarande i behandling. Eftersom projektet 
fortfarande pågår, och behandlingstiden förlängs allteftersom för en del 
patienter är det svårt att på ett tillförlitligt sätt beräkna andel avhopp. Det 
kan ändå konstateras att antalet avhopp är betydande. Viktigt att beakta är 
dock att andelen avhopp från psykologisk behandling i reguljär vård ofta 
är stora. Flera undersökningar (Nock & Ferriter, 2005; Wierzbicki & 
Pekarik, 1993) har pekat på att endast ungefär hälften av patienterna 
fullföljer den överenskomna behandlingstiden. Att avhopp är vanligt gör 
det dock inte till ett oviktigt problem. En del patienter som avbryter i 
förtid kan ändå dra nytta av behandlingen. Konsensus råder ändå att 
avhopp generellt sett begränsar nyttan av densamma (Hunsley & Lee, 
2007). Att reflektera kring och försöka ta reda på möjliga orsaker till 
avhopp är alltså viktigt. För att exempelvis upptäcka eventuella skillnader 
som förelåg före behandlingens start gjordes en jämförelse mellan de som 
avbrutit i förtid och de som fullföljt hela behandlingstiden. Inga 
skillnader avseende grad av nedstämdhet, ångest, livskvalitet eller ålder 
kunde dock observeras. Andra variabler såsom kön, utbildningsnivå och 
datavana kunde inte analyseras utifrån statistisk signifikans på grund av 
för få deltagare i de olika kategorierna. I behandlarnas utvärdering 
framkommer upplevelser av att vårdcentraler skickat remisser i andan 
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”Du kan ju alltid prova det här med internetbehandling” när patienter med 
psykisk ohälsa sökt hjälp. Detta skulle kunna ha lett till att alltför många 
patienter inkluderats som antingen inte var motiverade för vägledd 
självhjälp, eller inte förberetts tillräckligt inför det arbete behandlingen 
kräver. Ytterligare en anledning till avhopp verkar åtminstone i några fall, 
enligt behandlarna, ha varit svårigheter att hantera datortekniken. Svar 
från patienter och behandlare indikerar också att alltför omfattande 
behandlingstexter och hemuppgifter skulle kunna vara ännu en orsak till 
avhopp. 

 
Metoddiskussion 

 
Validitet 

En studies validitet handlar om med vilken säkerhet man kan lita på de 
slutsatser som dragits (Borg & Westerlund, 2006). Validiteten brukar 
delas upp i två huvudtyper; intern validitet, vilket i detta sammanhang 
handlar om hur säker man kan vara på att det just är behandlingen som 
har lett till förbättringar och extern validitet, som här främst innebär i 
vilken utsträckning man kan generalisera resultaten till att gälla även 
andra primärvårdspatienter och primärvårdsmiljöer. 
 
En effectivenessstudie syftar till att undersöka om en viss behandling 
fungerar i vanliga vårdmiljöer när den anpassas efter verksamheten där, 
varför betoningen ligger på extern validitet (Andersson, Carlbring & 
Cuijpers, 2009). Det vanliga är att behandlingens effekt först har påvisats 
i flera efficacystudier med hög intern validitet (Hunsley & Lee, 2007). 
Kriterier har lagts fram för att utvärdera effectivenesstudiers externa 
validitet (Shadish, Matt, Navarro, & Phillips, 2000). Dessa kriterier kan 
sammanfattas i att studiens deltagare ska vara ”riktiga” patienter som 
även annars skulle tillhöra kliniken, behandlingen ska ske i de vanliga 
lokalerna, vanliga rutiner för remittering ska följas, behandlarna ska vara 
kliniskt aktiva och ha visst utrymme att implementera behandlingen efter 
sin egen tolkning (Shadish et al., 2000). I föreliggande studie är 
deltagarna vårdcentralernas vanliga patienter, inga patienter har kunnat 
ingå i studien utan remiss från primärvårdspersonal. Eftersom det gäller 
internetbehandling blir kriteriet om lokaler inte helt tillämpligt, men de 
live-sessioner som genomförts har skett i primärvårdens egna lokaler. 
Gällande remitteringsprocessen uppfylls delvis det uppställda kriteriet; 
vårdpersonal har skickat remissen, men därefter har screening och en 
fördjupad bedömning speciellt anpassad för studien skett. Behandlarna 
har alla utom en (psykologkandidaten) varit anställda sedan tidigare av 
landstinget och kliniskt aktiva utöver arbetet i projektet. 
Internetbehandling är genom sitt format mer styrt än traditionell 
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behandling, men utifrån dessa förutsättningar har behandlarna haft 
utrymme att ge behandling utifrån sin tolkning. Exempel på detta är att 
omfattningen av stöd via mejl, telefon och live-sessioner har varierat och 
att behandlingstiden har kunnat förlängas efterhand. Sammanfattningsvis 
kan sägas att studien utifrån dessa kriterier, om man tar hänsyn till 
formatet via internet, har utformats väl för att ge en god extern validitet. 
Ytterligare något som ökar den externa validiteten är att inga krav på en 
särskild diagnos har ställts, och få patienter har exkluderats.  
 
Ett sätt att öka generaliserbarheten i behandlingsstudier är att använda 
intent-to-treat, det vill säga att inkludera samtliga patienter som erbjudits 
och tackat ja till behandling i resultatanalysen. Detta tillvägagångsätt 
valdes inte eftersom eftermätningsvärden saknades för majoriteten av 
deltagarna i vår studie.  Istället hade förmätningsvärden eller tidiga 
veckomätningar fått användas i hög utsträckning. Resultatet hade då 
behövt beaktas utifrån detta och generaliserbarheten till 
primärvårdpopulationen som helhet hade likväl varit begränsad. 
 
En aspekt som kan påverka extern validitet är hur representativa 
deltagarna i studien är för primärvårdspopulationen som helhet, avseende 
demografiska faktorer såsom kön och utbildningsnivå. Med 
utgångspunkten att alla Sveriges invånare tillhör primärvårdens målgrupp 
(även om gruppen vårdsökande för psykiska besvär inte nödvändigtvis 
ser likadan ut) blir det naturligt att jämföra deltagarna med statistik på 
riksnivå. Utifrån Statistiska centralbyrån (SCB) (2010) hade 38 procent 
av Sveriges befolkning någon form av eftergymnasial utbildning året 
2009, vilket kan jämföras med 28 procent i Taylor 2. Vidare hade 23 
procent av Sveriges befolkning samma år minst tre års eftergymnasial 
utbildning, vilket kan jämföras med 13 procent i Taylor 2. Deltagarna i 
vår studie hade generellt alltså något lägre utbildningsnivå jämfört med 
riket som helhet. Deltagarna i Taylor 2 hade på detta plan inte bättre 
förutsättningar än den totala primärvårdspopulationen, utifrån antagandet 
att hög utbildningsnivå är en tillgång vid vägledd självhjälp. När det 
gäller kön har tidigare nämnts att nästan dubbelt så många kvinnor som 
män drabbas av depression, och SCB (2006) uppger samma förhållande 
gällande ångest och oro, baserat på uppgifter från 2004-2005. Av 
deltagarna i Taylor 2 var 69 procent kvinnor, vilket väl överensstämmer 
med ovanstående statistik. 

 
Utifrån att behandling via internet i en rad olika efficacystudier visat sig 
ge goda behandlingseffekter (Andersson, Carlbring & Cuijpers, 2009), 
ligger betoningen i denna studie på extern validitet. I en 
effectivenesstudie är det ändå viktigt att behålla en tillräckligt hög intern 
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validitet (Hunsley & Lee, 2007) för att kunna dra rimligt säkra slutsatser. 
I många effectivenesstudier jämförs deltagarna med en grupp som får 
treatment as usual, vilket höjer den interna validiteten. Det har inte 
funnits i Taylor 2, vilket kan ses som en svaghet. Att gruppen patienter 
som genomgått behandlingen är litet kan också ses som ett hot mot den 
interna validiteten, eftersom eventuella extrema livshändelser eller 
ovanliga faktorer hos några få deltagare kan påverka resultatet 
signifikant. En annan svaghet gällande intern validitet är att ingen 
systematisk datainsamling gällande samtidigt pågående medicinering 
eller psykologisk behandling har skett. Dessa aspekter gör att resultaten 
måste tolkas med försiktighet. Eftersom behandlingseffekterna endast 
beräknats på de patienter som genomfört minst tre moduler kan resultaten 
från denna studie inte generaliseras till hela primärvårdspopulationen 
med nedstämdhet och ångest, utan snarare till den del av populationen 
som klarar av och är motiverade för att delta i internetbehandling. Man 
kan fråga sig hur man som kliniker i förväg skulle kunna identifiera 
denna grupp. Området kräver mer forskning men utifrån våra erfarenheter 
i detta och tidigare internetbehandlingsprojekt sammanfattar vi det vi 
uppmärksammat utifrån våra erfarenheter. Vi tror att god förmåga att 
planera och strukturera sin tid är en viktig förutsättning då en stor del av 
behandlingen bygger på självständigt arbete. En andra viktig faktor är 
tidsutrymme. Vår bedömning är att man bör kunna avsätta minst en 
timme per dag för hemuppgifter, samt två timmar för inläsning av varje 
ny modul, för att kunna genomföra det planerade behandlingsmaterialet. 
Patienten bör vara villig och ha möjlighet att avsätta denna tid. Vidare är 
förmåga att tillägna sig text och uttrycka sig i skrift samt datorvana av 
stor vikt. 
 

Komplicerande faktorer vid beskrivning av deltagarflödet 
En komplicerande faktor vid sammanställning av flödesschemat och 
beräkning av antal avhoppare och fullföljare var den kontinuerliga 
genomströmning som gjorde att deltagarnas status ständigt förändrades. 
Det var således nästintill omöjligt att gå tillbaka och retrospektivt 
kontrollera uppgifterna. I efterhand kan konstateras att det hade varit 
fördelaktigt att spara deltagarnas identitetsnummer för varje kategori i 
flödesschemat. Ytterligare en komplicerande faktor var att deltagare 
ibland tycks ha återupptagit behandlingen efter en lång tid utan kontakt 
och fått behandlingen förlängd, vilket då felaktigt kan ha registrerats som 
avhopp vid tidpunkten för flödesschemat. 
 

Begränsningar i studien 
Förutom de resonemang som förts ovan är en begränsning med studien 
användandet av veckomätningar från patienter som fortfarande var i 
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behandling i kombination med eftermätningar från dem som avslutat den 
(se Tabell 3). Detta utifrån att behandlingseffekt inte är möjlig att 
redovisa rättvisande innan patienten lämnat den. Det skulle exempelvis 
kunna vara så att arbetet i behandlingen leder till tillfälligt sämre mående 
under en period, på grund av exponering eller andra påfrestande moment. 
En alternativ möjlighet är att det pågående stödet från behandlaren och en 
initial positiv upplevelse av att aktivt göra något åt sitt mående leder till 
en tillfällig förbättring. Anledningen till att veckomätningar användes vid 
beräkning av behandlingseffekter var att gruppen patienter som fullföljt 
behandlingen och lämnat in eftermätningar var liten på grund av avhopp, 
avsaknad av eftermätningar och förlängda behandlingar. En separat 
analys gjordes dock där endast effekter för de 13 patienter som lämnat in 
eftermätningar och inte längre deltog i behandlingen ingick (se Tabell 4). 
Denna analys gav liknande, men något bättre resultat avseende 
behandlingens effekt, vilket kan anses förväntat då de flesta av 
patienterna som lämnat eftermätningar också fullföljt hela 
behandlingstiden. Jämförelsen mellan de två analyserade gruppernas 
resultat pekar alltså på att den bristfälliga metod som använts i den ena 
analysen inte lett till felaktiga tolkningar om behandlingens effekt för 
dem som genomgått den. 
 
Ytterligare en begränsning med studien skulle kunna vara den gräns på 
tre moduler som sattes för att deltagare skulle inkluderas i 
resultatanalysen. Då de tre första modulerna var gemensamma för alla 
deltagare är det alltså möjligt att denna analys innehåller några deltagare 
som inte hunnit genomgå just individanpassad behandling. Samtliga 
deltagare hade dock fått tillgång till åtminstone den första 
individanpassade modulen eftersom ”att ha genomgått tre moduler” 
definierades utifrån att ha fått ut den fjärde. Tolkningen av resultatet hade 
underlättats om data funnits tillgänglig om exakt hur många moduler 
varje patient genomgått. Möjligheterna till denna datainsamling var dock 
begränsade på grund av att behandlare i vissa fall skickade ut nya 
moduler trots att tidigare inte slutförts. Det hade alltså krävts ytterligare 
omfattande eftersökningar för varje fall. Dessa hade ej varit möjliga att 
praktisk genomföra inom ramen för denna studie. Möjligtvis hade 
reglerna kring modulutskick kunnat betonas ytterligare inför projektets 
start. 
 
En annan möjlig begränsning med studien är den gräns på MADRS-S 
som sattes för inklusion (7 poäng). Visserligen tillät den många patienter 
att få tillgång till behandling vilket avspeglar vårdcentralernas uppdrag, 
och tillgodosåg deras intresse att kunna erbjuda en bred patientgrupp 
internetbehandling. Samtidigt möjliggjorde det inklusion av en stor andel 
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patienter med annan primärproblematik än depressiva symtom eller 
depression. Detta kan ha gjort att resultatet blev missvisande negativt 
gällande både behandlingseffekter och andel avhopp, eftersom 
behandlingen i denna studie är utformad och prövad för patienter med 
depression som primär problematik.  
 
Ytterligare en tänkbar begränsning med studien kan vara den stora 
flexibilitet i behandlingslängd som tilläts. Möjligheten att få 
behandlingstiden avsevärt förlängd och dra ut på hemuppgifter och 
moduler i flera veckor, kan tänkas ha minskat motivationen för vissa 
patienter att arbeta i den takt som planerats och därmed hinna igenom 
hela det planerade behandlingsmaterialet. En möjlig lösning för att ta 
hänsyn till denna risk men också patienters synpunkter på alltför 
krävande behandlingsmaterial, vore att i större utsträckning använda sig 
av de enkla versionerna av modulerna och/eller från början planera en 
något långsammare arbetstakt. Ett annat sätt vore att ställa högre krav på 
patienter att skicka in hemuppgifter i tid och arbeta i den takt som 
bestämts från början. Detta genom att till exempel anse patienter som 
avslutade efter ett förutbestämt antal uteblivna uppgifter.  
 

Etiska aspekter 
 

Enligt vad som framkommit i frågeformuläret till behandlarna har en 
vårdcentral slutat erbjuda samtalsbehandling för att istället remittera alla 
sina patienter till projektets internetbehandling. Det indikerar å ena sidan 
att det finns god tilltro till forskningsprojekt och en positiv anda kring 
implementering av internetbehandling. Å andra sidan pekar det också på 
risken för utnyttjande av forskningsprojekt för ekonomisk vinning, och 
den begränsning i kontroll som kan föreligga i forskningsprojekt som 
bedrivs i ”verkligheten”. Den ursprungliga tanken med projektet var att 
införa internetbehandling som ett av flera behandlingsalternativ i 
Norrköpings primärvård, vilket överensstämmer med resultatet som pekar 
på att behandlingen fungerar väl för dem som genomgår den, men att 
formatet inte verkar passa alla. När behandlingen nu har etablerats på 
vårdcentralerna som ett gott behandlingsalternativ kan tänkas att nästa 
steg är att än mer betona och informera vårdcentraler om formatets 
begränsningar vad det gäller att möta alla patienters behov och att god 
tillgång till traditionell psykologisk behandling även i fortsättningen 
kommer att behövas. 
 
Ytterligare en aspekt som begrundats under arbetets gång är att projektet 
haft dubbla uppdragsgivare. Å ena sidan har det handlat om att från 
landstingets sida marknadsföra och förankra ett nytt 
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behandlingsalternativ, å andra sidan har det handlat om forskningsfrågor 
från universitetets sida huruvida internetbehandling fungerar i 
primärvårdsmiljö. Detta innebär att de olika uppdragsgivarna har delvis 
olika motiv för projektet. I arbetet med uppsatsen har en allsidig 
belysning av projektet eftersträvats, både utifrån implementerings- och 
forskningsperspektiv. 
 

Framtida forskning 
  

Föreliggande effectivenesstudie gällande internetbehandling för 
depressiva besvär och ångest i primärvården är den första i sitt slag. 
Ytterligare studier, med randomisering till jämförelsegrupp som får 
treatment as usual, behövs för att mer tillförlitligt kunna uttala sig om 
effekterna för primärvårdspopulationen. En viktig utmaning för framtida 
studier är att kartlägga orsakerna till avhopp. Erfarenheterna i det här 
projektet tyder på att motivation för internet- och självhjälpsformatet är 
av stor betydelse för att fullfölja behandlingen. Studier av detta, och även 
andra möjliga prediktorer behövs, vilket i slutändan kan ge vägledning 
kring vilka patienter som är lämpliga att remittera. Att undersöka hur 
remitteringsprocessen spelar in för andel avhopp och behandlingsutfall är 
också en viktig fråga. Ger det exempelvis färre avhopp om patienterna 
alltid kan välja mellan traditionell psykologisk behandling och 
behandling via internet?  
 

Råd inför implementering av internetbehandling i primärvården  
  

Avslutningsvis vill vi sammanfatta de viktigaste lärdomarna som vi dragit 
av Taylor 2 i några råd som kan vara till nytta vid liknande 
implementeringar.  

 
1. Internetbehandling bör användas som ett av flera för patienten 

tillgängliga behandlingsalternativ.  
2. Inför remittering är en noggrann bedömning av patientens 

motivation för internet- och självhjälpsformatet av stor vikt. 
3. Säkerställ att behandlarna får tillräcklig utbildning, regelbunden 

handledning specifik för behandlingsformatet och tillgång till 
teknisk support vid behov. 

4. Det är viktigt att patienterna får behandlingsprogram som är 
utformade just för deras problematik, och många behöver en 
mindre omfattande text och hemuppgifter än vad som i regel gavs i 
denna behandling. 

5. Förankra projektet i organisationen och avsätt gott om tid till 
behandlingarna i implementeringsskedet. 
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BILAGOR 

 
A. Patientutvärdering av behandlingen 
B. Behandlarutvärdering 
C. Sammanställning av förbättringsförslag från behandlare 
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A: Utvärdering av internetbehandlingen 
  (Frågor utan svarsalternativ hade fritext) 

 
Allmänna frågor om behandlingen 

 
1. Hur vill du bedöma kvalitén på din behandling? 
Svarsalternativ: Utmärkt; bra; hyfsad; dålig 
Kommentar: 
 
2. Fick du den form av behandling som du hade önskat? 
Svarsalternativ: Nej, absolut inte; Nej, inte riktigt; Ja, i stort sett; Ja, 
absolut 
Kommentar: 
 
3. I vilken utsträckning motsvarade behandlingen dina behov? 
Svarsalternativ: Den motsvarade nästan alla min behov; Den motsvarade 
de flesta av mina behov; Den motsvarade bara få av mina behov; Den 
motsvarade överhuvudtaget inte mina behov 
Kommentar: 
 
4. Om en god vän till dig skulle behöva liknande hjälp, skulle du då 
rekommendera honom/henne samma sorts behandling som du själv fick? 
Svarsalternativ: Nej, absolut inte; Nej, det tror jag inte; Ja, det tror jag; 
Ja, absolut 
Kommentar: 
 
5. Hur nöjd är du med omfattningen av den hjälp du har fått av oss? 
Svarsalternativ: Ganska missnöjd; Likgiltig eller lättmissnöjd; 
Övervägande nöjd; Mycket nöjd 
Kommentar: 
 
6. Har behandlingen hjälpt dig till ett bättre förhållningssätt till dina 
problem? 
Svarsalternativ: Ja, den har hjälpt mig väldigt mycket; Ja, den har hjälpt 
mig något; Nej, den har inte riktigt hjälpt mig; Nej, den verkar snarare ha 
förvärrat situationen. 
Kommentar: 
 
7. Hur nöjd är du TOTALT SETT med din behandling? 
Svarsalternativ: Mycket nöjd; Huvudsakligen nöjd; Likgiltig eller lätt 
missnöjd; Riktigt missnöjd. 
Kommentar: 
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8. Om du skulle behöva hjälp i framtiden, skulle du då söka igen till oss? 
Svarsalternativ: Nej, absolut inte; Nej, jag tror inte det; Ja, jag tror det; ja, 
absolut 
Kommentar: 
 

Frågor om behandlingens innehåll 
 
9. Hur fungerade datortekniken? 
Svarsalternativ: Mycket dåligt; Dåligt; Vare sig bra eller dåligt; Bra; 
Mycket bra 
 
10. Var det för mycket eller för lite text? 
Svarsalternativ: Alldeles för lite; För lite; Lagom; För mycket; Alldeles 
för mycket 
 
11. Hur mycket av all text läste du totalt? 
Svarsalternativ: Inget; 25%; 50%; 75%; 100% 
 
12. Hur ofta kändes texten intressant och relevant att läsa? 
Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Ibland; Ofta; Alltid 
 
13. Hur lätt eller svår var texten att förstå? 
Svarsalternativ: Mycket svår; Svår; Vare sig särskilt lätt eller svår; Lätt; 
Mycket lätt 
 
14. Hur mycket av texten i varje modul läste du innan du började arbeta 
med hemuppgifterna? 
Svarsalternativ: Ingenting eller nästan ingenting; Betydligt mindre än 
hälften; Ungefär hälften; Betydligt mer än hälften; Allt som fanns att läsa 
 
15. Var det lätt eller svårt att förstå hur du skulle arbeta med 
behandlingen och hemuppgifterna? 
Svarsalternativ: Mycket svårt; Svårt; Vare sig särskilt lätt eller svårt; 
Lätt; Mycket lätt 
 
16. Var det lätt eller svårt att förstå hur du skulle fylla i arbetsbladen? 
Svarsalternativ: Mycket svårt; Svårt; Vare sig särskilt lätt eller svårt; 
Lätt; Mycket lätt 
 
17. Hur stor hjälp tycket du att du sammantaget fick av 
självhjälpsmaterialet (det vill säga allt utom din personliga kontakt med 
din behandlare)? 
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Svarsalternativ: Ingen hjälp alls; Inte alls så mycket hjälp; Ganska 
mycket hjälp; Mycket hjälp; Väldigt mycket hjälp 
 
18. Hur aktivt jobbade du med de olika hemuppgifterna och prövade 
sådant som togs upp i behandlingen? Räkna alltså inte in hur mycket du 
läst om behandlingen utan bara hur mycket du efter att du läst har gjort. 
Svarsalternativ: Jag gjorde inga hemuppgifter alls; Jag jobbade inte alls 
så aktivt med hemuppgifterna; Jag jobbade rätt aktivt med 
hemuppgifterna; Jag jobbade aktivt med de flesta hemuppgifterna; Jag 
gjorde alla hemuppgifter 
 
19. Vad i behandlingen hade du mest nytta av? Skriv det du hade allra 
mest nytta av överst. 
 
19a. Jag hade mest nytta av: 
 
19b. Jag hade näst mest nytta av: 
 
19c. Jag hade därefter mest nytta av: 
 

Kontakten med vårdpersonal och andra deltagare 
 

20. Tror du att behandlingen hade gått lika bra om du inte hade varit i 
kontakt med personen som gjorde en första bedömning? 
Svarsalternativ: Jag hade klarat behandlingen bättre utan att träffa 
behandlaren innan; Jag hade klarat behandlingen lika bra utan att träffa 
behandlaren innan; Jag hade klarat behandlingen lite sämre utan att träffa 
behandlaren innan; Jag hade klarat behandlingen sämre utan att träffa 
behandlaren innan; Jag hade klarat behandlingen mycket sämre utan att 
träffa behandlaren innan 
 
21. Hur stor hjälp, totalt sett, tycker du att du fick av den första 
bedömningen? 
Svarsalternativ: Ingen hjälp alls; Inte alls så mycket hjälp; Ganska 
mycket hjälp; Mycket hjälp; Väldigt mycket hjälp 
 
22. Hur nöjd är du med besöket eller telefonsamtalet av personen som 
bedömde dig? 
Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Missnöjd; Vare sig nöjd eller 
missnöjd; Nöjd; Mycket nöjd 
 
23. Hade du klarat behandlingen lika bra utan behandlarens stöd? 
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Svarsalternativ: Jag hade klarat behandlingen bättre utan behandlarstöd; 
Jag hade klarat behandlingen lika bra utan behandlarstöd; Jag hade klarat 
behandlingen lite sämre utan behandlarstöd; Jag hade klarat behandlingen 
sämre utan behandlarstöd; jag hade klarat behandlingen mycket sämre 
utan behandlarstöd 
 
24. Hur stor hjälp, totalt sett, tyckte du att du fick av kontakten med 
behandlaren? 
Svarsalternativ: Ingen hjälp alls; Inte alls så mycket hjälp; Ganska 
mycket hjälp; Mycket hjälp; Väldigt mycket hjälp 
 
25. När du hade problem eller funderade på något – hur ofta frågade du 
då behandlaren om detta? 
Svarsalternativ: Aldrig; Bara någon enstaka gång; ungefär varannan 
gång; Nästan alltid; Varje gång; (Hade inga problem eller funderingar) 
 
26. Är du nöjd med hur snabbt behandlaren svarade? 
Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Missnöjd; Vare sig nöjd eller 
missnöjd; Nöjd; Mycket nöjd 
 
27. Var det lätt eller svårt att förstå det behandlaren skrev? 
Svarsalternativ: Mycket svårt; Svårt; Vare sig särskilt lätt eller svårt; 
Lätt; Mycket lätt 
 
28. Tror du att det är viktigt att ha samma behandlare under hela 
behandlingen? 
Svarsalternativ: Inte alls viktigt; Inte så viktigt; Viktigt; Mycket viktigt; 
Extremt viktigt 
 
29. Vad tyckte du saknades i kontakten med behandlaren? 
 
32. Tycker du att kommunikationen med behandlaren varit ytlig eller 
personlig? 
Svarsalternativ: Mycket ytlig; Ytlig; Vare sig särskilt ytlig eller 
personlig; Personlig; Mycket personlig 
 
33. Om du skulle genomgå behandlingen igen, hur bra tror du följande 
komplement till självhjälpsmaterialet skulle vara? 
 
33a. Kontinuerlig skriftlig kommunikation via Internet (som nu) 
Svarsalternativ: Ingen hjälp alls; Inte alls så mycket hjälp; Ganska 
mycket hjälp; Mycket hjälp; Väldigt mycket hjälp 
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33b. 20 minuters telefonsamtal i veckan. 
Svarsalternativ: Ingen hjälp alls; Inte alls så mycket hjälp; Ganska 
mycket hjälp; Mycket hjälp; Väldigt mycket hjälp 
 
33c. 1,5 timmes gruppträffar varje vecka med 6-8 patienter i veckan och 
en behandlare. 
Svarsalternativ: Ingen hjälp alls; Inte alls så mycket hjälp; Ganska 
mycket hjälp; Mycket hjälp; Väldigt mycket hjälp 
 
33d. 1,5 timmes gruppträffar varje vecka med 6-8 patienter i veckan utan 
närvaro av en behandlare. 
Svarsalternativ: Ingen hjälp alls; Inte alls så mycket hjälp; Ganska 
mycket hjälp; Mycket hjälp; Väldigt mycket hjälp 
 
33e. 45 minuters individuellt samtal varje vecka.  
Svarsalternativ: Ingen hjälp alls; Inte alls så mycket hjälp; Ganska 
mycket hjälp; Mycket hjälp; Väldigt mycket hjälp 
 
33f. Eget förslag på upplägg: 
 

Sammanfattande frågor 
 

34. Hur lätt var det att få tillgång till och påbörja behandlingen? 
Svarsalternativ: Mycket svårt; Svårt; Vare sig särskilt lätt eller svårt; 
Lätt; Mycket lätt 
 
35. Har du blivit vänligt och respektfullt bemött? 
Svarsalternativ: Nej, absolut inte; Nej; Ja, men det fanns en del brister; Ja 
absolut 
 
36. Var det för lite eller för mycket tid för att genomgå behandlingen? 
Svarsalternativ: Alldeles för lite; För lite; Lagom; För mycket; Alldeles 
för mycket 
 
37. Hur arbetskrävande och omfattande tycker du behandlingen varit? 
Svarsalternativ: Mycket arbetskrävande; Arbetskrävande; Rätt så 
arbetskrävande; Inte så arbetskrävande; Inte alls arbetskrävande 
 
38. Har behandlingen varit värd den ansträngning den inneburit? 
Svarsalternativ: Nej, absolut inte; Nej; Ja, men nätt och jämnt; Ja; Ja, 
absolut 
 
39. Är du nöjd med hur din behandling avslutades? 
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Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Missnöjd; Vare sig nöjd eller 
missnöjd; Nöjd; Mycket nöjd 
 
40a. Genomförde du hela behandlingen utan några större problem, eller 
stötte du på hinder eller avbröt den i förtid?  
Svarsalternativ: Jag fullföljde behandlingen och gjorde klart alla moduler 
utan några betydande problem; Jag fullföljde behandlingen och gjorde 
klart alla moduler men stötte på en del problem; Jag var kvar i 
behandlingen hela behandlingsperioden men hann inte med alla moduler 
på grund av olika problem; Jag avbröt behandlingen på eget initiativ; 
Behandlaren tog initiativ till att avbryta behandlingen 
 
40b. Om du avbrutit och/eller stött på problem, markera ett eller flera 
alternativ som stämmer för dig och skriv gärna en kommentar under (c). 
Svarsalternativ: Jag avbröt i förtid för att jag hade blivit hjälpt med 
behandlingen och var nöjd med resultatet; Jag upplevde att behandlingen 
inte hjälpte mig; Jag tyckte behandlingen inte handlade om de problem 
jag behövde mest hjälp med; Jag hade för ont om tid; Jag orkade inte med 
att genomföra behandlingen; Jag var missnöjd med behandlingsformen; 
Jag var missnöjd med kontakten med behandlaren; Andra problem 
(beskriv under c) 
 
40c. Skriv gärna en kommentar även om du kryssar i något av de 
förbestämda alternativen: 
 
41. Vad tyckte du om att få behandling via Internet? 
Svarsalternativ: Mycket dåligt; Dåligt; Vare sig bra eller dåligt; Bra; 
Mycket bra 
 
42. Internetbehandling grundar sig på kognitiv beteendeterapi (KBT). Om 
du i framtiden återigen skulle behöva söka hjälp för samma problem som 
du nu haft skulle du då föredra KBT (individuellt, som grupp eller som 
självhjälp) eller någon annan typ av behandling i första hand? 
Svarsalternativ: Jag skulle mycket hellre vilja ha annan behandling än 
KBT; Jag skulle nog fördra en annan behandling än KBT; Det skulle inte 
spela någon roll; Jag skulle nog fördra KBT; Jag skulle nog mycket hellre 
vilja ha KBT. 
 
43. Förbättringsförslag och övriga kommentarer: 
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B: Behandlarutvärdering   
 

1. Hur har du upplevt arbetet med att behandla över internet? 
 

2. Hur har det fungerat för dig att kommunicera via 
kontakthanteringssystemet? 

 
3. Hur upplever du att det fungerat att kommunicera via 

kontakthanteringssystemet för patienterna? 
 

4. Vilka för- och nackdelar upplever du med internetbehandling för 
dig som behandlare? 

  
5. Vilka för- och nackdelar uppfattar du att patienterna upplever med 

internetbehandling? 
 

6. Hur tänker du kring internetbehandlingens framtid inom 
Norrköpings primärvård? 

 
7. Tror du att internetbehandling kan fungera bra som huvudsakligt 

alternativ vid psykologisk behandling i primärvården? 
Varför/varför inte? 

 
8. Vilka faktorer anser du gör patienter mer eller mindre lämpade att 

genomgå internetbehandling? 
 

9. Skulle du själv kunna tänka dig att gå i internetbehandling om du 
fick psykiska besvär? Varför/varför inte? 

 
 

10. Vilka uppfattar du som de vanligaste orsakerna till avhopp i 
projektet och behandlingen? 

 
11. Vilka faktorer motiverar dig vanligtvis som behandlare och 

upplever du dessa även då du behandlar över internet eller finns 
där andra motiverande faktorer?  

 
12. Hur mycket tid hade du från början avsatt till att behandla per 

patient och vecka?  
 

13. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på behandlingen per 
patient per vecka? 
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14. Upplever du att du har lyckats få en personlig relation med 
patienten?  

 
15. Om det uppstått akuta situationer, om en patient exempelvis 

plötsligt börjat må sämre, hur har det då hanterats? 
 

16. Hur mycket utbildning du tror att man behöver för att utföra 
uppgiften som internetbehandlare?  

 
17. Tror du att en annan person lättare kan gå in och ta över dina 

internetbehandlingar om du skulle bli sjuka ett längre tag jämfört 
med live-patienter?  

  
18. Finns det något du tycker att du gör för att öka klientens upplevelse 

av personlig relation till dig? 
 
Förbättringsförslag avseende: 
 

•  behandlingsmaterial 
  
•  kontakthanteringssystem 

  
•  vilka patienters som får tillgång till behandlingen 
 
•  telefon – och livekontakt med patient 
  
•  handledning och utbildning för behandlare 
  
•  annat 
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C: Sammanställning av förbättringsförslag från behandlare 

 
Angående området behandlingsmaterial önskade behandlarna 
förbättringar i form av mindre omfattande behandlingsmaterial med ett 
enklare språk. För att undvika att förlora deltagare vid 
hemuppgiftsmomentet föreslås även mindre komplicerade hemuppgifter. 
Ett förslag som uppkom var att byta ut det tredje behandlingskapitlet om 
tankar mot det som finns i Carlbring & Hanells bok om panikångest 
(2007). Att ge samtliga patienter diagnosspecifik behandlingstexter från 
och med första kapitlet istället för gemensamma introduktioner och 
avslutningar föreslås också.  
 
Behandlarna önskar vidare ett kontakthanteringssystemet kunde fungera 
som både journalsystem och kontakthanteringssystem med samma 
inloggningssystem. Dessutom menar en behandlare att arbetet skulle 
underlättas av någon slags meddelandefunktion som når behandlaren så 
snart deltagaren skickat ett meddelande även om behandlaren är inloggad 
i systemet just då. En behandlare önskar ett kontakthanteringssystem med 
möjlighet att spara utkast till meddelanden någonstans innan man skickar 
dem. En lathund till kontakthanteringssystemet önskas vidare. 
 
Apropå tillgång till behandlingen framkommer under förbättringsförslag 
att en vårdcentral verkar ha slutat att använda samtalsbehandlare och 
enbart hänvisar sina patienter till internetbehandling. En förbättring vore 
att genom noggrann undersökning vad som passar patienten tydliggöra att 
behandlingen är till för de patienter som är motiverade att genomföra den 
snarare än att låta alla ”testa.” 
 
Ytterligare förslag betonar vikten av att förbereda patienter noggrannare 
för denna typ av behandling och att säkerställa motiverade patienter. Ett 
annat förslag är att inrikta behandlingen på patienter med lättare besvär 
och vissa specifika diagnosgrupper. Att behandlarna själva medverkar vid 
lämplighetsbedömningarna tillsammans med ansvarig läkare på 
vårdcentralen är ett annat förbättringsförslag. 
 
Förslag som framkommer i de flesta frågeformulären är utökad live-
kontakt med patienterna. Därtill föreslås såväl tydliga ramar och regler 
för vad som gäller för detta men även utökad flexibilitet för att använda 
live-kontakt.  
 
De flesta svarande önskar ytterligare och eller regelbunden handledning 
där man även träffar de andra behandlarna och en del önskar även mer 
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utbildning i kontakthanteringssystemet och behandlingsmaterialet. Ett 
konkret förslag hur detta kan göras är ett häfte med instruktioner för 
kontakthanteringssystemet eller en grundutbildning. Även instruktioner 
om hur mycket man som behandlare får gå utanför det skrivna 
efterfrågas. 
 
 
 
 

 


