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Sammanfattning  
 
Bakgrund: AD/HD innebär en funktionsnedsättning med kärnsymptom som ouppmärksamhet, 
hyperaktivitet och impulsivitet. Personer med AD/HD har också ofta problem med känsloreglering. 
Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) syftar till att hjälpa patienter till ökad förmåga att uppleva 
komplexa känslor genom att medvetandegöra dem. Terapiformens utgångspunkt är att många 
patienters problem skapas av känslomässigt undvikande och den betonar värdet av upplevelse av 
känslor i terapirummet.  
 
Studien syftade till att undersöka effekten av ISTDP på symtomen hos patienter med AD/HD som ett 
komplement till sedvanlig medicinbehandling.  Frågan var om behandling riktad mot 
känsloreglering påverkar den globala symptombilden för personer med AD/HD.  
 
Metod: Studien är en naturalistisk pilotstudie med sex patienter som fick 10 sessioners behandling 
med ISTDP.  Utfallsmåtten var Inventory of Interpersonal Problems, Adult ADHD Self Report Scale, 
Beck Anxiety Inventory och Patient Health Questionnaire-9. Primärt utfallsmått var Adult ADHD 
Self Report Scale. Patientens problem mättes vid 4 tillfällen, vid första, fjärde, sjunde och sista veckan 
av behandlingen.  
 
Resultat: Patienterna förbättrades signifikant på Inventory of Interpersonal Problems och Adult 
ADHD Self Report Scale och på Beck Anxiety Inventory. Det fanns dock en stor variation inom 
gruppen. Vissa patienter förbättrades tydligt, andra förblev oförändrade och någon försämrades.   
 
Slutsatser: ISTDP som ett komplement till sedvanlig medicinbehandling och kan hjälpa vissa 
personer med AD/HD att fungera bättre interpersonellt. Det fanns också tecken på minskning av 
symptomen på AD/HD samt visar tendenser till reducerad ångest. Ingen följsamhetskattning till 
ISTDP gjordes. Detta samt det låga deltagarantalet och avsaknaden av kontrollgrupp gör att det är 
svårt att generalisera resultaten. De ska snarare ses som indikationer på vikten av ytterligare 
forskning.  
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Sammanfattning 
 

Bakgrund: AD/HD innebär en funktionsnedsättning med kärnsymptom 
som ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Personer med 
AD/HD har också ofta problem med känsloreglering. Intensiv dynamisk 
korttidsterapi (ISTDP) syftar till att hjälpa patienter till ökad förmåga att 
uppleva komplexa känslor genom att medvetandegöra dem. 
Terapiformens utgångspunkt är att många patienters problem skapas av 
känslomässigt undvikande och den betonar värdet av upplevelse av 
känslor i terapirummet.  
Studien syftade till att undersöka effekten av ISTDP på symtomen hos 
patienter med AD/HD som ett komplement till sedvanlig 
medicinbehandling.  Frågan var om behandling riktad mot 
känsloreglering påverkar den globala symptombilden för personer med 
AD/HD.  
Metod: Studien är en naturalistisk pilotstudie med sex patienter som fick 
10 sessioners behandling med ISTDP.  Utfallsmåtten var Inventory of 
Interpersonal Problems, Adult ADHD Self Report Scale, Beck Anxiety 
Inventory och Patient Health Questionnaire-9. Primärt utfallsmått var 
Adult ADHD Self Report Scale. Patientens problem mättes vid 4 
tillfällen, vid första, fjärde, sjunde och sista veckan av behandlingen.  
Resultat: Patienterna förbättrades signifikant på Inventory of 
Interpersonal Problems och Adult ADHD Self Report Scale och på Beck 
Anxiety Inventory. Det fanns dock en stor variation inom gruppen. Vissa 
patienter förbättrades tydligt, andra förblev oförändrade och någon 
försämrades.   
Slutsatser: ISTDP som ett komplement till sedvanlig medicinbehandling 
och kan hjälpa vissa personer med AD/HD att fungera bättre 
interpersonellt. Det fanns också tecken på minskning av symptomen på 
AD/HD samt visar tendenser till reducerad ångest. Ingen 
följsamhetskattning till ISTDP gjordes. Detta samt det låga 
deltagarantalet och avsaknaden av kontrollgrupp gör att det är svårt att 
generalisera resultaten. De ska snarare ses som indikationer på vikten av 
ytterligare forskning.  
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AD/HD och känslomässigt undvikande 
 

Enligt Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU, 2013) är 
Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (AD/HD) ett av de vanligaste 
psykiatriska tillstånden i Sverige. SBU (2013) menar att det inte finns 
tillräckligt med forskning om behandling med psykodynamisk 
inriktning av AD/HD för att bedöma dess effekter. Den 
rekommenderade behandlingen är psykofarmaka främst i form av 
centralstimulantia (SBU, 2013). Det finns många olika behandlingsformer 
som används utöver medicinering men det finns för lite kunskap för att 
kunna säga något om deras nytta. Ofta har personer diagnosticerade 
med AD/HD också känslomässiga, psykiska och/eller interpersonella 
problem. Ko-morbida symptom inkluderar ångest och depression 
(Barkley, 1997; Barkley, 2010; Daley et al., 2014; SBU, 2013; Shaw, 
Stringaris, Nigg, & Leibenluft, 2014). Personer som har AD/HD 
uppvisar enligt forskning också svårigheter med känsloreglering 
(Barkley, 1997; Shaw et al., 2014). Forskning visar att svårigheter med 
känsloreglering är något som oftast finns under hela livet för dessa 
personer samt att dessa svårigheter i sin tur kan påverka symtombilden i 
AD/HD (Corbisiero, Stieglitz, Retz, & Rösler, 2013; Shaw et al., 2014). 
Med tanke på avsaknaden av forskning på psykodynamiska 
behandlingsmetoder för AD/HD är syftet med denna studie att 
undersöka huruvida en specifik form av psykodynamisk terapi, 
nämligen Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) är 
verksam mot symptom hos personer med AD/HD. I studien behandlas 
patienter som samtidigt får sedvanlig behandling med läkemedel.   

 
Följande frågor undersöks i studien: 

• Kan ISTDP, som komplement till medicinsk behandling, 
minska AD/HD symptom och ångest samt förbättra 
interpersonellt fungerande för vuxna med diagnosen 
AD/HD? 

• Finns det något samband mellan förändring av känslomässiga 
och/eller interpersonella problem och förändring av symptom 
på AD/HD?  

Tidigare forskning 

AD/HD och känsloreglering 
Egidius (2008) skriver att känsloreaktioner sker med eller utan medveten 
kontroll. De engagerar det autonoma systemet och därmed olika 
kroppsliga organ i form av spänning, avslappning, rodnad, 
hjärtklappning, reaktioner i mag-tarmkanalen och så vidare. Själva 
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känsloupplevelsen i hjärnan är en "avläsning" av dessa kroppsliga 
reaktioner. Genom ett nära samspel mellan områden i pannloben och i 
limbiska systemet får känslorna sin karaktär och innebörd. Hela detta 
samspel möjliggör också att reaktioner som kamp och flykt kan hämmas, 
fördröjas eller styras i medvetna tankeprocesser och handlingar genom 
så kallad emotionsreglering eller affektreglering (Egidius, 2008).  
 
AD/HD är en funktionsnedsättning med kärnsymptom som 
ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet (Barkley, 1997). 
Problemen ska ha funnits i tidig ålder och skapa ett signifikant lidande 
(American Psychiatric Association, 2000). I DSM-III togs bristande 
känsloreglering bort som ett av kärnsymtomen i AD/HD (Barkley; 2010; 
Shaw et al., 2014), och ansågs då vara skapt av de i dagsläget rådande 
kärnsymptomen, men detta menar Shaw et al. (2014) kan kritiseras då 
författarens forskning visar att bristande känsloreglering kan leda till och 
påverka graden av andra kärnsymptom inom diagnosen. 
 
Det har alltså sedan länge uppmärksammats att personer som har 
diagnosen AD/HD också har problem med känsloreglering (Barkley, 
1997; Barkley; 2010; Shaw et al., 2014; Surman et al., 2013), även om det i 
nuvarande diagnossystem inte är beskrivet som symtom. Barkley (2010) 
och Shaw et al. (2014) menar dessutom att det nu finns tillräckligt med 
empiri för att stödja införandet av bristande känsloreglering som en del i 
diagnosen. Exempelvis visade en studie med 1500 barn att sänkning i 
välmående och självförtroende kunde prediceras mer av förmågan att 
reglera känslor, än nivå av hyperaktivitet och ouppmärksamhet (Riley et 
al., 2006). Individer (barn och ungdomar) med AD/HD och svårigheter 
med att reglera sina känslor uppvisade mer signifikanta svårigheter i 
vänskapsrelationer, familjerelationer, yrkesmässiga- samt akademiska 
prestationer (Wehmeier, Schacht & Barkley, 2006). Shaw et al. (2014) 
lyfter att grupper med AD/HD uppvisar signifikant högre skattningar 
på interpersonella problem och negativa sociala kontakter vilket ofta 
sammanfaller med svårigheter att reglera sina känslor. Nedsatt förmåga 
att reglera känslor hos personer med AD/HD kan uttryckas och visa sig 
i t.ex. i låg frustrationstolerans, stressintolerans, känslomässig labilitet, 
känslomässig överaktivering samt närhet till ilska och utbrott (Shaw et 
al., 2014; Surman et al., 2013). Detta kan dels kopplas till en nedsatt 
förmåga att kunna orientera sig mot och observera känsloyttringar i 
kroppen samt signalera kontroll som nödvändigt, en av flera processer 
som Shaw et al (2014) menar krävs för adaptiv känsloreglering. Vuxna 
med AD/HD har enligt forskning (Williams et al., 2008) reducerad 
förmåga att orientera sig mot positiva men inte negativa stimuli. 
Williams et al. (2008) menar att personer med AD/HD tidigt uppvisar 
problem med att orientera sig till känslomässigt laddade stimuli i sin 
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omgivning vilket kan tänkas minska förmågan att agera adaptivt i sin 
miljö. 
Även om känsloreglering i nuläget inte ingår i diagnosen kan detta ge 
indikationer på att interventioner i syfte att förbättra känsloreglering 
skulle kunna öka känslomässig stabilitet. En viktig intervention skulle 
kunna vara att hjälpa personerna med AD/HD att öka sin förmåga att 
rikta uppmärksamheten mot sin kropp och känsloladdade 
situationer/händelser för att också kunna reglera sig själva i större 
uträckning.  

Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy 
ISTDP är en psykodynamisk korttidsterapi med affektfokus. Fokus 
ligger på att hjälpa patienter att bli medvetna om tidigare omedvetna 
känslor som är antingen för smärtsamma eller oacceptabla och som har 
lett till ångest, symptomstörningar, och därmed undvikanden som 
skapar patienternas problem (Davanloo, 2005; Frederickson, 2013). 
ISTDP har i en meta-analys (Abbass, Town, & Driessen, 2012) visat sig 
vara effektiv mot ett brett spektrum av störningar och problem. ISTDP 
visade sig ha effektstorlekar på mellan 0.84 till 1.54 för generell patologi, 
ångest, depression och interpersonellt fungerande.  
Metoden har under många års forskning av utvecklats av grundaren 
Habib Davanloo för att studera specifika teknikers effekter.  ISTDP syftar 
till att göra medvetet det som tidigare har undvikits och på så sätt öka 
personers förmåga till känslomässig reflektion och därmed 
känsloreglering (Davanloo, 2005).   
Enligt Davanloo (1990; 2000; 2005) beror uppkomsten av psykopatologi 
på kontinuerligt avbrutna anknytningsförsök. Avbrotten kan se ut på 
olika sätt, bland annat emotionell frånvaro, psykiskt och fysisk 
misshandel, av vårdnadsgivarna och/eller andra viktiga och nära 
anhöriga personer i livet. Dessa avbrott skapar en frustration och smärta 
i barnet som också leder till en reaktiv ilska samt skuld över ilskan och 
sorg över förlorad anknytning. Barnet tränger bort dessa 
känslor/impulser då de är för smärtsamma eller för oacceptabla för att 
kunna hanteras med den dåvarande mognadsnivån. Denna 
bortträngning tar inte bort känslorna utan är en del av den motor som 
driver personers ångest och som i sin tur aktiverar olika 
försvarsmekanismer, som enligt ISTDP är/blir personens problem 
senare i livet (Abbass, 2015; Davanloo 1990; 2000; 2005; Frederickson, 
2013). Denna ångest beskrivs som en rädsla för oacceptabla känslor och 
impulser som tidigare undvikits.  
 
ISTDP-terapeuter använder ångestkanaliseringen hos patienter som en 
indikator för interventionerna i det terapeutiska arbetet. Davanloo (2005) 
beskriver tre olika kanaler som ångesten kan ta och som oftast är 
korrelerade med graden av svårigheter som patienterna uppvisar. Den 
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första kanalen är en följd av sympatikuspåslag och visar sig som 
spänningar i de frivilliga muskulaturerna (striated muscles).  Den andra 
är som följd av ett parasympatiskt påslag och visar sig som avsaknad av 
spänningar och kanaliseras i mag- och tarmkanalerna (smooth muscles). 
Den tredje beror också på ett parasympatiskt påslag men är grövre och 
slår ut det kognitiva systemet (cognitive disrupt). Habib Davanloo 
beskriver dem som drabbas av denna ångest som fragiles (Davanloo, 
1990; 2005). Denna grupp av patienter uppvisar stora svårigheter som en 
följd av hög ångest som slår ut de kognitiva systemen och ger tecken på 
exempelvis suddig syn, ringningar i öronen, dissociation och 
minnesförlust (Frederickson, 2013). Patienters tröskel och förmåga till 
ångesthantering är det som avgör var ångesten kanaliseras. Då tecken på 
patientens låga ångesttolerans uppvisas genom kanalisering i mag- och 
tarmkanalerna och/eller som kognitivt avbrott används en modifierad 
teknik av ISTDP som heter det graderade formatet. Denna modifierade 
teknik syftar till att först kanalisera om ångesten till de frivilliga 
muskulaturerna, alltså förbättra patienternas förmåga att uppleva ångest 
utan att gå över tröskeln, för att sedan arbeta utifrån standardmetoden. 
En mer specifik beskrivning av det graderade formatet är utanför 
ramarna för denna avhandling (för vidare beskrivning, se Abbass & 
Bechard, 2007).  

Syfte 
Studien syftade till att undersöka om symptom och besvär hos patienter 
med AD/HD påverkas efter en kortare behandling med ISTDP. 

Metod 

Design 
Studien undersökte effekten av 10 sessioners behandling med ISTDP 
som ett komplement till den behandling som psykiatrin normalt 
erbjuder patienter med diagnosen AD/HD. De patienter som 
inkluderades var patienter som var inskrivna i psykiatrin och som hade 
diagnosen AD/HD. Studien utfördes med 6 personer som fick 
behandling med ISTDP som ett komplement till medicinering. Dosen på 
medicinering skulle hållas oförändrad under studiens gång. Studien 
genomfördes på Vrinnevis vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagning. 
Patienter med missbruk exkluderades ur studien. 
Tidigare RCT-studier som gjorts med till exempel kognitiv 
beteendeterapi (KBT) som komplement till medicinering för AD/HD har 
undersökts med just ”förändring av AD/HD-symptom” som utfallsmått 
(Emilsson et al., 2011; Weiss et al., 2012) och detta är en av anledningarna 
till att det är valet även i denna studie. De utfallsmått som användes i 
denna studie var Inventory of Interpersonal Problems (IIP, Horowitz, 
Rosenberg, Baer, Ureño, & Villaseñor, 1988), Adult ADHD Self Report 
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Scale (ASRS, Kessler et al., 2005) och Beck Anxiety Inventory (BAI, Beck, 
Epstein, Brown, & Steer, 1988). Alla formulär administrerades vid 4 
tillfällen under behandlingens gång. Dessa tillfällen var före terapin, vid 
fjärde och vid sjunde samtalet samt efter behandlingen. ASRS är måttet 
som syftar till att fånga upp förändring av AD/HD-relaterade symptom. 

Rekrytering 
Projektet genomfördes på Vrinnevisjukhusets vuxenpsykiatriska 
mottagning i Norrköping och rekryteringen av deltagare till studien 
gjordes via psykiatrin i Norrköping. En lista på ungefär 30 personer 
fanns att tillgå när rekryteringen skulle påbörjas, och mer sades komma 
in. Dessa personer kontaktades via telefon av behandlaren och delgavs 
information om studien och dess upplägg. Deltagarna informerades om 
de erbjöds delta i en randomiserad studie och att det inte var säkert att 
de skulle få ISTDP. Eftersom endast 12 patienter förklarade sig 
intresserade av att delta skedde ingen lottning utan alla erbjöds att delta 
i ISTDP-behandlingen. 

Deltagare 
Patienterna som deltog i studien har sedan tidigare utretts för 
neuropsykiatriska diagnoser. För att kunna ingå i studien kunde inte 
någon annan diagnos föreligga än AD/HD, som huvuddiagnos. 
Då den medicinska behandlingen kan påverka de symptom som 
personer med AD/HD har ansågs det också vara viktigt att registrera 
huruvida personen fick medicinsk behandling och vilken dos den låg på 
samt att denna inte ändrades under behandlingens gång.  
Författaren till studien var den enda terapeuten. Mina erfarenheter 
inkluderar min steg-1-utbildning på psykologprogrammet i Linköping 
som var psykodynamiskt inriktad med en handledare som är core-
utbildad (ISTDP utbildning) av Patricia Coughlin Della Selva. Hon är 
utbildad av grundaren till ISTDP Habib Davanloo, samt är certifierad 
ISTDP-terapeut och handledare. Detta innebar för mig totalt 1.5 år 
utbildning under handledning för metoden. Jag har också fått ISTDP-
handledning av Anders Forsner som också genomgått utbildningar 
tillsammans med grundaren Habib Davanloo. Kontinuerlig handledning 
på ISTDP under studiens gång gavs av Anders Forsner. 
 
Inklusionskriterier:  

• Har diagnos AD/HD som huvuddiagnos. 
• Upplever någon form av svårighet i relationer och/eller med 

känsloreglering. 
• Minst 18 år. 

 
Exklusionskriterier: 

• Substansmissbruk. 
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• Andra psykiatriska registrerade diagnoser, som 
huvuddiagnos, än det som nämnts ovan. 

• Aktiva suicidplaner. 
 
Kontroll av inklusions- och exklusionskriterier gjordes via 
journalsystemet, vid den initiala telefonkontakten och det inledande 
behandlingssamtalet med författaren. Gällande svårigheter i relationer 
och/eller känsloreglering ställdes frågan huruvida patienten upplever 
problem med att hantera känslor och om dessa leder till problem eller 
svårigheter i patientens relationer. 
 
I tabell 1 visas uppgifter om patienterna.   
 
Tabell 1 
Demografiska variabler 

 
Alla patienter 

(N=6) 
Ålder 
   Medelvärde, standardavvikelse 
   Vidd 

 
37.67, (11.74) 

23 - 52 
Civilstatus  
   Partner 
   Gift 

 
4 
2 

Utbildning  
   Grundskola 
   Gymnasium 
   Högskola/Universitet 

 
3 
1 
2 

Kön 
   Kvinna 
   Man 

 
3 
3 

Sysselsättning  
   Arbetslös 
   Deltid 
   Heltid 
Antal sessioner 
   Medelvärde, standardavvikelse 
   Vidd 

 
2 
1 
3 

 
9.17, (0.75) 

8 - 10 
 
Av de 30 personer som till en början kunde kontaktas var 12 intresserade 
av att delta i studien. Fyra personer som kontaktades upplevde att 
medicineringen hjälpte tillräckligt för att inte uppleva något lidande 
skapat av bristande känsloreglering och/eller interpersonella problem 
och att de upplevde kontroll på sina AD/HD-symptom. Resterande 14 
personer gick inte att kontakta av olika anledningar i tid innan 
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behandlingen skulle börja. Då 12 personer var intresserade gjordes valet 
att inte ha någon kontroll och då inkludera alla intresserade i 
behandlingen med ISTDP. 
Av dessa 12 personer valde en person att inte längre fortsätta med 
behandlingen efter första bedömningssamtalet då hen valde att försöka 
med annan form av behandling, mer specifikt äktenskapsrådgivning. En 
person fullföljde första bedömningssamtalet och ville fortsätta 
behandlingen men var därefter inte längre kontaktbar. En person 
fullföljde de två första samtalen men kunde därefter inte kontaktas. En 
person valde att avsluta vid tredje samtalet då tidsbegränsningen var 
något som upplevdes som jobbigt. Personen önskade en längre kontakt. 
Två personer dök inte upp vid förstasamtalen och gick därefter inte att 
kontakta. En person upplevde försämring efter första samtalet och ville 
inte fortsätta kontakten. 
 
Flödesschema för patienter och deltagande i studien

 

Personer som skulle 
kontaktas för att 

undersöka intresse 
av delatagande

n=30

Bortfall
n=6

Kom inte på avtalade 
tider.
n=3

Valde att invänta annan 
behandling

n=2
Upplevde försämring och 

avslutade kontakten
n=1

Slutförde
behandling

N=6

Bortfall 
varav n=18

Ej anträffbara
n=14

Ansåg att 
medicinering hjälpte

n=4

Var intresserade 
av att ingå i 

studien
n=12
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Nedanstående beskrivningar av patienterna är förvanskade för att 
skydda deltagarnas identitet. Kön, ålder och för terapiernas förlopp 
ovidkommande fakta har förändrats. De problems som beskrivs är 
patienternas egna beskrivningar. 
 
 Patient 1 – Man, 30. Interpersonellt hade patienten svårt med att 
kommunicera då det fanns en tendens att prata väldigt snabbt och över 
andra människor. Tidigare har det funnits funderingar kring Aspergers 
syndrom. Detta uttrycktes genom att patienten är väldigt fokuserad på 
detaljer i utsagor och på specifika ord och dess betydelse. Känslomässigt 
upplevdes patienten, främst av sina nära anhöriga, som lättirriterad och 
”fräsig” och patienten ansåg att deras bild stämde och hade 
aggressionsutbrott. Till detta lyfte patienten svårigheter med att stå upp 
för sig själv och blev då istället alltför tillmötesgående och tog ofta på sig 
ansvaret runtomkring sig. Detta gjorde patienten väldigt passivt-
aggressiv. Patienten upplevde också väldigt mycket självkritik och har 
haft tidigare depressioner. Patienten hade, och har i många år, haft en 
väldigt osäker arbetssituation med tillfälliga anställningar. Patienten har 
upplevt sina problem under hela livet men har under de senaste 10 åren 
skapat ett märkbart lidande. Patienten har också en partner som är och 
har varit svårt sjuk.  
 Patient 2 – Kvinna 52.  Patienten skattade högt på ASRS vid 
föremätningen. Det var bara några få poäng ifrån fullt. Till problemen 
som patienten ville ha hjälp med hörde aggressionsutbrott med 
minnesluckor och black-outs. Patienten berättar att hon kunde vakna 
upp efter ett vredesutbrott utan att komma ihåg vad som har hänt och 
funnit sig själv i en, av patienten, helt förstörd lägenhet. Detta 
sistnämnda hörde till problem i det förflutna och var i dagsläget inte ett 
problem. Det fanns svårigheter med att stå upp för sig själv samt stora 
svårigheter med att kunna vara närvarande i sociala interaktioner. Detta 
på grund av svårigheter med koncentration samt en låg tröskel till 
irritation och ilska med utbrott och flykt som primära sätt att hantera 
sina känslor och situationer med. Vid närmare utforskande berättar 
patienten om symptom i dessa situationer som ger indikationer på hög 
ångest, något som patienten inte själv var medveten om som ångest, i 
form av yrsel, tjutande ljud i öronen, suddig syn och svårigheter med att 
vara närvarande (förlorar kognitioner) i samtal. Patienten beskriver 
dessa problem som något som funnits utmed hela livet. Det finns också 
en historik av självskadebeteenden.  
 Patient 3 – Man, 47. Patienten har under hela sitt liv haft svårigheter 
med koncentration och väldigt hög ångest samt mycket fysiska smärtor. 
Interpersonellt kunde patienten inte stå upp för sig själv och tog emot 
väldigt mycket kritik ifrån sin omgivning samt ifrån sig själv. Det fanns 
en historik av självskadebeteenden och depressioner. Utöver detta har 
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patienten under större delen av sitt liv undvikit sociala situationer, då 
dessa har uppfattats som väldigt ångestframkallande. Patienten 
medicinerades med anti-depressiva under behandlingens gång på sedan 
tidigare utskriven ordination av psykiater. Ångesten kanaliserades via 
mag- och tarmsystemet samt slog ut de kognitiva funktionerna. 
Patienten har varit långtidssjukskriven. 
 Patient 4 – Kvinna, 23. Patienten beskrev vid första samtalat, vilket 
också visade sig på skattningsformulären, inte problem i sin vardag. Vid 
närmare utforskning kunde en problemformulering skapas. Patienten 
upplevde svårigheter i sociala situationer då de ofta undveks samt 
svårigheter att vara kommunikativ. Istället blev patienten väldigt tyst. 
Då patienten har varit arbetslös en längre period blev detta någonting 
som hindrade patienten ifrån att göra ett gott intryck vid olika 
arbetsrelaterade situationer och intervjuer. Patienten berättar också att 
hon går in i trots, och undviker känslomässigt laddade situationer med 
människor. Detta tog sig i uttryck mest klart med sin partner.  
 Patient 5 – Man, 26. Patienten hade kontaktat psykiatrin då det 
fanns en rädsla för att inte kunna klara av sin vardag längre. Patienten 
upplevde svårigheter i nära relationer. Dessa yttrade sig i undvikanden 
ifrån patientens sida genom att dra sig undan, aggressionssvårigheter, 
utåtagerande beteenden i relationer, främst mot sin partner. Ångest i 
form av spänningar och magont var något som följde med patienten 
större delen av dagen. Det fanns svårigheter med att inte kunna slappna 
av. Patienten berättar om sig själv plågandes av negativa känslor och lågt 
självförtroende samt mycket självkritik.  
 Patient 6 – Kvinna, 36. Patienten har under hela sitt liv haft stora 
svårigheter med minnet. Patienten upplevde att det är svårt att 
koncentrera sig i samtal och att de snabbt glöms bort. Det har funnits 
suicidala tendensen tidigare i livet samt en lång historik där patienten 
har blivit mobbad. Patienten beskrev att hennes dagar ofta försvinner 
utan att patienten är medveten om detta. Tid verkade försvinna. 
Patienten upplever svårigheter med att säga ifrån och upplever att 
människor i hennes omgivning utnyttjar detta faktum. I romantiska 
relationer drar sig patienten undan vid känslomässigt laddade 
situationer. Det finns också tillfällen av explosiva utbrott gentemot 
föremål. Patienten önskade hjälp med att förstå hur det kommer sig att 
det är så svårt med koncentrationen samt hjälp med att kunna stå upp 
för sig själv.  

Behandling 
Under det inledande behandlingssamtalet gjordes en klinisk bedömning 
av terapeuten för att undersöka om patienten var i en aktiv mani, hade 
ostabila psykotiska episoder, var i ett substansmissbruk eller hade aktiva 
suicidplaner. Den kliniska bedömningen bestod av en suicidbedömning i 
enlighet med de föreskrifter som finns på den Vrinnevis psykiatriska 
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mottagning samt behandlarens personliga bedömning. Det var svårt att 
kontrollera för aktiv mani, pågående självskadebetenden, ostabila 
psykotiska episoder eller för hög fragilitet med annat än patienternas 
utsaga och behandlarens bedömning. Behandlaren har en begränsad 
erfarenhet när det kommer till ovanstående problematik. Det ska 
tilläggas att handledaren var med i dessa bedömningar för att säkerställa 
säker behandling för patienterna. De personer som ingick i studien 
behandlades med ISTDP. De grundläggande principerna i ISTDP 
innefattar en noggrann problemformulering samt ett kliniskt 
ställningstagande gällande patientens lämplighet för denna 
behandlingsmetod. Exklusionskriterier för standardmetoden enligt 
Abbass (2015) är aktiv mani, instabila psykotiska episoder, 
substansmissbruk, aktiva suicidplaner eller hög fragilitet. Hög fragilitet i 
sammanhanget innebär exempelvis tecken på dissociation eller 
pågående självskadebeteenden.  
ISTDP är affektfokuserad och innebär ett fokus på underliggande 
känslor i olika situationer utanför och i terapirummet i relation till olika 
personer i patientens liv i nuläget och i det förflutna. Problemen som 
patienten presenterar är enligt ISTDP (Davanloo, 2005; Frederickson, 
2013) är undvikandet av känslorna. Genom att fokusera på känslorna 
observerar terapeuten de försvar och undvikanden som patienten 
använder sig utav och klargör kontinuerligt kostnaden, eller med andra 
ord funktionen, och hur dessa hindrar terapeuten och patienten ifrån att 
nå målet. Försvaren utmanas tillsammans och underliggande känslor 
kommer till ytan och upplevs och förstås genom kopplingar som 
patienten tillsammans med terapeuten gör i situationen. Tanken med 
ISTDP är att när de underliggande känslorna kan kännas på så behöver 
inte patienten längre försvara sig ifrån dem och därför upplever en 
symptomminskning eftersom att undvikandena i sig är det som skapar 
patientens nuvarande problem.   

Etiska aspekter 
Studien har granskats av den regionala etikprövningsnämnden och 
godkänts i november (diarienummer: 2014/423-31).  Något att anmärka 
på är att etikansökan gällde en randomiserad kontrollerad studie med 
större deltagarantal. Detta var något som studien inte till slut kom att 
handla om och då enligt regler gör studien till en failes trial. Detta 
begränsar studiens publicerbarhet och andra etiska överväganden 
behövdes göras. En viktig fråga var om studien och behandlingen skulle 
kunna utsätta deltagarna för onödiga påfrestningar eller lidande och hur 
detta då skulle hanteras. De deltagare som tillfrågades och som deltog i 
studien var patienter på den psykiatriska öppenvårdsmottagningen på 
Vrinnevisjukhuset och hade regelbunden läkarkontakt. Det fanns en 
nära kontakt mellan behandlaren/författaren och patienternas 
kontaktpersoner på mottagningen. Den behandling som erbjöds skulle 
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kunna eller ingår i det normala utbudet av psykologisk behandling på 
mottagningen. Det som kom till var att patienterna ombads svara på ett 
antal frågeformulär. Behandlaren hade professionell handledning under 
behandlingarna Patienterna informerades vid flera tillfällen om att de 
kunde avbryta behandlingen och deltagandet i studien. Information som 
delgavs patienterna finns med som ett appendix (Appendix A). 

Instrument 
Studiens syfte var att undersöka huruvida hantering av känslor, ångest 
och interpersonella problem påverkar eller korrelerar med symptomen 
som ryms inom diagnosen AD/HD och huruvida detta är något som kan 
behandlas med ISTDP som ett komplement till medicinering. För att 
fånga upp dessa olika aspekter och samband användes 
självskattningsformulär. Dock ska det understrykas att det inte finns 
något validerat AD/HD-screeningsformulär i Sverige och inte heller 
något som socialstyrelsen rekommenderar (SBU, 2013). 
De formulär som användes och därmed blir studiens beroende variabler 
var Inventory of Interpersonal Problems (IIP, Horowitz, Rosenberg, Baer, 
Ureño, & Villaseñor, 1988), Adult ADHD Self Report Scale (ASRS, 
Kessler et al., 2005), Beck Anxiety Inventory (BAI, Beck et al., 1988) och 
Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9, Kroenke, Spitzer, & Williams, 
2001).  
 
 Inventory of Interpersonal Problems. IIP är ett 
självskattningsformulär som består av 64 items. Dessa items syftar till att 
fånga upp personers interpersonella relaterande, och problem, i ljuset av 
känslor och beteenden. Dessa items besvaras på av en femgradig skala, 
”inte alls” – ”oerhört” (0-4p)  och består av två delar, ”saker som du har 
svårt för” och ”saker som du gör för mycket eller för lite”. IIP är väl 
validerat och har en Cronbach’s alpha mellan .7-.85 i Sverige, något som 
stämmer överens med intern konsistens ifrån tidigare studier, samt har 
svenska normeringar (Weinryb et al., 1996). Det finns 8 olika delskalor 
som alla items delas in i. Dessa är i stigande ordning ifrån 1, 
dominerande/kontrollerande, hämndlysten/självupptagen, 
kall/avvisande, socialt hämmad, undfallande, alltför tillmötesgående, 
självuppoffrande, påträngande/behövande. Resultatet som presenteras i 
studien är T-poäng och är räknat utifrån den totala normgruppen och är 
skiljt ifrån råpoäng för de olika delskalorna. Poäng > 70 på de olika 
skalorna indikerar svårigheter (Weinryb et al., 1996). 
 
 Adult ADHD Self Report Scale. ASRS är ett formulär av World 
Health Organization (WHO) som mäter nuvarande symptom på 
ouppmärksamhet och hyperaktivitet (Kessler et al., 2005), och som är 
nära knutet till diagnoskriterierna för AD/HD i DSM-IV (American 
Psychiatric Association, 2000). Mer exakt så är frågorna i princip 
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diagnoskriterierna omformulerade till frekvensskalor som går ifrån 
”aldrig” – ”mycket ofta” (0-4p). Formuläret finns i en 18- och en 6-item 
version. 6-items versionen är validerat (Kessler et al. 2005), men valet till 
denna studie då dessa 6 item ändå är inkluderade, var att undersöka 
symptom skillnad i 18-items formuläret. Cronbach’s alpha på 18-
itemversionen är .75-.89 vilket visar på hög reliabilitet (Taylor, Deb, & 
Unwin, 2011). 
 
 Beck Anxiety Inventory. BAI är ett självskattningsformulär som 
utarbetats i avsikt att mäta ångestsymtom som är minimalt delade med 
symtom på depression, alltså överlappningen mellan en 
depressionsskala (t ex BDI eller PHQ-9) och BAI ska vara så liten som 
möjligt. Formuläret innehåller 21 items med skalstegen ”inte alls” – 
”mycket” (0-3p). 0-7p indikerar minimal ångest, 8-15 mild ångest, 16-25 
moderat ångest samt 26-63 svår ångest. BAI har goda psykometriska 
egenskaper med en hög intern reliabilitet (α = .92) och hög test-
retestreliabiliteten (r = .75) (Beck et al., 1988). 

Videoinspelning 
Behandlingssessionerna spelades in på video med hjälp utav i ”MacBook 
Pro’s” inbyggda kamera samt med en extern mikrofon av märket ”iRig 
Mic Cast”. Kameran var riktad mot patienten under hela samtalet och 
sessionen sparades på en extern hårddisk som förvarades på Vrinnevis 
vuxenpsykiatriska mottagning för att kunna upprätthålla den sekretess 
som mottagningen arbetar under samt att följa det åtagande som 
utlovades av forskningsansvariga. Materialet användes för att utvärdera 
de gångna sessionerna i linje med det kontinuerliga utvecklingsarbete 
som rekommenderas, och ibland krävs, när behandling med ISTDP 
genomförs.  
Då behandlaren inte var bekant med mjukvaran helt och hållet finns det 
några sessioner i början av behandlingen för ett par patienter där ljudet 
inte fångades upp ordentligt. 

Procedur 
Under rubrikerna Rekrytering och Urval beskrevs den initiala processen 
kring hur vi fick deltagare till projektet, inklusion/exklusionskritierier 
och hur urvalsprocessen gick till. 
De personer som var intresserade av att ingå i studien kontaktades för 
att meddelas detta och för att undersöka om det fortfarande fanns ett 
intresse av att ingå i studien. Samtliga var intresserade att ingå i 
behandlingen och en tid för första samtalet med behandlaren bokades. 
Detta första samtal var på tre timmar och inkluderade alla formulär som 
tidigare har beskrivits samt en initial bedömning av behandlaren samt 
ett ytterligare ställningstagande efter sessionen kring huruvida patienten 
vill fortsätta behandlingen eller inte.  
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Datainsamlingsprocedur 
Deltagarna i studien fick i fylla i formulär vid fyra olika tillfällen; vecka 
ett, fyra, sju och vecka tio. De som fick behandling med ISTDP fick fylla i 
formulären innan sessionerna de ovan givna veckorna. Denna tid 
räknades in i första sessionen som var på tre timmar, men framöver 
ombads att komma innan sessionerna för att inte påverka den effektiva 
behandlingstiden. Formulären tog mellan 20-60 min att fylla i för 
patienterna som var i behandlingen vilket påverkade den totala tid som 
första sessionen hade till bedömning, behandling och ställningstagande. 
 
Formulären rättades och datan fördes in i SPSS. Varje formulär 
registrerades på itemnivå förutom IIP som registrerades på delskalenivå. 

Databearbetning 
Vid bearbetningen av data användes deskriptiv- och inferensstatistik. 
Beroende t-test användes för att kontrollera signifikans för före- och 
eftermätningarna och Cohen’s d räknades ut genom Borenstein’s (2009, 
s.28) formel för att räkna ut effekt för beroende mätningar. 

Resultat 

Beskrivning av hur resultatet presenteras 
Resultatet kommer att presenteras på två olika sätt, en tabell som visar 
deskriptiv statistik på gruppnivå samt en figur som visar förändring för 
varje enskild patient för varje utfallsmått. En sammanfattande tolkning 
av resultatet kommer att presenteras efter respektive tabell. Resultatet 
redovisas på gruppnivå och samtliga resultat i föreliggande studie 
baseras som tidigare nämnt på deltagare som fyllt i både för- och 
eftermätningen. 

Resultat av utfallsmått 
 
Tabell 2 
Deskriptiv statistik för de olika delskalorna och den totala poängen på Inventory 
of Interpersonal Problems (poäng i t-poäng utifrån den totala normgruppen 
efter Weinryb et al., 1996) 
Skala M (SD) före M (SD) efter t p Cohen’s d 
IIP 1 65.5 (13.37) 61.83 (14.9) 1.49 ns - 
IIP 2 64.0 (16.17) 61.5 (13.5) 0.63 ns - 
IIP 3 66.67 (13.95) 61.33 (11.5) 2.53 .053 0.37 
IIP 4 63.67 (10.48) 56.0 (8.07) 4.39 .007 0.69 
IIP 5 56.5 (11.94) 54.0 (8.60) 1.18 ns - 
IIP 6 61.17 (11.37) 54.5 (11.05) 3.24 .023 0.59 
IIP 7 63.67 (14.58) 59.5 (12.67) 1.19 ns - 
IIP 8 64.67 (11.2) 57.5 (10.8) 2.58 .049 0.59 
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IIP total 69.0 (10.75) 61.67 (10.48) 2.98 .03 0.69 
 
Resultaten i Tabell 2 visar att det finns signifikanta skillnader på delskala 
fyra (socialt hämmad), sex (alltför tillmötesgående) och åtta 
(påträngande/behövande) samt på den totala skalan med måttliga 
effekter på samtliga. Det är ett nästan signifikant resultat på delskala tre 
(kall/avvisande) som visar på en positiv trend i denna delskala med en 
liten effekt på Cohen’s d. 

 
Figur 1. Poäng på den totala skalan på Inventory of Interpersonal 
Problems under behandlingen. Mindre poäng visar på bättre 
fungerande. 
 
Resultatet i Figur 1 visar att det var stor variation i utvecklingen för de 
enskilda patienterna. Fyra patienter hade en mycket positiv utveckling 
(>8p), en patient hade en liten negativ utveckling (-2p) och en hade en 
liten förbättring (3p). 
 
Tabell 3 
Deskriptiv statistik utifrån före- och efter-mätningarna på Adult ADHD Self 
Report Scale (total poäng på skattningsformuläret) 
 M (SD) före M (SD) efter t p Cohen’s d 
ASRS 51.83 (15.28) 45.5 (15.24) 3.38 .02 0.41 

      
 

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

Pre Mid1 Mid2 Post

Patient 1
Patient 2
Patient 3
Patient 4
Patient 5
Patient 6



 15 

Resultatet i Tabell 3 visar signifikanta skillnader mellan före- och 
eftermätningen på ASRS med en liten effekt på Cohen’s d. 
 

 
Figur 2. Poäng på Adult ADHD Self Report Scale (AD/HD-symptom) 
under behandlingen. 
 
Resultaten i Figur 2 visar att alla patienter skattade mindre vid 
eftermätningen än vid förmätningen. En patient hade en stor förbättring 
(15p). En var i princip oförändrad vid eftermätningen (2p). Resterande 
visade på en mindre förbättring (4-7p). 
 
Sambandet mellan förändring på totalmåttet på IIP och förändring på 
det totala värdet på ASRS mellan före- och eftermätningarna var r = .65, 
p < .05. 
 
Tabell 4 
Skillnader mellan före- och efter-mätningarna på Beck Anxiety Inventory 
 M (SD) före M (SD) efter t p Cohen’s d 
BAI 19.0 (7.54) 14.67 (4.41) 2.17 .08 .58 
      
 
Resultatet i Tabell 4 visar på icke-signifikanta skillnader mellan före- och 
eftermätningen men med ett p-värde under .10 med en måttlig effekt. 
 

20

30

40

50

60

70

Pre Mid1 Mid2 Post

Patient 1
Patient 2
Patient 3
Patient 4
Patient 5
Patient 6



 16 

 
Figur 3. Poäng på Beck Anxiety Inventory (ångest) under behandlingen. 
 
Resultatet i figur 3 visar att det var stor variation i utvecklingen för de 
sex patienterna. Genomgående kan en förbättring observeras. En patient 
skattade högre vid slutet av terapin än innan, resterande skattade lägre. 
För tre av patienterna blev det en stor förbättring (>6p). För två blev det 
en liten (1-2p) förbättring vid eftermätningen och för en patient blev det 
en liten försämring (1p). 

Sammanfattande beskrivning av resultaten 
Sammanfattningsvis visar resultaten att 10 sessioner ISTDP minskade 
symptom på interpersonella områden som social hämning, att vara 
alltför tillmötesgående, att vara påträngande och behövande, samt 
tendenser som visar att personerna efter behandlingen skattade mindre 
på delskalan som avsåg att mäta beteenden kopplad till att vara kall och 
avvisande. Vidare visar resultaten att behandlingen minskade symptom 
på AD/HD (ASRS). Minskningen av AD/HD-symptom innebär en 
minskad frekvens av AD/HD-symptomen som skattas av patienten via 
formuläret ASRS. Det fanns också tendenser på att behandlingen 
minskade ångest (BAI). Ännu en gång ska de påpekas att tendenser inte 
är signifikant säkerställda och bör tolkas därefter.  

Patientillustrationer 
Nedan följer terapeutens beskrivningar av terapiprocessen för två 
patienter i studien. En patient där utfallet blev lyckat och en där utfallet 
blev mindre lyckat.  
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 Patient 5. Som en del av behandlingen utforskades situationer där 
patienten upplevde känslomässiga svårigheter för att få klarhet i vilka 
olika undvikanden som patienten använde sig av och som skapade 
problemen och till vilken grad patienten kunde uppleva och stå ut med 
ångest innan den gick över tröskeln och då kanaliserades i mag- och 
tarmsystemet istället för i de frivilliga muskulaturerna. Det visade sig att 
patientens ångest inte slog ut det kognitiva systemet men ibland gick 
över tröskeln och kanaliserades i mag- och tarmsystemet. Den 
modifierade tekniken i ISTDP, som innebär att gradvis närma sig känslor 
i i mycket lugnare tempo än med standardmetoden, valdes då till en 
början för att öka patientens förmåga att känna på sina känslor och 
ångest utan att gå över tröskeln. Vid samtal 3 var det tydligt att patienten 
hade byggt kapacitet och affekter utforskades gentemot behandlaren. 
Denna tydliggjordes då patienten upplevde spänningar i kroppen utan 
några symptom på kanalisering i mag- och tarmsystemet vid 
utforskandet av olika känslomässigt laddade situationer. Eftersom 
patienten tidigare haft explosiva utbrott av ilska valde behandlaren att 
inte fullt ut utforska impulsen, i fantasin, utan att låta patienten känna 
och bekanta sig med känslan i kroppen. Detta var tänkt att 
upplevelsemässigt lära patienten hur känslan i kroppen upplevs och att 
man inte behöver uttrycka den på de maladaptiva sätten som patienten 
tidigare har gjort. När detta vid ett par tillfällen hade etablerats kunde 
känslorna utforskas i fantasin. Patienten hade våldsamma impulser 
gentemot behandlaren som följdes av skuldpassager samt sorg och 
kärlek. Detta tangerade situationer som faktiskt hänt i patientens liv och 
dessa beskrevs kort därefter. Patienten kände att han under terapin 
kunde uttrycka sina känslor och reglera sin ångest mycket mer 
konstruktivt och adaptivt än innan. Han berättade vid slutet av 
behandlingen att inga ilskeutbrott har skett under behandlingens gång 
och att han mår väldigt bra. Behandlingen bestod av åtta sessioner 
behandling och avslut vid den nionde sessionen. 
 
 Patient 6. Patientens problem yttrade sig i terapirummet genom att 
patienten ofta tappade tråden och mindes ofta inte vad vi pratade om. 
Detta utmanades till en början av terapeuten som ett undvikande av 
meningsfull kontakt med behandlaren men kunde senare i behandlingen 
förstås i ljuset av att patienten behövde tid för att svara. Ibland var det 
en till tre minuters tystnad innan patienten svarade då patienten ofta 
tappade tankegången. Senare i behandlingen när den tiden gavs kunde 
patienten känna sig mer fri att prata om meningsfulla ämnen utan 
behandlarens påtryckningar. Terapins mål var att skapa förståelse för 
vad som händer patienten i olika situationer samt att öka den 
observerande förmågan i patienten. Patienten upplevde från tredje 
sessionen att dagarna inte längre försvann i samma utsträckning.  
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Dock gjorde en feldiagnosticering av försvar och funktion av 
behandlaren som innebar att terapin kändes jäktad och i stunder 
oempatisk. Feldiagnosticeringen innebar konkret att behandlaren 
uppfattade det långsamma beteendet som ett medvetet undvikande och 
då utmanades av behandlaren, istället för att se skeendet som en 
oförmåga, eller bristande kapacitet, hos patienten som ännu inte byggts 
upp. Istället för att behandlaren gav patienten tid sa behandlaren 
någonting i stil, men inte direkt citerat, med ”märker du att du drar dig 
undan och blir långsam, detta påverkar resultaten som vi tillsammans 
kan nå här, vad tänker du göra åt det?”. Patienten var medveten om 
detta men hade vid dessa tillfällen ingen förståelse eller förmåga att 
kunna göra någonting då de kognitioner som behövdes inte fanns 
tillgängliga. Istället blev det ett högre tryck som påverkade terapins 
process negativt. Vidare var det svårt för behandlaren på grund av 
behandlingens tidsram att skapa förståelse för patienten då patienten 
ofta var osammanhängande och ofta glömde vad som bearbetades och 
därmed ofta tappade fokus. 

Diskussion 
 

Studiens syfte var att undersöka om ISTDP påverkar aspekter av 
symptom och fungerandet hos patienter med ADHD. Särskilt fokus 
fästes vid förändring av deltagarnas förmåga till känsloreglering i 
terapin. Förändring av AD/HD-symptom mättes med Adult ADHD Self 
Report Scale. Interpersonellt fungerande mättes med Inventory of 
Interpersonal Problems. Resultaten av utvärderingen av terapierna 
visade att det var möjligt att få god effekt för några av patienterna. På 
några skalor och delskalor var resultatet tydligt positivt både med 
avseende på medelvärdesskillnader och effektstorlekar. En närmare 
granskning av de enskilda patienternas utveckling visade att det var stor 
variation mellan dem. Resultatet bygger på terapier med sex patienter 
och det finns stora begränsningar i generaliserbarheten för dessa fynd. 
Resultaten tyder dock på att för vissa patienter kan ISTDP vara en 
effektiv behandlingsform. Då ISTDP är en affektfokuserad 
psykodynamisk korttidsterapi kan det antas att förmågan att bättre 
kunna reglera sina känslor är det som förklarar utfallet. Dock har inget 
mått använts för att mäta känsloreglering och därför kan inga slutsatser 
dras kring patienternas förmåga att känsloreglera. 

Resultatdiskussion 
Studien hade ingen kontrollgrupp och hade en naturalistisk pre-post-
design med ett deltagarantal på N=6. Detta ger stora begränsningar i vad 
resultatet kan generaliseras till. I första delen av diskussionen kommer 
resultatet diskuteras generellt. I andra delen kommer diskussionen att 
rikta in sig mer specifikt på de olika utfallsmåtten. Ett uppenbart resultat 
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i studien var att några patienter hade stor nytta av behandlingen medan 
andra inte hade det. De flesta patienter i studien visade dock en positiv 
utveckling. En patient försämrades under terapin. Det är oklart om det 
berodde på terapin eller på andra omständigheter. En patient blev 
arbetslös och det var enligt patienten stressande. Det är alltså inte möjligt 
att veta om försämringen hade med arbetslösheten eller med det 
terapeutiska arbetet att göra. En patient skattade väldigt högt på alla 
mått men hade positiv utveckling under behandlingens gång. En del 
patienter med interpersonella problem med diagnosen AD/HD som har  
hög ångest kan tänkas bli hjälpta med metoden.  
 
Med tanke på svårigheterna i patienternas problem och deras duration 
är det naturligtvis svårt att nå resultat på tio samtal. Det är oklart, utöver 
skattningarna på måtten, i vilken utsträckning behandlingen har 
påverkat patienternas liv och hur länge dessa förändringar i så fall 
kvarstår efter behandlingens avslut. En faktor som kan förklara utfallet 
är slumpmässig förbättring och för att utesluta detta behövs ett större 
deltagarantal och framför allt en kontrollgrupp. Patienternas motivation 
att få hjälp kan också haft betydelse för resultatet. Motivationen kan vara 
sprungen ifrån att patienter med AD/HD annars inte får någon 
psykoterapi för sina bekymmer. Då är enbart medicinering det som 
oftast erbjuds. Samtalsterapi har ofta lång väntetid och studien erbjöd 
hjälp mycket snabbare.  
 
Något som blev uppenbart i behandlingarna var att det fanns mycket 
trauman i patienternas historia. Självklart faller känslomässig 
bearbetning inom ramen för ISTDP men omfattningen av det 
terapeutiska arbetet begränsades av 10-sessionsgränsen. Längre 
behandlingar skulle eventuellt kunna visa bättre resultat. En patient 
upplevde dock väldigt stora förändringar på alla utfallsmått på åtta 
sessioner. Det som kan tänkas förklara detta skulle kunna vara 
patientens förmåga att observera och klart formulera sina problem, vilka 
situationer de uppstår i samt att patienten var högt motiverad till 
förändring då vardagen och relationerna inte längre fungerade som 
önskat och det inte fanns andra behandlingsalternativ. Patienten var den 
enda som hade sökt hjälp hos psykiatrin på egen hand, medan de andra 
blev kontaktade och tillfrågade av behandlaren. Sammanfattningsvis kan 
patientens motivation, hjälpsökande beteenden och goda förmåga att 
observera, samt avsaknaden på fragilitet vara det som bäst förklarar 
utfallet för denna patient.  
 
Gällande specifika utfallsmått så är IIPs olika delskalor svåra att använda 
då patienterna visade sig ha problem på olika delskalor. Denna grupp av 
patienter var väldigt heterogen när det gällde vilka typer av 
interpersonella problem som dominerade. Det kan därför vara svårt att 
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använda delskalorna på IIP som generellt mått på förbättring. Den totala 
skalan är ett bättre mått då den mäter nivån av interpersonellt 
fungerande i allmänhet. Ju högre poäng ju fler problem upplever 
patienterna problem interpersonellt och känslomässigt. Resultaten på IIP 
visar att ISTDP minskade symptom relaterade till beteenden som rör 
områden som att vara alltför tillmötesgående, social hämning, 
påträngande och behövande, samt visar på tendenser till att bli mindre 
kall och avvisande. 
 
Resultatet av ASRS-skattningarna visade på en signifikant skillnad 
mellan före- och eftermätningen. Detta ger indikationer på att 
behandling med 10 sessioner ISTDP skulle kunna minska symptomen 
som ingår i diagnosen AD/HD för vuxna, skattat genom ASRS. Med en 
så liten effektstorlek samt det låga deltagarantalet är det dock svårt att 
uttala sig om faktiska skillnader och effekter och hur dessa togs i uttryck 
för patienten i vardagen. En patient hade 15 poäng mindre vid 
eftermätningen än vid föremätningen och visar att det skulle kunna finns 
personer som har AD/HD som skulle kunna svara väldigt bra på denna 
behandling. Dock är det svårt att uttala sig om vilka dessa är utan 
närmare undersökning av patientens föremätning av ASRS. 
Genomgående skattade alla lägre vid eftermätningen än vid 
föremätningen.  
  
Resultatet på BAI visade inte signifikanta förbättringar men en måttlig 
effekt, d = 0.58. Detta antyder att tio sessioner med ISTDP skulle kunna 
minska ångesten hos vissa patienter med AD/HD. En stor del av 
behandlingen handlar om att kartlägga ångestyttringar och skapa 
förståelse för sitt eget fungerande. Patient 2 skattade mycket högre vid 
andra mätningen men uttryckte en förbättring i mående. Detta då denna 
mätning inkluderade ångest som patienten tidigare varit omedveten om. 
Med andra ord medvetandegjordes patientens, tidigare omedvetna, 
ångest för patienten under de första samtalen innan den andra 
mätningen, men efter den första. Detta antyder att patienten förmåga att 
observera sig själv ökade och inkluderar tidigare negativa och 
ignorerade känslor i kroppen.  
 
I framtida forskning kan ett bedömningssamtal göras där 
ångestkanalisering kartläggs och problemformulering görs innan första 
mätningen för att få mer korrekta initiala skattningar. Detta utifrån att 
flera patienter efter första samtalet, av författaren, upplevdes få en ökad 
förståelse och förmåga att uppmärksamma och benämna sin ångest som 
just ångest, något som kan ha påverkat påföljande skattningar på BAI. 
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Begränsningar 
Med denna typ av studie där deltagarantalet är lågt, där det endast är en 
behandlande terapeut samt där kontrollgrupp saknas finns det 
begränsningar i generaliserbarheten av resultaten. Flera patienter valde, 
genom att inte längre upprätthålla kontakt eller komma på avtalade 
möten, att sluta efter bedömningssamtal och efter några få samtal. En 
intention-to-treat analys hade gett bättre utfallsvärden än den 
completers-analys som nu gjorts men tyvärr var det inte möjligt att få 
eftermätningar från patienter som hoppade av behandlingen.  
 
Det är svårt att utesluta slumpmässiga förbättringar. Utöver 
begränsningarna som designen i sig medför, gjordes heller inte några 
följsamhetsskattningar. Det kan dock antas att eftersom 
terapeuten/författaren har träning i ISTDP och fick handledning i 
metoden har den utförts på ett riktigt sätt. Dock finns det tillfällen under 
behandlingens gång då bristande erfarenhet och träning kan ha hindrat 
behandlingens framgång.  
 
Ett uppenbart problem för en opartisk utvärdering av resultaten är att 
författaren har ett stort intresse för och engagemang i ISTDP. Det finns 
därför en klar risk för allegiance-tolkningar av resultaten. Detta skulle 
kunna innebär en ökad risk att tolka de positiva resultaten som beroende 
av ISTDP och de negativa resultaten som beroende av yttre faktorer 
såsom tex livsomständigheter. 
 
Patienterna har inte grundligt undersökts för ko-morbiditet annat än den 
kliniska bedömning som gjordes av terapeuten och patienternas 
diagnosregistrering i journalsystemet. Detta medför svårigheter att uttala 
sig kring vad behandlingen egentligen förbättrade. Utöver detta var det 
också svårt att säkerställa vilken typ av AD/HD som patienterna hade. 
Alla patienter som valde att delta inkluderades. Detta gör resultaten 
svåra att replikera då det kliniskt är stora skillnader mellan de olika 
typerna av AD/HD. Detta försvårar möjligheten att uttala sig om vilken 
grupp av AD/HD-patienter som interventionen riktar sig till och skulle 
kunna vara verksam för. Då det var lågt antal deltagare användes ingen 
cut-off för att exkludera specifika typer av AD/HD. 
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Slutsatser 
 

Denna studie är den första i sitt slag som undersöker effekten av en kort 
tidsbestämd behandling av ISTDP (psykodynamisk psykoterapi) på 
AD/HD-symptom, interpersonellt fungerande och ångest på vuxna 
personer med AD/HD i Sverige. Resultaten visar på signifikanta resultat 
på interpersonellt fungerande och AD/HD-symptom samt tendenser till 
minskad ångest. Det finns dock ett behov av att i framtiden undersöka 
vilka specifika undergrupper av personer som har AD/HD som skulle 
kunna bli hjälpta med psykodynamisk affektfokuserad terapi som ett 
komplement till sedvanlig medicinbehandling. Denna studie visar att det 
finns områden där vissa personer diagnosticerade med AD/HD kan bli 
hjälpta på relativt kort tid. I framtiden skulle det vara intressant att 
undersöka effekten av en lite längre behandling med ISTDP.  
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Appendix A 
 
Information om forskningsprojekt om AD/HD-behandling 
 
AD/HD är ett vanligt och för individen belastande psykiatriskt tillstånd. Tillståndet medför 
ofta stort lidande för personen och ibland för hans eller hennes anhöriga. Det är alltså viktigt 
att utveckla effektiva behandlingsformer och att systematiskt utvärdera nyttan av dem. 
 
Vid psykiatrimottagningen på Vrinnevisjukhuset, där man behandlar patienter med diagnosen 
AD/HD, genomförs nu ett forskningsprojekt om AD/HD-behandling som vi inbjuder Dig att 
delta i. Vi kommer att undersöka effekten av psykoterapimetoden Intensiv Dynamisk 
Korttidsterapi (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, ISTDP). Metoden har använts 
med framgång mot olika former av problem i andra länder, men den har inte beforskats i 
Sverige. 
 
Deltagande i denna behandlingsundersökning är helt frivilligt. Om Du väljer att inte delta 
kommer Du att få den behandling som vanligtvis erbjuds patienter med Din problematik på 
din mottagning.  
 
För att undersökningen ska genomföras på ett vetenskapligt korrekt sätt kommer vi att 
slumpmässigt fördela de patienter som är intresserade av att delta i projektet till antingen 
ISTDP eller till den behandling som kliniken normalt erbjuder.  
 
För Dig som patient innebär deltagande i ISTDP att terapisamtalen kommer att spelas in på 
video. Skälet till detta är att vi vill kunna avgöra om terapisamtalet har följt terapiformens 
principer. Du kommer att få fylla i några formulär, före, under och efter behandlingen, om hur 
Du mår och hur du upplever ditt fungerande i din vardag. Det kan ta en stund att fylla i 
formulären, särskilt före och efter behandlingen.  
 
Allt material kommer att förvaras under sekretess på psykiatrimottagningen på  
Vrinnevisjukhuset. Dina svar och resultat kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta 
del av dem. Om Du skulle välja att delta men sedan ångra Dig är det bara att säga ifrån. Allt 
tidigare insamlat material om Dig kommer då att förstöras. Möjligheten att få adekvat hjälp 
påverkas inte av att man tackar nej till att delta eller avbryter sitt deltagande i undersökningen. 
Eventuell behandling med medicin mot AD/HD påverkas inte av om Du deltar i 
undersökningen. 
 
För ytterligare information kan Du vända Dig till någon av oss undertecknare. 
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