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TRE FALLSTUDIER AV KOGNITIV BETEENDETERAPI VID SMÄRTSAM 
ENDOMETRIOS 

 
Malin Lindbäck 

 
Endometrios är en vanlig gynekologisk problematik som ofta är 
smärtsam. Trots att flera studier påpekar hög prevalens av 
psykiatrisk komorbiditet bland kvinnor med endometrios och att 
psykoterapeutiska och psykologiska insatser förordas så finns 
mycket lite forskning kring psykologisk behandling vid endometrios. 
Den här studien var explorativ och undersökte kvantitativa effekter 
och kvalitativa detaljer från tre fallstudier av kognitiv beteendeterapi 
vid smärtsam endometrios. Behandlingen innehöll fyra behandlings-
moment; psykoedukation, fallformulering, beteendeförändring/expo-
nering samt mindfulness och gavs i komprimerad form vid fem 
behandlingssessioner. Behandlingarna föll väl ut och fick positiva 
utvärderingar av samtliga patienter. Resultaten var blandade men 
vissa förbättringar kunde ses. En patient hade i slutet av studien ökad 
livskvalitet, sänkt nedstämdhet, minskad katastrofiering, ökad 
aktivitet och sänkt funktionsnedsättning. Den andra patienten 
beskrev behandlingen positivt men fick få utslag i mätningar utöver 
tendens till minskad katastrofiering. I slutet av studien färgades 
hennes mätningar av förändrat hälsotillstånd, som antagligen 
överskuggade eventuella positiva effekter av behandlingen. Den 
tredje patienten hade svårigheter med att följa behandlingsplanen 
och hade en varierande funktionsnivå. Problem uppstod kring hennes 
mätresultat men de visade tendens till ökad livskvalitet, minskad 
katastrofiering och minskad funktionsnedsättning. Resultaten ses 
som lovande och ytterligare utveckling av kognitiv beteende-
terapeutisk behandling vid smärtsam endometrios föreslås. Däribland 
att behandlingsomfattning anpassas efter problematikens svårighets-
grad och komorbida psykiska problem.  

 
Nyckelord: Endometrios, smärta, psykologisk behandling, KBT, fallstudie, 
livskvalitet, funktionsnivå, psykoedukation, fallformulering, beteendeförändring, 
exponering, mindfulness. 
 
Endometrios är en av de mest vanliga gynekologiska sjukdomarna (Vitale, La Rosa, 
Rapisarda & Laganà, 2016a). Det är en godartad, menstruationsrelaterad, 
östrogenberoende och inflammatorisk sjukdom. Endometrios anses vara kronisk även 
om symptomen kan gå i skov, vissa förbättras spontant och andra har en gradvis 
försämring (Gustavsson & Valentin, 2016). Endometrios definieras av närvaro av 
livmoderslemhinna (endometrium) utanför livmodern. Livmoderslemhinnan bildar 
cystor (endometriom, endometrioshärdar) i bukhålan. Närvaron av endometrium 
utanför livmodern ger en inflammatorisk reaktion (Vitale, La Rosa, Rapisarda & 
Laganà, 2016b). Endometrios kan variera mycket i utseende och utbredning. Det kan 
vara knappt synbart och svårt att diagnostisera. Man kan se små prickar på bukhinnan, 
stora cystor som fäster vid organ eller stora bindvävskakor mellan flera organ i buken 
(Bergqvist, 2010). Prevalensen av endometrios är varierande. Mellan 0,7-11% bland 
vårdsökande kvinnor i en japansk översikt (Harada, 2014), 6-10% av alla kvinnor i 
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fertil ålder uppger vissa studier (Vitale et al., 2016b) och en annan uppskattning är 10-
15% av fertila kvinnor i västra Europa och USA (Denny & Mann, 2007). 80 % av 
kvinnor med endometrios har olika typer av smärtor orsakade av sjukdomen, medan 
20-25% kan vara symptomfria. 30-50% av kvinnor med endometrios har 
fertilitetsproblem (Facchin, Barbara, Saita, Mosconi, Roberto, Fedele & Vercellini, 
2015), och 50 % av kvinnor som lider av infertilitet har endometrios (Dunselman, 
Vermeulen, Becker, Calhaz-Jorge, D´Hooghe, De Bie, Heikinheimo, Horne, Kiesel, 
Nap, Prentice, Saridogan, Soriano & Nelen, 2014). I Japan ser man en ökning av 
endometrios samtidigt som barnafödande minskar och den äldre befolkningen ökar, 
något som ur ett nationellt perspektiv blir ett stort socioekonomiskt problem (Harada, 
2014).  
 
Olika menstruationsrubbningar eller kraftig blödning kan bidra till sjukdomen. Så 
även att vänta länge med att skaffa barn och få antal graviditeter. Diagnosen ställs 
oftast vid 25-30 års ålder, även om symptom kan förekomma direkt efter 
menstruationsdebut. Sjukdomsdebut kan också komma senare i livet, som exempel 
efter graviditet. De symptom som man kan utveckla är bl. a. buk- och bäckensmärta, 
dysmenorré (mensvärk), dyspareuni (smärta vid penetrering och samlag) och 
svårigheter med att bli gravid. Sjukdomen kan också ge sammanväxningar i buken, 
andra relaterade smärtor, adenomyos, vegetativa symptom (som illamående, yrsel, 
svaghet, kallsvettning), svullnad i buken, menstruationsrelaterad diarré och 
obstipation, urinvägsinfektioner, allmän sjukdomskänsla, trötthet, förhöjd 
kroppstemperatur och smärta vid bl.a. matintag, tarmtömning, urinering och 
tarmrörelse. Endometrioscystor som bildas kan sitta fast vid andra organ och 
vävnader, eller ligga löst i buken. Cystorna kan spricka eller läcka något som kan ge 
infektion i buken och akuta smärtor. Lösa cystor kan även orsaka torsion, strypning av 
blodtillförseln till andra organ. Man har sett att kvinnans lidande inte står i relation till 
sjukdomens utbredning och härdarnas storlek. Var härdarna lokaliserar sig och vilka 
organ som drabbas kan ha stor inverkan på grad och typ av smärta. Smärtbilden 
påverkas t.ex. av om förändringarna ligger djupt och om de engagerar ytor med 
nervceller. Detta innebär ofta ökad smärta. Likaväl är många kvinnor besvärsfria trots 
utbredda endometriosförändringar (Gustavsson & Valentin, 2016).  
 
Det finns bevis för att endometrios har existerat långt tillbaka i tiden, åtminstone för 
300 år sedan. Men det finns också kopplingar till det moderna samhällets miljögifter 
och kvinnors uppskjutande av graviditet till senare i livet. Endometrios kallas ofta den 
bortglömda sjukdomen. Trots att sjukdomen har varit känd i hundratals år och är 
vanligt förekommande, nämns den sällan i medicinhistoriska verk (Bruce, 2016). 
 
Hur och varför endometrios uppkommer är ännu en omdiskuterad fråga där det finns 
olika teorier. Idag vet man att det finns så väl genetiska, hormonella som 
immunologiska kopplingar. Den ledande teorin har sedan 1927 varit s.k. retrograd 
blödning, d.v.s. att menstruationsblod åker bakåt i äggledarna och läcker ut i buken. 
Endometrieceller följer med mensblod ut i bäckenhålan (Bruce, 2016). Retrograd 
blödning är normalt och vanligt förekommande hos kvinnor. I vanliga fall tar 
kroppens immunförsvar hand om blod och endometrieceller som läkt ut i buken 
(Bergqvist, 2010). Men kvinnor som har endometrios har sämre funktion hos de vita 
blodkropparna som ska hantera och oskadliggöra dessa främmande substanser i 
bukhålan (Bruce, 2016). Fragment från endometrium som hamnar i bukhålan kan 
sedan fästa sig på olika platser, växa och blöda precis som livmoderslemhinnan gör i 
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livmodern (Gustavsson & Valentin, 2016). Närvaron av endometrieceller i bukhålan 
utlöser en inflammatorisk reaktion, och när immunsystemet inte lyckas oskadliggöra 
partiklarna så försöker kroppen istället kapsla in dem med bindväv (skapar fibros). 
Samtidigt växer endometrioshärden både utåt mot bindväven och bukhålan, och inåt 
mot det organ den sitter på, något som kan orsaka organskador, försämrad 
organfunktion och obstruktion. I tillägg kan det orsaka ärrbildningar på organ, och 
sammanväxningar mellan olika organ och endometriom (Bergqvist, 2010). Det finns 
sannolikt många faktorer som påverkar utvecklingen av endometrios (Olovsson, 
2016). Man tror att det finns två typer av endometrios med lite olika problembild; 
ytlig peritonealendometrios och djup infiltrerande endometrios (Bruce, 2016).  
 

Smärta vid endometrios 
Den inflammatoriska reaktion som endometriecellernas närvaro i bukhålan väcker 
skapar i sig smärtreaktioner. Så även den organpåverkan som endometrioshärdarna 
orsakar där de sitter. Sammanväxningarna i buken kan ge smärtor på olika sätt. 
Smärtorna kan bero på olika aspekter av sjukdomen och vara en kombination av 
kroniska smärtor och mer akuta inflammatoriska smärtor (Bergqvist, 2010). 
Förändringar i bukhålan orsakade av endometrios kan påverka perifera spinalnerver i 
de peritoneala ytorna och ge smärta. Endometriosförändringar kan också komma i 
kontakt med nerver som engagerar det autonoma nervsystemet och ge vegetativa 
symptom (t.ex. kallsvettning, illamående, yrsel, trötthet). Kvinnor med endometrios 
kan ha en mycket varierad smärtbild. Allt ifrån inga symptom till mycket svåra 
smärtor. Smärtorna kan vara en kombination av lokaliserad smärta, diffus smärta och 
vegetativa symptom. Smärtorna i buken är ofta molande, huggande, skärande eller 
krampliknande. Kvinnan kan också ha utstrålning till ben, rygg, vulva, anus och 
perineum. Smärtan kan vara cyklisk, variabel eller kronisk. Ofta förekommer episoder 
av akuta smärtor som då kan kräva utredning för att utesluta annan sjukdom eller 
någon form av påverkan från endometriosen som kräver åtgärd. Bl.a. ruptur av cystor, 
blödningar och inflammationer kan orsaka akuta smärtor (Gustavsson & Valentin, 
2016). 
 
Smärta vid endometrios innehåller flera komponenter. Den klassificeras som 
nociceptiv (Bergqvist, 2010), det vill säga smärta orsakad av nociceptiv retning på 
grund av skada eller risk för skada av vävnad (Karlsten, 2014). Nociceptiv smärta 
orsakas bl.a. av den inflammatoriska reaktionen vid endometrios, och av den 
påverkan som sker på organ i buken. Man kan även utveckla neuropatiska 
smärtkomponenter eftersom endometrioshärdar kan infiltrera nerver i buken 
(Bergqvist, 2010). Neuropatisk smärta är smärta orsakad av påverkan och skada på 
nervsystemet i sig, och har ofta en annan karaktär (Karlsten, 2014). 
Smärtproblematiken kan även få andra komponenter och påverkas av andra 
smärtmekanismer (Bergqvist, 2010). Ideopatisk/okänd smärta innebär smärta orsakad 
av andra faktorer än nociceptiv retning och nervpåverkan (Karlsten, 2014) och 
involverar hela nervsystemets komplexitet med olika smärtmekanismer som central 
sensitisering och wind-up, som kan innebära en ökad känslighet i delar av eller hela 
smärtsystemet och ge mer spridd och diffus smärta (Werner, 2010b). 
 
Smärtbilden vid endometrios kan således ta flera uttryck och är mycket variabel, 
mångfacetterad och komplex.  
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Behandling av endometrios 
Vanliga behandlingar av endometrios är hormonell behandling och operativa åtgärder, 
vanligen laparaskopi (titthålskirurgi). Laparaskopi används också för att ställa 
diagnosen (Bruce, 2016). Många medicinska och operativa åtgärder har visat sig vara 
lite framgångsrika (Petrelluzzi, Garcia, Petta, Ribeiro, Monteiro, Céspedes & Spadari, 
2012). Behandlingseffekt är ofta mycket variabel. Allt ifrån full bättring med 
ihållande effekt till tillfällig effekt, eller ingen effekt alls. Efter operation räknar man 
att 20-50 %, t.o.m. uppåt 75 %, får återfall inom 2-5 år om inte ytterligare hormonell 
behandling sätts in (Gustavsson & Valentin, 2016).  
 

Endometrios och psykisk hälsa 
Många studier har uppmärksammat att olika psykiska sjukdomar är vanligt 
förekommande bland kvinnor med endometrios (Facchin et al., 2015; Friedl, Riedl, 
Fessler, Wildt, Walter, Richter, Schüβler & Böttcher, 2015; Gustavsson & Valentin, 
2016; Vitale et al., 2016a; Vitale et al., 2016b). Kvinnor som har endometrios löper 
större risken för att utveckla problem inom ångest och depression än kvinnor utan 
endometrios, utifrån resultat i en longitudinell studie i Taiwan (Chen, Hsu, Huang, 
Bai, Su, Li, Yang, Chang, Chen, Tsai & Chen, 2015). Nya studier har visat att 
livkvalitet och psykisk hälsa är betydligt sämre hos kvinnor med smärtsam 
endometrios jämfört med kvinnor med endometrios som inte har smärtor (Facchin et 
al., 2015). 
 
Problem relaterade till depression, ångest, smärta, infertilitet och sexuell funktion är 
ofta en del av problembilden vid endometrios. Emotionella reaktioner påverkar 
upplevelsen (Vitale et al., 2016b) och utvecklingen av smärtproblematik. Smärta är en 
komplex upplevelse och kan sägas bestå av tre delar: en sensorisk, en känslomässig 
och en kognitiv del (Rivano, 2010). I tillägg får smärta ett beteendemässigt uttryck 
och smärtbeteende kan läggas till de sensoriska, emotionella/affektiva och 
kognitiva/evaluerande delarna av smärta (Werner, 2010a). Alla aspekter av smärta 
bearbetas och hänger samman i vår hjärna och nervsystemet (Werner, 2010b). Dessa 
multifaktoriella samband förklarar potentialen av psykologisk bedömning och 
psykologisk intervention vid smärtsam endometrios.  
 
Psykologisk kompetens kan behöva bli en del av reguljär bedömning och vård vid 
endometrios (Vitale et al., 2016b) särskilt vid smärtsam endometrios (Facchin et al., 
2015). Identifiering av riskgrupper (Vitale et al., 2016b) och utvidgad psykologisk 
differentialdiagnostisk bedömning kan vara relevant (Gustavsson & Valentin, 2016). 
Behandling av psykosomatiska aspekter, ångest och depression anses viktigt för 
kvinnor med smärtsam endometrios (Friedl et al., 2015).  
 

Psykoterapeutisk intervention vid smärtsam endometrios 
Även om flera studier har visat den höga förekomsten av emotionella och psykiska 
problem relaterat endometrios (Facchin et al., 2015) så finns det mycket få studier av 
psykologisk intervention och psykoterapeutisk behandling vid endometrios. Jag har 
hittat två studier.  
 
En studie i Brasilien som publicerades 2012 evaluerade fysioterapi i kombination med 
psykoterapi vid smärtsam endometrios. Behandlingarna visade sig ha positiv effekt på 
upplevd stress, nivåer av kortisol, vitalitet och fysisk funktion. Behandlingen bestod 
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av 10 träffar à 2,5 timmar med en timme fysioterapeutiska interventioner (ex. 
avslappning, andning, repositionering, kroppskännedom, fysisk träning, daglig 
aktivitet, stretching, massage, transkutan elektrisk nervstimulering) följt av en session 
i kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT sessionerna behandlade frågorna endometrios, 
smärta, stress, familje- och sociala relationer samt sexualitet. Behandlingen hade 
fokus på psykoedukation och coping med sedvanliga KBT tekniker (Petrelluzzi et al., 
2012). 
 
I 2012 kom även en dansk pilotstudie ut, med corrigendum som publicerades i 2016. 
Studien visade positiva resultat från en mindfulnessbaserad psykologisk intervention 
för smärtsam endometrios, med effekt på smärta, välmående och funktion. I 
corrigendum tonade man upp de positiva effekterna p.g.a. tidigare 
databearbetningsfel. Ytterligare forskning inom området förespråkades (Kold, 
Hansen, Vedsted-Hansen & Forman, 2016). 
 
Psykologisk behandling och KBT vid endometrios kan således sägas vara ett relativt 
outforskat område.  
 

Möjliga KBT-interventioner vid smärtsam endometrios 
Psykologiska interventioner har visat sig effektiva i att minska smärta, 
funktionsnedsättning, ångest och katastroftänkande vid olika typer av smärtproblem. 
Psykologisk behandling av smärta kan anses vara en säker form av behandling med få 
negativa bieffekter (Williams, Eccleston & Morley, 2012). KBT för smärta har visat 
sig framgångsrikt i flertal studier, även om effekterna ibland är små (Williams et al., 
2012; Sveinsdottir, Eriksen & Endresen Reme, 2012). KBT för smärta kan numera ses 
som en effektiv behandlingsform. Ytterligare forskning behövs för att förstå 
behandlingsutfall och optimera behandling utifrån specifika populationer, specifika 
behandlingsingredienser inom KBT, behandlingseffektivitet ur olika perspektiv, och 
vad som utmärker treatment responders jämfört med non-responders (Williams et al., 
2012). SBU (2010) efterfrågar även mer studier av högre kvalitet och med enskilda 
behandlare för att bättre belysa individuell psykologisk behandlings effektivitet och 
hälsoekonomiska perspektiv vid smärta.  
 
KBT och beteendeterapi (BT) är de psykologiska behandlingar som är mest studerade 
och har främst stöd inom smärta (Williams et al., 2012). BT med och utan kognitiva 
copingfärdigheter, har visat sig likvärdigt (Kole-Snijders, Vlaeyen, Goossens, Rutten-
van Mölken, Heuts, van Breukelen & van Eek, 1999), men resultaten kring KBT och 
BT för smärta är generellt motstridiga i olika studier (Sveinsdottir et al., 2012). KBT 
har visat sig överlägsen BT med enbart beteendetekniker i en större metastudie 
(Williams et al., 2012). Därför utgår jag från ett KBT-perspektiv i denna studie och 
inkluderar så väl beteendetekniker som kognitiva tekniker.  
 
Det finns flera olika former av KBT och olika metoder som har applicerats på smärta 
(Williams et al., 2012; SBU, 2010; Sveinsdottir et al., 2012). Jag beskriver här några 
av de vanligaste förekommande metoderna.  
 

Psykoedukation. 
De flesta psykoterapeutiska behandlingar för smärta inkluderar någon form av 
utbildning kring problematiken (Williams et al., 2012) för att få kunskap och 
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förståelse för sin sjukdom och smärtproblematik. Detta kan innefattas under 
psykoedukation, patientutbildning (Moseley & Butler, 2015; Robins, Perron, 
Heathcote & Simons, 2016; Louw, Diener, Butler & Puentedura, 2011) eller s.k. 
neuroscience education (Robins et al., 2016; Louw et al., 2011). Psykoedukation 
kring smärta och dess neurobiologi har visat sig vara en viktig del av smärtbehandling 
och ha effekt på smärta, funktionsnedsättning, katastrofiering och fysiskt utförande 
(Louw et al., 2011).  
 

Fallformulering. 
En fallformulering innefattar identifiering av problem och undersökning av möjliga 
samband till problemets utveckling och vidmakthållande, och därmed möjliga 
behandlingsåtgärder. Det är en grundlig analys av problemet och dess samband 
(Farmer & Chapman, 2008). Fallformulering förklara funktionella samband (Hayes, 
Strosahl, Luoma, Smith & Wilson, 2004b), och avgör terapins riktning och 
målsättningar. Fallformuleringen sammanfogar teori och klinisk praktik, och ger ökad 
förståelse för problemet till patient och behandlare (Kuyken, Padesky & Dudley, 
2009). Fallformulering kan vara ett mycket omfattande arbete och kan pågå 
kontinuerligt genom KBT behandling (Farmer & Chapman, 2008). En fallformulering 
kan ha betoning på kognitiva och/eller beteendeterapeutiska principer. 
Fallformulering med exempelvis funktionell analys avgör val av specifik intervention, 
t.ex. typ av exponering.  
 

Coping. 
Coping är en annan vanlig metod vid smärta. Copingbegreppet avser strategier 
(beteenden och tankesätt) som en individ använder sig av för att hantera belastande 
situationer som t.ex. stress eller smärta (SBU, 2010). Vanliga metoder inom coping är 
arbete med irrationella tankar kring smärtan, omrikta uppmärksamhet, och förändra 
aktivitetsmönster kring smärtan, med syfte att kontrollera och minska smärta (Keefe, 
Caldwell, Williams, Gil, Mitchell, Robertson, Martinez, Nunley, Beckham, Crisson & 
Helms, 1990). Flera studier har visat på positiva effekter av s.k. coping skills training 
(Keefe et al., 1990; Kole-Snijders et al., 1999). En studie från Syd Afrika beskriver 
faktorer som att anpassa fysisk aktivitet, inhämta kunskap, planera och schemalägga 
aktivitet, socialt stöd, acceptans, positiv attityd, självprat och andlighet som viktiga 
för kvinnors coping vid endometrios (Roomaney & Kagee, 2016). Coping kan vara 
problemlösande och adaptivt, men kan även innefatta beteendemässigt undvikande, 
som i regel är maladaptivt (SBU, 2010). Copingstrategier kan vara adaptiva vid 
smärta men också vara associerat med minskad funktion (Karsdorp & Vlaeyen, 2009). 
En studie som jämförde BT med och utan copingfärdigheter mot kontrollgrupp visade 
lika god effekt från BT både med och utan copingstrategier, förutom gällande 
variablerna smärtcoping och smärtkontroll där behandlingen med copingstrategier var 
bättre (Kole-Snijders et al., 1999). Activity pacing, så som att dela upp aktiviteter i 
mindre genomförbara enheter och att gå framåt sakta men regelbundet, är en 
copingstrategi som kan tänkas vara funktionell, men som i vissa studier har visat sig 
vara associerad med minskad funktion, och i andra studier inte. Att vakta/skydda sin 
skada och att be om hjälp är copingstrategier som generellt verkar kunna anses som 
dysfunktionella strategier. Vila är ytterligare ett beteende som kan tänkas minska 
funktion, men Karsdorp och Vlaeyens (2009) studie bekräftade inte detta. Modeller 
kring katastrofiering kan teoretiskt förklara samband kring rädsla, undvikanden och 
effekt av copingmetoder. Det kan tänkas att det finns olika subgrupper av patienter 
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som reagerar olika på copingstrategier (Karsdorp & Vlaeyen, 2009). Det vill säga att 
funktionen av copingbeteenden blir olika beroende på person och situation, och att de 
både kan vara adaptiva och maladaptiva vid smärta.  
 

Fysisk aktivitet. 
Att uppmuntra fysisk aktivitet och träning på olika sätt är ofta en viktig del i KBT 
behandling av smärta (Sveinsdottir et al., 2012). Fysisk aktivitet och träning kan 
minska smärta och relaterade symptom (Ambrose & Golightly, 2015).  
 

Exponering. 
Exponering är en behandlingsstrategi som angriper beteendemässigt och tankemässigt 
undvikande. Exponering och beteendeexperiment har visat sig framgångsrikt vid 
smärtproblem (Karsdorp & Vlaeyen, 2009). Fear-avoidance modellen av smärta 
(Vlaeyen & Linton, 2000) förklarar hur undvikande och rädsla för smärta kan bidra 
till försämrad funktion vid smärta. Kognitiv katastrofiering (katastroftänkande kring 
smärtan) bidrar till rädsla och undvikande (Karsdorp & Vlaeyen, 2009). Rädsla för 
smärta kan vara en sårbarhetsfaktor för akuta smärtepisoder och verkar vara en 
riskfaktor för utveckling av kronisk smärta och långtidssjukskrivning (Vlaeyen, 
Morley, Linton, Boersma & de Jong, 2012a; de Jong, Vlaeyen, von Eijsden, Loo & 
Onghena, 2012). Graderad in-vivo exponering kan minska katastrofiering, rädsla för 
smärta och funktionsnedsättning (de Jong et al., 2012). In-vivo exponering kan vara 
mer effektivt än bara gradvis ökad aktivitet vid smärta och rörelserädsla, gällande 
katastrofiering och upplevd fara från aktivitet, även om bägge interventioner kan vara 
positiva (SBU, 2010). Genom exponeringsbehandling vill man komma åt rädslan och 
undvikandet, och arbeta för att förändra föreställningen av smärtan som ett hot 
(Vlaeyen, Morley, Linton, Boersma & de Jong, 2012b).  
 

Acceptans.  
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (Hayes, Strosahl, Bunting, Twohig & 
Wilson, 2004a) är en form av KBT som har haft framgång inom smärta (SBU, 2010; 
Hughes, Clark, Colclough, Dale & McMillan, 2016). Huvudfokus i ACT är att öka 
psykologisk flexibilitet och etablera ett accepterande förhållningssätt till ens tillstånd 
(SBU, 2010). Minska fokus på att kontrollera symptom, minska undvikande och öka 
fokus på aktivitet i linje med egna värderingar (Hayes et al., 2004a; Robinson, 
Wicksell & Olsson, 2004). Exponering är ofta en viktig del av behandlingen (SBU, 
2010). Mindfulness är en annan viktig ingrediens i ACT behandling (Hayes et al., 
2004a). Acceptans och mindfulness har visat sig vara negativt associerade med nivåer 
av psykologisk ångest. Nivåer av mindfulness korrelerar inte nödvändigtvis med 
nivåer av acceptans, vilket kan betyda att de kräver olika/kombinerade interventioner 
(Andersen & Vægter, 2016). Acceptans och mindfulnessbaserade terapier har visat 
sig framgångsrika vid smärta. ACT mer så än bara mindfulnessbaserade terapier. Men 
ännu är KBT överlägsen som psykologisk behandling vid smärta (Veehof, 
Trompetter, Bohlmeijer & Schreurs, 2016).  
 

Mindfulness. 
Avslappningsträning i olika former är vanligt förekommande inom KBT vid smärta 
(Sveinsdottir et al., 2012). Mindfulness har blivit populärt inom smärtbehandling på 
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senare år. Det kan ha ett värde i förbättrat utfall vid KBT behandling. KBT med 
mindfulness-meditation har visat sig framgångsrikt på depression, ångest och 
katastrofiering vid smärta (Andersen & Vægter, 2016). En systematisk översikt över 
studier av mindfulness vid smärta visar effekt på smärta, depression och livskvalitet 
(Hilton, Hempel, Ewing, Apaydin, Xenakis, Newberry Colaiaco, Ruelaz Maher, 
Shanman, Sorbero & Maglione, 2016). Även en studie av mindfulness vid kronisk 
sjukdom visar positiva effekter och var en accepterad behandling ur patient perspektiv 
(Howarth, Perkins-Porras, Copland & Ussher, 2016). Mindfulness har som sagt även 
visat positiv effekter i en pilotstudie av endometrios (Kold et al., 2016).  
 

Val av interventioner för studien 
Som beskrivet finns flera olika typer av behandlingar inom KBT och olika 
interventioner. Till denna studie valdes behandlingsmomenten psykoedukation, 
fallformulering, exponering/beteendeförändring och mindfulness, samt ett avslutande 
samtal. Psykoedukation valdes eftersom det är centralt och basalt inom KBT och 
smärtvård (Williams et al., 2012). Fallformulering är också en basal och viktig 
ingrediens i KBT för att analysera och formulera problemområden och målsättningar 
(Farmer & Chapman, 2008). Exponering och beteendeförändring antogs vara viktiga 
moment för att bryta undvikanden, uppnå förändring och få ett annat förhållningssätt 
till smärtan. Exponering och beteendeexperiment har god evidens vid 
smärtproblematik (Karsdorp & Vlaeyen, 2009). Jag inkluderade även mindfulness 
eftersom det är en metod som blivit mer förekommande inom olika typer av 
smärtbehandling och annan psykologisk behandling på senare år (Andersen & 
Vægter, 2016), och mindfulness har visat positiv effekt vid smärtproblematik (Hilton 
et al., 2016) samt vid kronisk sjukdom (Howarth et al., 2016). Mindfulness har redan 
tidigare visat positiv effekter i en pilotstudie av endometrios (Kold et al., 2016). Jag 
inkluderade inte coping på grund av behandlingens avgränsade tid, ett mer 
beteendeterapeutiskt fokus och motstridiga evidens kring coping (se bl.a. SBU, 2010; 
Karsdorp & Vlaeyen, 2009) som beskrivits ovan. Jag inkluderade heller inte fysisk 
aktivitet eftersom patienterna redan hade konsulterat en fysioterapeut och min 
behandlingsinsats var avgränsad. Jag inkluderade heller inte acceptans eftersom mer 
traditionell KBT än så länge har starkare evidens inom smärta (Veehof et al., 2016), 
men däremot valdes som sagt ett moment med mindfulness, där vissa aspekter av 
acceptans kan tänkas ingå enligt Veehof et al. (2016). 
 

Syfte och frågeställning 
KBT har visat sig hjälpsamt vid olika smärtproblem (Williams et al., 2012; 
Sveinsdottir et al., 2012). Det finns få studier av psykoterapeutisk behandling vid 
endometrios. Syftet med studien var att utforska om en kort fem sessioners KBT-
intervention, bestående av psykoedukation, fallformulering, 
exponering/beteendeförändring och mindfulness, kunde vara hjälpsamt för kvinnor 
med smärtsam endometrios i att öka förståelse för problematiken, förbättra 
livskvalitet, minska smärta, minska funktionsnedsättning, öka aktivitet, minska 
katastroftänkande, nedstämdhet samt ångest/oro.  
 
Arbetet följde hypotesen att KBT kan förbättra livskvalitet, funktion och psykisk 
hälsa hos unga kvinnor som lider av smärtsam endometrios.  
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Metod 
 

Design 
Studien var en single case experimental design A-B-A med baslinje och kontinuerlig 
mätning före, under och efter intervention. En kvasi-experimentell design (Barlow, 
Nock & Hersen, 2009) i en naturalistisk klinisk miljö. A-B-A design med upprepad 
baslinje valdes framför A-B design för att åskådliggöra resultat över en längre 
tidsperiod bl.a. eftersom att symptomen på endometrios kan variera cykliskt i 
samband med menstruationscykeln och för att behandlingseffekt kan ta tid att 
etablera. Jämförelser gjordes grafiskt inom individer baserat på förändringar i mätning 
före, under och efter behandling. Baslinje innan intervention utgjorde kontroll. 
Resultaten åskådliggjordes grafiskt. Genom att ha flera försökspersoner replikerades 
upplägget för ökad generaliserbarhet och information. Utifrån resultaten kunde man 
göra vissa jämförelser mellan individer och se efter trender i behandlingsutfall. 
 

Deltagare och urval 
Studien genomfördes vid en specialiserad smärtmottagning vid Danderyds sjukhus i 
Stockholm. Till studien söktes tre unga kvinnor 18-35 år. Val av åldersspann berodde 
på att diagnosen endometrios ofta ställs vid 25-30 års ålder, trots att symptomen ofta 
startar mycket tidigare (Gustavsson & Valentin, 2016). Jag ville gärna ha 
interventionen i en tidig fas av sjukdomen, och i en vuxen population.  
 
Deltagare skulle ha diagnosen endometrios och en smärtdiagnos där nociceptiv smärta 
ingick. Deltagarna kunde ha psykiatriska diagnoser i tillägg, andra somatiska problem 
och andra smärtproblem. Svårare psykisk sjukdom som psykossjukdom, uttalad 
personlighetsstörning, suicidalitet, allvarlig depression, allvarlig ätstörning, 
bipolärsjukdom och neuropsykiatrisk problematik innebar exkludering. Allvarlig eller 
omfattande somatisk sjukdom som överskuggade problembilden innebar också 
exkludering från studien. Annan omfattande smärtproblematik som inte hängde 
samman med endometrios innebar även det exkludering. Så även om patienten av 
olika praktiska orsaker inte kunde följa studiens upplägg och tidsplan. Klienter som 
exkluderades erbjöds ordinärt behandlingsupplägg vid smärtmottagningen utanför 
studien eller remitterades vidare för lämplig behandling.  
 
De tre deltagarna valdes utifrån vilka patienter som remitterades till 
smärtmottagningens psykolog under aktuell tidsperiod och som uppfyllde 
inklusionskriterierna och inte exklusionskriterierna. Tre patienter exkluderades på 
grund av allvarligare psykisk komorbiditet eller svårigheter med att rent praktiskt 
följa studiens upplägg. 
 

Deltagarna 
Klienterna var tidigare diagnostiserade och utredda av gynekolog och diagnosen 
endometrios var ställd. Alla klienterna hade alla en uttalad smärtproblematik relaterad 
till endometrios och hade remitterats till en specialiserad smärtmottagning. De hade 
bedömts av smärtläkare som ställt smärtdiagnoser och bedömt smärtsituationen. 
Samtliga hade också träffat en specialiserad fysioterapeut som handlett dem i 
användning av TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation) och rådgett kring 
fysisk aktivitet och träning. 
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Patient X. 
Skulle fylla 29 år. Hon var tjänstledig från arbetet p.g.a. studier och studerade på 
heltid. Hon hade en sambo. Hon hade ett gott socialt nätverk men det hade varit en del 
problem i familjen. Hon hade fått diagnosen endometrios för ett år sedan, efter många 
års utredning. Hon hade haft smärtproblematiken sedan mensdebut. Utöver smärtsam 
endometrios så led hon av astma, allergier, huvudvärk och myalgi, en muskulär 
smärtproblematik, och ryggsmärta. Hennes smärta definierades som nociceptiv och 
okänd smärta. I bedömning diagnostiserades hon med insomni, återkommande 
depression (aktuell episod medelsvår) och generaliserat ångestsyndrom. Hon var 
fortfarande i sorg efter en anhörigs bortgång för en tid sedan. Hon hade tidigare haft 
andra psykiatriska problem inom ångest- och förstämning. Hon hade gått i 
psykologisk behandling och KBT vid ett par tillfällen tidigare för ångest och 
nedstämdhet.  
 

Patient Y. 
Skulle fylla 33 år. Hon arbetade 25 % och var långtidssjukskriven till 75 %. Hon 
bodde ensam. Hon hade ett gott socialt nätverk och många goda vänner. Hon hade 
utöver smärtsam endometrios, smärtsam neuropati och huvudvärk. Hennes smärta 
definierades som nociceptiv och neuropatisk. Hon fick diagnosen endometrios för nio 
år sedan, efter en längre period av utredningar. Hon hade haft tilltagande problem och 
smärtor sedan mensdebut. Vid initial bedömning ställdes diagnosen insomni. Hon 
uppfyllde inga andra psykiatriska diagnoser och hade inte tidigare haft psykiska 
problem. Hon hade tidigare gått i ett multimodalt smärtrehabiliteringsprogram för 
många år sedan, något hon upplevde att hon hade haft nytta av då.  
 

Patient Z. 
Skulle snart fylla 18 år. Hon bodde hos sina föräldrar och hade pojkvän. Hon 
studerade på heltid och var aktiv med djur på fritiden. Hon hade ett gott socialt 
nätverk men hade tidigare haft problem inom familjen. Innan behandlingsstart gick 
hon över på hemstudier för att underlätta koncentration och hantering kring 
smärtperioder och andra medicinska problem. Hon hade fått diagnosen endometrios 
för ett halvt år sedan efter en längre tid av utredningar. Även hon hade haft tilltagande 
smärtproblem sedan mensdebut. Utöver smärtsam endometrios hade hon en reumatisk 
sjukdom, huvudvärk, astma och allergi. Hennes smärta definierades som nociceptiv 
och okänd. Vid bedömning ställdes diagnoserna insomni och ospecificerad ätstörning. 
Hon beskrev även koncentrationsproblem. Hon hade för något år sedan haft 
allvarligare psykiska problem med emotionell instabilitet, relationsproblem, 
traumatisering och depression. Hon hade varit i psykiatrisk och psykologisk 
behandling tidigare och däribland testat KBT.  
 

Procedur 
Klienterna kontaktades per telefon för att boka tid för psykologbedömning. Ett 
bedömningssamtal hölls med psykologisk screening, psykologisk bedömning, 
information om studien och inhämtande av muntligt och skriftligt samtycke till att 
delta i studien, samt användande och publicering av data. Tidsplan presenterades. 
Kort därefter startade baslinjemätning (A) med mätning en dag per vecka under fyra 
veckor. För att säkerställa att klienten utförde mätningarna vid rätt tidpunkt infördes 
korta telefonsamtal för påminnelse och uppföljning av mätning. Efter baslinjemätning 
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startade behandlingen (B) med träffar en gång per vecka i fem veckor. Varje 
behandlingsmoment behandlades vid ett tillfälle och en relaterad hemuppgift gavs. 
Mätningar fortsatte en gång per vecka under behandlingsfas. De genomfördes i regel 
direkt innan följande session. Behandlingsmomenten följde en logisk ordning och 
antogs förstärka varandra. I de tillfällen patienten avbokade samtal infördes om 
möjligt en extra mätning och behandlingen sköts framåt. Det fanns dock en 
tidsbegränsning för studiens genomförande. Behandlingen avslutades med ett 
uppsummerande och avslutande samtal, följt av skriftlig behandlingsutvärdering. Ny 
baslinjemätning (AA) en dag per vecka administrerades i följande fyra veckor. Efter 
behov planerades telefonpåminnelser in. Därefter analyserades data.  
 

Studiens upplägg. 
A1 till A4 – Baslinje, 4 veckor. 
B1 till B5 – Behandlingsblock 1-4 och avslutande samtal, 5 veckor. 
C – Tillägg av behandlingsutvärdering i frågeformulär efter sista samtal.  
AA1 till AA4 – Upprepad baslinje, 4 veckor. 
Planerad omfattning: totalt minst 13 veckor.  

 

Behandling 
Bedömning och behandling utfördes vid smärtmottagningen av författare till studien, 
en legitimerad psykolog med många års erfarenhet av arbete med KBT och smärta, 
anställd vid samma smärtmottagning. Författaren genomförde studien som del av en 
vidareutbildning till psykoterapeut i KBT vid Stockholms Universitet. Behandlingen 
gavs i samma form till alla deltagare efter en särskild utarbetad behandlingsmanual 
med specifika hemuppgifter.  
 
Studien hade explorativ karaktär eftersom psykoterapeutisk behandling vid 
endometrios är ett okänt område. Den avgränsades och gavs under en kort tidsperiod 
eftersom det var ett pilotprojekt och projekttiden avgränsad i samband med kliniskt 
arbete och studietiden för psykoterapeututbildningen. Behandlingen inkluderade fyra 
väletablerade behandlingsmoment inom KBT som kunde tänkas ha effekt även vid 
smärtsam endometrios och som därför var av intresse att utpröva. 
Behandlingsmomenten administreras vid endast en session vardera på grund av 
pilotstudiens avgränsade omfattning och tanken om att undersöka en population som 
kunde tänkas hjälpas av en kort behandlingsinsats. Eftersom KBT vid endometrios är 
ett outforskat område valde jag att använda tidigare välbeprövade interventioner inom 
KBT för andra smärtproblem för att se deras effekter vid endometrios, som beskrivet 
ovan.  
 
Behandlingsmomenten innefattade psykoedukation, fallformulering, 
exponering/beteendeförändring och mindfulness, samt ett avslutande samtal.  
 
Sessionslängden hölls vid behov något längre än normalt eftersom behandlingen var 
komprimerad till ett fåtal träffar och även vid behov skulle kunna innefatta 
exponering in-vivo. Sessionerna var 50-90 minuter långa.  

Behandlingsöversikt och innehåll i korthet. 
• Telefonkontakt 
• Bedömningssamtal, information, samtycke 
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• Baslinjemätning (A), fyra veckor 
• Behandlingsblock (B1-B4), fyra veckor 
• Avslutande behandlingssamtal (B5) 
• Behandlingsutvärdering (B5C) 
• Ny baslinjemätning (AA), fyra veckor 

 

B1 ”Utbildning” – psykoedukation. 
Patientens diagnoser upprepades och förklarades. Teori om endometrios 
presenterades. Smärtans biopsykosociala modell presenterades med teori kring smärta 
och samband med fysiska och psykosociala aspekter. Hemuppgift: Information om 
endometrios och smärta att läsa hemma.  

 

B2 ”Analys” – fallformulering. 
Uppföljning av hemuppgift. Vi återkopplade till psykoedukationsblocket. Vi gick 
igenom patientens livssituation och sökte problemområden utifrån önskad 
livssituation och livskvalitet. Formulerade målsättningar för behandlingen. Gjorde 
topografisk analys, funktionell analys och möjligen en enkel kognitiv analys. 
Hemuppgift: Text om kognitiv beteendeanalys och arbetsblad från sessionen att 
fortsätta med hemma.  

 

B3 ”Exponering/beteendeförändring”.  
Uppföljning av hemuppgift. Vi återkopplade till utbildnings- och analysblock. Gick 
igenom rational för undvikande, exponering och beteendeförändring. Utarbetade 
minst ett exponeringsförslag eller förslag på konkret beteendeförändring som vi 
genomför direkt om möjligt eller som patienten fick i hemuppgift. Hemuppgift: Text 
om undvikande, exponering och beteendeförändring. Uppgift att själv exponera sig i 
åtminstone ett avseende, eller testa en beteendeförändring.  
 

B4 ”Mindfulness”. 
Uppföljning av hemuppgift. Genomgång av rational för mindfulness, närvaro i nuet, 
och att styra sin uppmärksamhet. Vi knöt an till patientens vardag, stress, anspänning 
och biopsykosocialmodell för smärta. Vi genomförde åtminstone en enkel 
mindfulnessövning i sessionen. Hemuppgift: Text om mindfulness samt skriftlig 
instruktion till den övning vi gjort med uppgift att träna dagligen under den 
kommande veckan, samt förslag på andra övningar.  

 

B5 ”Avslut” – avslutande samtal. 
Uppföljning av hemuppgift. Vi summerade upp behandlingen, återkopplade och gav 
feedback. Pratade om återfallsprevention och vägen vidare. Påminde om kommande 
eftermätning.  
 

Mätinstrument 
Min ambition var att utfallsmåtten skulle gå snabbt och lätt att fylla i för 
försökspersonerna, eftersom de skulle fylla i dem många gånger. Samtidigt ville jag 
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utforska många områden. Därför valde jag flera korta formulär framför mer 
omfattande mätinstrument.  
 

Screeninginstrument vid psykologisk bedömning. 
MINI International Neuropsychiatric Interview (Sheehan, Lecrubier, Sheehan, Janavs, 
Willer, Keskiner, Schinka, Knapp, Sheehan & Dunbar, 1997; Sheehan, Lecrubier, 
Sheehan, Amorim, Janavs, Willer, Hergueta, Baker & Dunbar, 1998), en semi-
strukturerad diagnostisk intervju, användes i bedömningssamtalet tillsammans med 
insamling av bakgrundsdata och data kring socioekonomisk status, smärtproblematik 
och andra psykiatriska och somatiska problem. MINI och de data och information 
som inhämtades utgjorde grundlag för inklusions- och exklusionskriterier ovan 
beskrivna. MINI har visat god reliabilitet och validitet i att identifiera kriterier för 
diagnoser inom DSM och ICD-10 systemen (Sheehan et al., 1997). 
 

Utfallsmått. 
Smärta: Numeric Rating Scale (NRS skattning). En fråga om genomsnittlig smärta 
senaste veckan (Boonstra, Stewart, Köke, Oosterwijk, Swaan, Schreurs & Schiphorst 
Preuper, 2016; Eriksson, Wikström, Årestedt, Fridlund & Boström, 2014). För att 
fånga upplevd smärta används ofta olika skalar (0-10 eller 0-100) där patienten får 
skatta sina smärta. Olika varianter av Visuell Analog Scale (VAS), där patienten får 
markera sin smärta på en visuell linje, är vanlig förekommande inom smärtvård 
(Boonstra et al., 2016), och NRS är en variant där en siffra mellan 0-10 istället 
efterfrågas muntligt eller skriftligt för att beskriva smärtan (Eriksson et al., 2014) 
Olika varianter har testats och visat liknande och god validitet och reliabilitet (Yakut, 
Bayar, Meriç, Bayar & Yakut, 2003).  
Nedstämdhet: Brief Patient Health Questionnaire Mood Scale (PHQ-9), nio frågor. 
PHQ-9 är ett kort frågeformulär som har visat sig fånga upp kriterier för depression 
och har god reliabilitet samt construct, criterion och external validity (Kroenke, 
Spitzer, & Williams, 2001).  
Ångest, oro: Generalized Anxiety Disorder – 7 (GAD-7), sju frågor. GAD-7 har visat 
god reliabilitet samt god criterion, construct, factorial och procedural validity 
avseende att fånga symptom på generaliserad ångest (Spitzer, Kroenke, Williams & 
Löwe, 2006).  
Livskvalitet: Brunnsviken Brief Quality of life scale (BBQ), 12 frågor, 6 domäner 
(Lindner, Frykheden, Forsström, Andersson, Ljótsson, Hedman, Andersson & 
Carlbring, 2016). BBQ har visat god test-retest reliabilitet på 0,89, lika god validitet 
som andra livskvalitetsmått och god diskriminativ förmåga mellan klinisk och icke-
klinisk population (Frykheden, 2014).  
Funktion: Pain Disability Index (PDI), sju frågor. PDI har visat god reliabilitet och 
validitet i att mäta funktionsnedsättning orsakad av smärta (Tait, Chibnall & Krause, 
1990). 
Katastroftänkande: Pain Catastrophizing Scale (PCS), 13 frågor, tre underkategorier 
(ruminering, magnifiering, hjälplöshet). PCS har visat god reliabilitet och criterion, 
concurrent och discriminant validity i att mäta kognitivt katastroftänkande, ångest och 
negativa affekt kring smärta (Osman, Barrios, Kopper, Hauptmann, Jones & O´Neill, 
1997; Osman, Barrios, Gutierrez, Kopper, Merrifield & Grittmann, 2000). Skalan som 
helhet har cronbach alpha .87 (Osman et al., 1997) och högre i senare studier (Osman 
et al., 2000). 



 

 
 

15 

Beteendeskattningar (frekvens/mängd): fysisk träning, fysisk aktivitet, stillasittande, 
sysselsättning, social aktivitet, annan fritidsaktivitet, medicinanvändning. Sju frågor.  
Utvärderingsfrågor om behandlingsmoment: förståelse innehåll, relevans, egen 
applicering, förståelse egen situation. NRS skattningar. Fyra frågor. 
Utvärdering av terapin som helhet: förståelse innehåll, relevans, applicering, 
förståelse egen situation, helhetsintryck, skriftliga synpunkter och förbättringsförslag. 
NRS skattningar. Åtta frågor. Samt Working Alliance Inventory Short Revised (WAI-
SR), 12 frågor på en sjugradig likertskala. WAI finns i flera olika versioner och mäter 
samarbetet mellan patient och terapeut i psykoterapi. WAI-SR är en kortare 
patientversion med god korrelation till andra alliansmått och god validitet och 
reliabilitet (Hatcher & Gillaspy, 2006). Faktorerna i WAI interkorrelerar, och frågan 
om de tre underkategorierna (band, uppgift och mål) kanske snarare borde vara två 
kategorier (band och uppgift/mål) har väckts i flera studier av olika WAI-versioner 
(Falkenström, Hatcher & Holmqvist, 2015). 
 

Mätning A:  
Smärta, beteendeskattningar, PDI, PCS, PHQ-9, GAD-7 och BBQ. Totalt 57 
frågor. 
 
Mätning B:  
Utvärderingsfrågor om upplevelsen av senaste behandlingsmomentet, smärta, 
beteendeskattningar, PDI, PCS, PHQ-9, GAD-7 och BBQ. I sista mätning B 
gav även utvärderingsfrågor om hela terapin och samarbetsallians (mätning 
B5C). Totalt 61 respektive 81 frågor.  
 
Mätning AA:   
Smärta, beteendeskattningar, PDI, PCS, PHQ-9, GAD-7 och BBQ. Totalt 57 
frågor.  

 

Etik 
Arbetet och studien följde etiska principer för psykologer i Norden (Sveriges 
psykologförbund, 1998) och gällande regler och lagar inom sjukvården i Sverige. 
Behandlingen journalfördes enligt sjukhusets rutiner. I skriftligt material utom journal 
avidentifierades individerna och inga personuppgifter förekom.  
 
 

Resultat 
 
Resultaten redovisas nedan för var patient separat och slutligen för utvärderingen av 
behandlingen. Resultat redovisas i figurer och tabeller. Relevanta händelser redovisas 
i en tabell för var patient. För samtliga patienter är det framtaget figurer avseende 
mätning av livskvalitet, katastrofiering, depression-ångest-katastrofiering, 
funktionsnedsättning-katastrofiering -smärta, funktionsnedsättning-sysselsättning-
smärta samt aktivitetsmått. Utvärdering av behandling redovisas i figurer av 
utvärderingar av varje behandlingsmoment och utvärdering av behandlingen som 
helhet. Summerade skattningar av utvärderingarna redovisas i tabeller och så även 
samarbetsallians. Vid paus i behandling (markeras med x efter mätningens namn) är i 
vissa tillfällen extra mätning inlagd. När det inte var möjligt redovisas uppehåll i 
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behandling och mätning med utebliven mätning och ett glapp i figurer. I de flesta 
figurer markeras behandlingsperiodens (B) start och slut med röda vertikala streckade 
linjer. Snitt i baslinje (A) presenteras som en horisontell linje utdragen genom hela 
figuren, i samma färg som måttet som avses. 
 

Genomförande 
Patient X genomförde behandlingen helt enligt planering med mätning och/eller 
behandlingskontakt regelbundet varje vecka. Patient Y fullförde behandlingen enligt 
plan, men uteblev en vecka p.g.a. sjukdom, och hade därför en veckas paus mellan 
session tre och fyra med en extra inlagd mätning. Den tredje patienten, patient Z hade 
svårigheter att följa behandlingsupplägget enligt plan. Hon hade flera avbokningar 
och behandlingen drog ut på tiden, vilket gjorde att vi tillslut fick utesluta det sista 
behandlingsmomentet för att kunna slutföra inom tidsramen. Även inhämtning av 
eftermätning blev problematiskt för patient Z.  
 

Patient X 
Patient X följde behandlingen enligt plan. Hon upplevde god nytta av behandlingen i 
muntlig utvärdering och genomförde hemuppgifter väl. Patient X hade problem med 
generaliserad ångest, återkommande depression, relationsproblem inom familjen och 
kvardröjande sorg efter en anhörigs bortgång. Hon hade behov för fortsatt 
psykologisk behandling efter genomförande av studien, och skulle själv söka hjälp via 
husläkare efter en tids uppehåll och slutförande av hennes studier.  
 
Patienten besvärades av magkatarr efter ett medicinbyte i mätning B4, och vid 
mätning AA4 hade hon ökade ryggproblem och det hade i tillägg varit flera 
psykosociala belastningar i hennes livssituation (se tabell 1). Dessa episoder verkar ha 
gett tillfälliga försämringar i mätningarna, särskilt avseende katastrofiering (PCS), 
ångest (GAD-7) och funktionsnedsättning (PDI) (se för ex. figur 2, 3 och 4).  
 
Tabell 1. Betydande händelser under studieperioden för patient X.  

Mätning Händelse 

A2 Sjuk i förkylning med feber. 
B4 Tillägg smärtmedicin, paracetamol. Testade även en annan ny medicin mot 

smärta något som direkt gav besvärlig magkatarr. 
B5 Magkatarr behandlas fortfarande denna vecka. Fortsätter med paracetamol 

resten av studien.  
AA2 Pollenallergi, tillägg allergimedicin en vecka.  
AA4 Ökad ryggsmärta. Flera belastningar inträffar psykosocialt bland 

närstående, något som ökar oron.  
 
Genom behandling (B) och mätningar för upprepad baslinje (AA) ses en gradvis 
förbättring av livskvalitetsmåtten i BBQ för patient X jämfört med initial baslinje (A) 
(se figur 1).  
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Figur 1. Mått på livskvalitet i BBQ för patient X. Summerade mått redovisas linjärt, 
och de sex domänerna i staplar. Summerad livskvalitet mäts på den högra y-axeln 
skala 0-96, och mått på livskvalitet för var domän mäts på den vänstra y-axeln skala 
0-16. Behandlingsperioden (B1-B5) markeras med vertikala röda streckade linjer vid 
start och slut av behandlingsmätningarna. Horisontell streckad linje representerar snitt 
i baslinjemätning (A1-A4) för summerad livskvalitet, 52,5.  
 
Man kunde se förbättring avseende katastrofiering, med lägre resultat på PCS under 
behandling och i upprepad baslinje (se figur 2). Mätning B4 (i samband med 
tillkommen magkatarr) och sista mätning AA4 (i samband med ökad ryggsmärta och 
psykosociala händelser) skiljde ut sig som tidigare beskrivet.  
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Figur 2. Resultat avseende katastrofiering (PCS) för patient X, summerat och med de 
tre underkategorierna; ruminering, magnifiering och hjälplöshet. Måttens 
poängintervall anges i parantes. Behandlingsperioden (B1-B5) markeras med 
vertikala röda streckade linjer vid start och slut av behandlingsmätningarna. 
Horisontell streckad linje representerar snitt i baslinjemätning (A1-A4) för sum PCS, 
34,5. 
 
Mått på ångest och oro (GAD-7) gick upp och ned mot slutet av behandling och i 
upprepad baslinje, men var i snitt något sänkta i upprepad baslinje jämfört med initial 
baslinje (snitt A 15,5 och snitt AA13.25) (se figur 3). Depressionsmåttet PHQ går ned 
under behandling och i efterföljande mätning. Grafer över nedstämdhet (PHQ), ångest 
(GAD-7) och katastrofiering (PCS) verkade delvis samvariera. I samband med 
förvärrad ryggsmärta och psykosocialsituation i sista mätning AA4 förvärras mått på 
depression, ångest och katastrofiering. Det samma gällande katastrofiering och ångest 
i mätning B4 (se figur 3) i samband med magkatarr.  
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Figur 3. Patient Xs värden avseende mått på nedstämdhet (PHQ-9), ångest (GAD-7) 
och katastrofiering (PCS). Formulärens poängintervall anges i parantes. 
Behandlingsperioden (B1-B5) markeras med vertikala röda streckade linjer vid start 
och slut av behandlingsmätningarna. Horisontella streckade linjer representerar snitt i 
baslinjemätning (A1-A4) för PHQ (blå) 18,25, GAD-7 (röd), 15,5 och PCS (grön) 
34,5. 
 
Mått på smärta var stabilare och något lägre i upprepad baslinje för patient X. 
Katastrofiering och funktionsnedsättning minskade i upprepad baslinje (se figur 4).  
 



 

 
 

20 

 
Figur 4. Resultat avseende funktionsnedsättning (PDI) (skala 0-70), katastrofiering 
(PCS) (skala 0-52), och smärta (skala 0-10) för patient X. Smärta mäts på den högra 
y-axeln och katastrofiering och funktionsnedsättning på den vänstra. 
Behandlingsperioden (B1-B5) markeras med vertikala röda streckade linjer vid start 
och slut av behandlingsmätningarna. Horisontella streckade linjer representerar snitt i 
baslinjemätning (A1-A4) för PDI (blå) 45,5, PCS (röd) 34,5 och smärta (grön) 7. 
 
För patient X såg man stabiliserad och något sänkt smärta och tydligt sänkt 
funktionsnedsättning (PDI), samt stabiliserad och ökad sysselsättning (arbete/studier) 
under upprepad baslinjemätning (figur 5).  
 



 

 
 

21 

 
Figur 5. Resultat avseende funktionsnedsättning (PDI), sysselsättning (timmar per 
vecka) och smärta för patient X. Måttens poängintervall anges i parantes. PDI och 
sysselsättning anges på den vänstra y-axeln och mått på smärta på den högra y-axeln. 
Behandlingsperioden (B1-B5) markeras med vertikala röda streckade linjer vid start 
och slut av behandlingsmätningarna. Horisontella streckade linjer representerar snitt i 
baslinjemätning (A1-A4) för PDI (blå) 45,5, sysselsättning (grön) 19 och smärta (röd) 
7. 
 
Patient X hade ökad sysselsättning och fritidsaktivitet i upprepad baslinje. 
Stillasittande minskade. Social aktivitet hade stabiliserats och minskat något i 
upprepad baslinje, så även fysisk aktivitet. Fysisk träning hade stabiliserats (se figur 
6).  
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Figur 6. Beteendemått avseende aktivitet för patient X. Stillasittande är antal timmar 
per dag och övriga mått antal timmar per vecka. Behandlingsperioden (B1-B5) 
markeras med vertikala röda streckade linjer vid start och slut av 
behandlingsmätningarna. Horisontell streckad linje representerar snitt i 
baslinjemätning (A1-A4) för sysselsättning, 19. 
 

Patient Y 
Patient Y fullförde behandlingen enligt plan, var engagerad i uppgifterna och angav 
muntligt att hon upplevde dem som givande. Hon uteblev en vecka p.g.a. sjukdom, 
och hade därför en veckas paus mellan session 3 och 4 med en extra mätning 
däremellan (mätning B3x). Undantaget den vecka hon var sjuk, så genomförde hon 
hemuppgifter väl. Patient Y fick ökade problem i samband med sjukdom (mätning 
B3x), en långvarig infektion (mätning B3 och B4), och fick mot slutet av 
behandlingen göra en utredning av hälsotillstånd (mätning B5C), och sedan 
omfattande medicinförändring p.g.a. hälsoskäl (från mätning AA1 till AA4) (se tabell 
2). Hennes symptom förvärrades delvis i samband med dessa episoder (se figur 7-11). 
Hon uppgav själv i muntlig utvärdering mot slutet att hon tyckte det var tråkigt att 
hennes sjukdom, förändrade hälsotillstånd och medicinering skulle överskugga 
eventuella positiva effekter av behandlingen i frågeformulären, och att hon på grund 
av sin försämring inte hade kunnat applicera det hon lärt sig i den utsträckning hon 
hade önskat.  
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Tabell 2. Betydande händelser under studieperioden för patient Y.  

Mätning Händelse 

A1 Förkyld, tillägg medicin paracetamol. 
A2 Förkyld, tillägg medicin paracetamol. 
B3x Hemma magsjuk. En veckas paus i behandling men fortsatt mätning.  
B3 Har en smärtsam infektion som behandlas med antibiotika. 
B4 Fortfarande smärtsam infektion som behandlas.   
B5C Utredning om möjligt förändrat medicinskt tillstånd och behov för att ta 

bort fungerande mediciner p.g.a. biverkan.  
AA1 Förändrat medicinskt tillstånd bekräftat och måste göra längre uppehåll i 

medicinering mot endometrios. Ger ökad smärta. Tillägg av 
antiinflammatoriska och akuta smärtmediciner.  

AA2 Fortsatt förändrat somatiskt tillstånd avseende endometrios med ökad 
smärta som följd. Tillägg akuta smärtmediciner.  

AA3 Fortsatt förändrat somatiskt tillstånd avseende endometrios med ökad 
smärta som följd. Tillägg akuta smärtmediciner. 

AA4 Fortsatt förändrat somatiskt tillstånd avseende endometrios med ökad 
smärta som följd. Ledig från arbetet pga helgdagar.  

 
Patient Y visade en relativt stabil livskvalitet i mätningar med BBQ, med sänkning i 
samband med sjukdom (mätning B3x) (se figur 7).  
 

 
Figur 7. Mått på livskvalitet i BBQ för patient Y. Summerad livskvalitet mäts på den 
högra y-axeln skala 0-96, och mått på livskvalitet för var domän mäts på den vänstra 
y-axeln skala 0-16. Behandlingsperioden (B1-B5) markeras med vertikala röda 
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streckade linjer vid start och slut av behandlingsmätningarna. Horisontell streckad 
linje representerar snitt i baslinjemätning (A1-A4) för sum livskvalitet, 49,25. 
 
Hennes resultat avseende katastrofiering visade viss sänkning under behandling och 
upprepad baslinje, men ökning i samband med sjukdom (B3x) och förändrat 
hälsotillstånd och medicinering (AA1) (se figur 8).  
 

 
Figur 8. Resultat avseende katastrofiering (PCS) för patient Y, summerat och med de 
tre underkategorierna; ruminering, magnifiering och hjälplöshet. Måttens 
poängintervall anges i parantes. Behandlingsperioden (B1-B5) markeras med 
vertikala röda streckade linjer vid start och slut av behandlingsmätningarna. 
Horisontell streckad linje representerar snitt i baslinjemätning (A1-A4) för sum PCS, 
13. 
 
Till skillnad från patient X, så verkade inte katastrofiering, ångest och nedstämdhet 
samvariera lika tydligt för patient Y, men vissa likheter fanns i figur. Katastrofiering 
sjönk under behandling och i eftermätning, men resultat avseende depression ökade 
något under andra halvan av behandling och i eftermätning. Man kunde se att både 
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katastrofiering och nedstämdhet ökade i samband med sjukdom/hälsoförändring (se 
mätning B3x och AA1) (se figur 9).  
 

 
Figur 9. Patient Ys värden avseende mått på nedstämdhet (PHQ-9), ångest (GAD-7) 
och katastrofiering (PCS). Formulärens poängintervall anges i parantes. 
Behandlingsperioden (B1-B5) markeras med vertikala röda streckade linjer vid start 
och slut av behandlingsmätningarna. Horisontella streckade linjer representerar snitt i 
baslinjemätning (A1-A4) för PHQ (blå) 7,75, GAD-7 (röd) 2,25 och PCS (grön) 13. 
 
Smärta och funktionsnedsättning samvarierade (se figur 10 och 11) även om patient 
Ys världen avseende smärta, funktionsnedsättning och sysselsättning var stabila. En 
förändring sågs vid sjukdom (B3x) med ökad funktionsnedsättning och minskad 
sysselsättning. Även minskad sysselsättning i samband med ledighet (AA4) (se figur 
11).   
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Figur 10. Resultat avseende funktionsnedsättning (PDI) (skala 0-70), katastrofiering 
(PCS) (skala 0-52), och smärta (skala 0-10) för patient Y. Smärta mäts på den högra 
y-axeln och katastrofiering och funktionsnedsättning på den vänstra. 
Behandlingsperioden (B1-B5) markeras med vertikala röda streckade linjer vid start 
och slut av behandlingsmätningarna. Horisontella streckade linjer representerar snitt i 
baslinjemätning (A1-A4) för PDI (blå) 47, PCS (röd) 13 och smärta (grön) 4,75. 
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Figur 11. Resultat avseende funktionsnedsättning (PDI), sysselsättning (timmar per 
vecka) och smärta för patient Y. Måttens poängintervall anges i parantes. PDI och 
sysselsättning anges på den vänstra y-axeln och mått på smärta på den högra y-axeln. 
Behandlingsperioden (B1-B5) markeras med vertikala röda streckade linjer vid start 
och slut av behandlingsmätningarna. Horisontella streckade linjer representerar snitt i 
baslinjemätning (A1-A4) för PDI (blå) 47, sysselsättning (grön) 10,875 och smärta 
(röd) 4,75. 
 
För patient Y sjönk resultaten något avseende mått på aktivitet under behandling och i 
upprepad baslinje, särskilt gällande social aktivitet. Man kunde se tydligt utslag för 
sjukdomsepisod (B3x). Sysselsättning gick även ned i samband med ledighet (AA4). 
Anledning till sänkta aktivitetsmått i mätning A4 är okänd (se figur 12).  
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Figur 12. Beteendemått avseende aktivitet för patient Y. Stillasittande är antal timmar 
per dag och övriga mått antal timmar per vecka. Behandlingsperioden (B1-B5) 
markeras med vertikala röda streckade linjer vid start och slut av 
behandlingsmätningarna. Horisontell streckad linje representerar snitt i 
baslinjemätning (A1-A4) för sysselsättning, 10,875. 
 

Patient Z 
Patient Z var motiverad i behandlingssessionerna. Hon genomförde de flesta 
hemuppgifter i viss utsträckning och beskrev att hon tyckte behandlingen var relevant 
och intressant i muntlig utvärdering. Patient Z avbokade som sagt flera sessioner. Den 
inledande bedömningen ombokades vid två tillfällen p.g.a. sjukdom och annan 
aktivitet. Flera behandlingssessioner avbokades p.g.a. sjukdom, olyckshändelse och 
smärtskov. Hon vårdades inneliggande somatiskt vid två tillfällen. Därför blev det 
fördröjningar i behandlingsplanen och glapp i mätningar. Tillslut fanns ingen tid kvar 
inom ramen för projektet och vi fick avsluta behandlingen utan att genomföra 
behandlingsmoment fyra (mindfulness). Även inhämtning av upprepad baslinje blev 
problematisk då frågeformulär försvann i postgången. Det orsakade fördröjningar i 
mätning. För att ändå kunna utvärdera behandlingen genomförde vi därför de tre sista 
mätningarna senare per telefon med patienten (mätning AA2tel, AA3tel och AA4tel). 
Två av de försvunna mätningarna dök senare upp i postgång och kunde inkluderas i 
resultatet. Se tabell 3 för översikt över händelser under studieperioden.  
 
Eftersom patient Z hade problem med ätstörning la jag inledningsvis in 
psykoedukation kring betydelsen av mat och följde upp hur ätstörningen utvecklade 
sig. Ätstörningen stabiliserades och avtog något. Patienten åt mer mat, och mer 
regelbundet. Remittering till behandling för ätstörning sågs inte som relevant.  
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Patient Z var med om en olyckshändelse som innebar skada och smärta. I samband 
med detta uteblev behandling och flera av hennes värden var försämrade i mätning 
B1. Hennes smärtsituation i förhållande till endometrios förvärrades periodvis, i 
samband med detta försämrades vissa resultat i mätning A3, B3 och B5C. Hon blev 
även inlagd vid sjukhus p.g.a. smärta. Hennes svar i frågeformulär varierade generellt, 
och hennes funktion (PDI) varierade från helt opåverkad av smärta till helt nedsatt (se 
figur 17).  
 
Tabell 3. Betydande händelser under studieperioden för patient Z.  

Mätning Händelse 

A3 Hemmaliggande p.g.a. smärtskov. Tillägg mer akut smärtmedicin.  
A4 Sänkta smärtmediciner. Studerar fr.o.m. nu hemifrån.  
A4x Har avbokat två tillfällen p.g.a. magsjuka, därför initial tidsfördröjning i 

behandling på 1,5 vecka, och en extra mätning på initial baslinje.  
B1x Uteblir p.g.a. olyckshändelse. Ingen mätning.  
B1xx Avbokar eftersom hon fortfarande är funktionshindrad efter olyckan. Ingen 

mätning. 
B1 Har haft två veckors uppehåll p.g.a. olyckshändelsen. Har varit skadad de 

två senaste veckorna med ökade smärtmediciner. 
B2 Endast tre dagar mellan föregående session och föregående mätning, p.g.a. 

svårigheter att hitta gemensamma tider.  
B3x Inställd p.g.a. smärtskov och inläggelse i tre dygn p.g.a. smärta. Ingen 

mätning.  
B3 Nyligen utskriven efter smärtskov och inläggelse p.g.a. smärta. Har haft 

många akuta smärtmediciner i höga doser senaste veckan. Även förändrade 
övriga mediciner långsiktigt framöver. P.g.a. att projektets tidsram hade 
förlöpt ställs session 4 in och vi tog istället ett avslutande samtal.  

B4 Inställd p.g.a. tidsbrist inom projektet. Ingen mätning utförd.  
B5C Behandlingen avslutades utan att genomföra session 4. Utvärdering och 

eftermätning följer. Fortfarande höga doser av akut smärtmedicin.  
AA2 Mätning saknas, försvann i posten. Återkommer fyra veckor senare. 
AA3 Mätning saknas, försvann i posten. Återkommer tre veckor senare. 
AA4 Mätning saknas, frågeformulär kom aldrig fram till patient.  
AA2tel Mätning genomförs över telefon, efter en fördröjning på tre veckor.  
AA3tel Mätning genomförs över telefon. 
AA4tel Mätning genomförs över telefon.  
 
Trots inte helt fullförd behandling och svårigheter med mätningar såg man något ökad 
livskvalitet i upprepad baslinje för patient Z (snitt A 43,8, snitt AA 48,8). Hon hade 
sämre livskvalitet i samband med smärtskov som resulterade i inläggelse (B3 och 
B5C) (se figur 13). 
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Figur 13. Mått på livskvalitet i BBQ för patient Z. Summerad livskvalitet mäts på den 
högra y-axeln skala 0-96, och mått på livskvalitet för var domän mäts på den vänstra 
y-axeln skala 0-16. Behandlingsperioden (B1-B5) markeras med vertikala röda 
streckade linjer vid start och slut av behandlingsmätningarna. Horisontell streckad 
linje representerar snitt i baslinjemätning (A1-A4) för sum livskvalitet, 43,8. 
 
Resultat avseende katastrofiering sjönk under behandling och i upprepad baslinje. En 
viss ökning noterades i samband med smärtskov och skada (A3, B3 och B1)(se figur 
14). 
 



 

 
 

31 

 
Figur 14. Resultat avseende katastrofiering (PCS) för patient Z, summerat och med de 
tre underkategorierna; ruminering, magnifiering och hjälplöshet. Måttens 
poängintervall anges i parantes. Behandlingsperioden (B1-B5) markeras med 
vertikala röda streckade linjer vid start och slut av behandlingsmätningarna. 
Horisontella streckade linjer representerar snitt i baslinjemätning (A1-A4) för sum 
PCS, 12,4. 
 
För patient Z var resultat för ångest (GAD-7) något varierande, men sjönk i snitt en 
aning under behandling och i upprepad baslinje. Viss ökning sågs i samband med 
smärtskov A3 och B3. Resultat för nedstämdhet (PHQ-9) var däremot högre under 
själva behandlingstiden och under början av upprepad baslinje. Även för denna 
patient kunde man se en viss samvariation för växlingen i patientens mått på 
nedstämdhet, ångest och katastrofiering, även om nedstämdhet generellt ökade, och 
katastrofiering minskade (se figur 15).  
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Figur 15. Patient Zs värden avseende mått på nedstämdhet (PHQ-9), ångest (GAD-7) 
och katastrofiering (PCS). Formulärens poängintervall anges i parantes. 
Behandlingsperioden (B1-B5) markeras med vertikala röda streckade linjer vid start 
och slut av behandlingsmätningarna. Horisontella streckade linjer representerar snitt i 
baslinjemätning (A1-A4) för PHQ (blå) 7,2, GAD-7 (röd) 5,2 och PCS (grön) 12,4. 
 
För patient Z samvarierade smärta och funktionsnedsättning tydligt. Katastrofiering 
sjönk som tidigare beskrivet. Smärta var värre vid olyckshändelse och smärtskov (A3, 
B1, B3, B5C), generellt högre under behandlingsperioden och under start av upprepad 
baslinje, och det samma sågs gällande funktionsnedsättning (se figur 16). Även i figur 
17 såg man tydligt att smärta och funktionsnedsättning (PDI) samvarierade. Värdena 
för smärta och funktion varierade mycket och ökade betydligt i samband med 
smärtskov (A3, B3 och B5C) och olyckshändelse (B1). Generellt så minskade 
funktionsnedsättning i upprepad baslinje. Sysselsättning samvarierade delvis med 
smärta och funktionsnedsättning, och minskade när de andra två måtten ökad (se figur 
17).  
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Figur 16. Resultat avseende funktionsnedsättning (PDI) (skala 0-70), katastrofiering 
(PCS) (skala 0-52), och smärta (skala 0-10) för patient Z. Smärta mäts på den högra 
y-axeln och katastrofiering och funktionsnedsättning på den vänstra. 
Behandlingsperioden (B1-B5) markeras med vertikala röda streckade linjer vid start 
och slut av behandlingsmätningarna. Horisontella streckade linjer representerar snitt i 
baslinjemätning (A1-A4) för PDI (blå) 13,4, PCS (röd) 12,4 och smärta (grön) 3,5. 
 

 
Figur 17. Funktionsnedsättning (PDI), sysselsättning (timmar per vecka) och smärta 
för patient Z. Måttens poängintervall anges i parantes. PDI och sysselsättning anges 
på den vänstra y-axeln och mått på smärta på den högra y-axeln. Behandlingsperioden 
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(B1-B5) markeras med vertikala röda streckade linjer vid start och slut av 
behandlingsmätningarna. Horisontella streckade linjer representerar snitt i 
baslinjemätning (A1-A4) för PDI (blå) 13,4, sysselsättning (grön) 29,1 och smärta 
(röd) 3,5. 
 
Patient Z hade sänkta aktivitetsmått i samband med olyckshändelse och smärtskov 
(B1, A3 och B3). I övrigt var mått på fysisk aktivitet, fysiskträning, social aktivitet 
och sysselsättning ganska variabla, medan stillasittande och annan fritidsaktivitet var 
relativt stabila. Mått på fysisk aktivitet och fysisk träning ökade något i upprepad 
baslinje. Aktivitetsmått var generellt något sämre under behandlingsperioden, och mer 
stabila i upprepad baslinje (se figur 18).  
 

 
Figur 18. Beteendemått avseende aktivitet för patient Z. Stillasittande är antal timmar 
per dag och övriga mått antal timmar per vecka. Behandlingsperioden (B1-B5) 
markeras med vertikala röda streckade linjer vid start och slut av 
behandlingsmätningarna. Horisontell streckad linje representerar snitt i 
baslinjemätning (A1-A4) för sysselsättning, 29,1. 
 

Utvärdering av behandlingen 
I mätningar under behandlingsperioden (B) fick deltagarna skatta deras syn på det 
senaste behandlingsmomentet de genomfört. De fick skatta mellan 0-10 (där 10 är 
bästa resultat) gällande förståelse av momentets innehåll, momentets relevans för dem 
och/eller deras problematik, egen initierad applicering av det som de lärt sig i 
momentet, och förståelse för egen situation och/eller problematik utifrån 
behandlingen sammantagen så långt. Patient Z genomförde inte behandlingsmoment 
fyra (mindfulness), därför saknades en utvärdering av detta moment. Summerad 
utvärdering av behandlingsmoment presenteras i figur 19. Individuella skattningar 
presenteras i figur 20-22. I utvärdering av behandlingsmoment kunde man se en 
gradvis ökad total nöjdhet, om man bortsåg från att en patients värden saknades på 
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moment fyra (se figur 19 samt 20-22). Högst total skattning fick moment tre och fem 
(beteendeförändring/exponering och avslutande samtal) (se figur 19). Högst skattning 
avseende relevans fick moment ett och två (psykoedukation och fallformulering) (se 
figur 19). Tabell 4 visar de summerade utvärderingsfrågorna för de fem 
behandlingsmomenten sammantaget, och åskådliggör vilka frågor som fick högst 
totalt utslag i utvärderingar av behandlingsmoment. Förståelse innehåll och relevans 
är de frågor som gav bäst utslag i summerad utvärdering av behandlingsmoment. 
Applicering fick lägre utslag (se figur 19 och tabell 4).  
 
Tabell 4. Summerade skattningar av utvärderingsfrågor på de fem 
behandlingsmomenten för alla patienter sammantaget, med summerad totalpoäng (0-
140). Vid varje tillfälle är 30 total max poäng för var fråga, förutom vid 
behandlingsmoment B4 där max poäng är 20. 

 Summa total poäng (0-140) 

Förståelse innehåll 125 
Relevans 124 
Applicering 84 
Förståelse egen situation 102 
 

 
Figur 19. Samtliga patienters summerade svar på utvärdering av behandlingsmoment 
(B1-B5C). Total summa på utvärderingsfrågor för vart behandlingsmoment 
presenteras linjärt, med värden (0-120, respektive 0-80 för moment B4) på den högra 
y-axeln. Summering av svar för var utvärderingsfråga ses i staplar för vart 
behandlingsmoment, med värden (0-30 respektive, 0-20 för moment B4) på den 
vänstra y-axeln.  
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Figur 20. Patient Xs utvärderingar av behandlingsmoment. Skala 0-10 för samtliga 
frågor. 
 

 
Figur 21. Patient Ys utvärderingar av behandlingsmoment. Skala 0-10 för samtliga 
frågor. 
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Figur 22. Patient Zs utvärderingar av behandlingsmoment. Skala 0-10 för samtliga 
frågor. 
 
I mätning B5C, en vecka efter sista sessionen, fanns även en utvärdering av 
behandlingen som helhet där patienterna fick skatta förståelse av innehållet, relevans 
för en själv och ens problematik, applicering – om man börjat använda sig av det man 
lärt, om man fått ökad förståelse för sin problematik och/eller livssituation, samt 
helhetsintryck av behandlingen. Patienterna hade även möjlighet att svara skriftligt på 
vad de tyckte var bra, vad som kunde förbättras och andra synpunkter. Slutligen fick 
de fylla i formuläret WAI-SR för att skatta samarbetsallians med terapeuten. 
Patienterna skattade samarbetsalliansen ganska likt med höga värden i WAI-SR 
(Hatcher & Gillaspy, 2006) (se tabell 5). De skattade även behandlingen som helhet 
tämligen likt, mellan 39-44 poäng av 50 (se tabell 6). Totalt skattades förståelse av 
behandlingens innehåll som högst och applicering som lägst (se figur 23 samt tabell 
6).  
 
Tabell 5. Samarbetsallians mätt med WAI-SR efter behandling. Summerad poäng 
WAI-SR med poängintervall 12-84, samt subskalorna band, uppgift och mål med 
intervall 4-28.  

 WAI-SR (12-84) WAI band (4-28) WAI uppgift (4-28) WAI mål (4-28) 

Patient X 69 25 17 27 

Patient Y 68 23 20 25 
Patient Z 73 23 26 24 
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Tabell 6. Slutlig utvärdering av behandlingen som helhet för var patient och 
summerat. Skala 0-10 för varje fråga. 

Deltagare Förståelse 
innehåll Relevans Applicering 

Förståelse 
egen 

situation 

Helhets-
intryck 

Sum 
utvärdering 

(0-50) 

Patient X 10 8 8 10 8 44 

Patient Y 9 10 6 6 7 38 

Patient Z 8 6 7 8 10 39 

Totalt 
(0-30) 27 24 21 24 25 121 (0-150) 

 
 

 
Figur 23. Slutlig utvärdering av behandlingen som helhet med kolumner för var 
patient. Utvärderingsfrågorna på skala 0-10. 
 
I muntlig och skriftlig feedback framkom att samtliga tre patienter uppskattade 
behandlingen och tyckte den var meningsfull för dem och andra kvinnor med 
smärtsam endometrios. Samtliga patienter uttryckte att de var nöjda med 
behandlingen. Alla påpekade muntligt att de skulle ha önskat att behandlingen hade 
varit längre. En föreslog skriftligt att varje behandlingsmoment skulle behandlas vid 
två tillfällen. En skrev att behandlingen hade bra innehåll, och en annan att 
behandlingen innehöll bra information om endometrios och smärta, samt hur det 
påverkar vardagen.  
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Vid slutet av behandlingen angav två (X, Y) att de behövde jobba vidare på de teman 
vi haft, och en var inställd på fortsatt vidmakthållande i vardagen (Z). Patient X skulle 
längre fram söka ytterligare psykologisk behandling och patient Y skulle jobba vidare 
på egen hand.  
 
 

Diskussion 
 
Studiens syfte var att undersöka om en kort KBT-intervention, bestående av 
psykoedukation, fallformulering, exponering/beteendeförändring och mindfulness, 
kunde vara hjälpsamt för kvinnor med smärtsam endometrios i att öka förståelse för 
problematiken, förbättra livskvalitet, minska smärta, minska funktionsnedsättning, 
öka aktivitet, minska katastroftänkande, nedstämdhet och ångest/oro.  
 
Det är svårt att påvisa effekt på kort sikt vid långvariga och komplicerade 
problemområden som smärta, psykisk hälsa och funktionsnivå. Plötsliga och stora 
förändringar i baslinjeregistreringar var inte att förvänta. Men studien visar lovande 
resultat för KBT vid smärtsam endometrios avseende förbättrad livskvalitet för en av 
tre patienter, minskad funktionsnedsättning för två av tre patienter och minskad 
katastrofiering för samtliga deltagare. Den visar även ökad förståelse för 
problematiken och generell patientnöjdhet i utvärderingar. Samtliga deltagare skattade 
behandlingen, de olika behandlingsmomenten och samarbetsalliansen positivt, något 
som talar för att behandlingen är relevant för patientgruppen och att terapeuten 
genomförde interventionerna på ett acceptabelt sätt.  
 

Resultatdiskussion 

Deltagarnas resultat. 
Alla tre patienter visade sänkning avseende katastrofiering, med minskad förekomst 
av katastroftankar kring sin smärta. Det är ett relevant resultat eftersom 
katastroftankar har visat sig ha samband med ökad smärta och funktionsnedsättning 
(de Jong et al., 2012) och katastrofiering kan moderera effekt vid 
exponeringsbehandling (Flink, Boersma & Linton, 2010). Man kan anta att man 
genom att sänka katastrofiering kan bättra smärta, funktion och livskvalitet.  
 
Man kan även se viss samvariation i patienternas figurer avseende resultat från 
mätning av katastrofiering, nedstämdhet och ångest. Andra studier har visat samband 
mellan depression och rädsla-undvikande av smärta, samt att ångest kan vara en 
antecedent till katastrofiering (Ramírez-Maestre, Esteve, Ruiz-Párraga, Gómez-Pérez 
& López-Martínez, 2017), vilket kan förklara en samvarians.  
 
På samma sätt kan man se samvarians för patienterna gällande faktorerna smärta, 
funktionsnedsättning och sysselsättning (se figur 4, 11 och 17). Med ökad smärta så 
ökar funktionsnedsättning och aktivitetsnivå minskar. Vilket stärker antaganden kring 
att smärtan bör vara föremål för behandling somatiskt och psykologiskt, samt att 
funktion och aktivitet är viktiga psykologiska och fysiologiska behandlingsområden. 
Sänkning av smärta genom medicinering kan tänkas öka aktivitet och funktion. Men 
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även behandling i form av fysisk aktivitet och träning vid smärta kan minska smärta 
och relaterade symptom (Ambrose & Golightly, 2015). 
 
Resultat avseende katastrofiering, funktionsnedsättning och smärta verkar också 
samvariera hos patienterna. Minskat katastroftänkande verkar hänga samman med 
minskad funktionsnedsättning och minskad smärta. Liknande samband har man sett 
vid KBT-exponeringsbehandling av smärta med minskad katastrofiering, minskad 
rädsla för smärta, minskad funktionsnedsättning och ökat deltagande i aktivitet (de 
Jong et al., 2012). Det kan också relateras till tidigare studier där katastrofiering 
antogs moderera effekt vid exponeringsbehandling (Flink et al., 2010) och en nyligen 
publicerad studie som visar att katastrofiering har ett tydligt samband med upplevd 
smärta och funktionsnedsättning (Ramírez-Maestre et al., 2017).  
 
Två patienter (X och Z) visade ökad livskvalitet efter behandlingen, medan en 
patients (Ys) livskvalitet sannolikt överskuggades och sänktes av förändrat 
hälsotillstånd vid behandlingens slut. Samma patienter (X och Z) hade också sänkt 
funktionsnedsättning. Det visar att KBT vid smärtsam endometrios möjligen kan 
förbättra livskvalitet och minska funktionsnedsättning.  
 
Patient X hade tydlig positiv effekt av behandlingen på de flesta mått, däribland 
minskad nedstämdhet, minskad katastrofiering, minskad funktionsnedsättning, och 
ökad livskvalitet. Utöver det så hade hon även positivt utfall avseende vissa 
beteendemått som ökad sysselsättning, ökad fritidsaktivitet och minskat stillasittande. 
Det tyder på att KBT vid endometrios kan förbättra livskvalitet, minska 
funktionsnedsättning, bättra psykiskt mående och öka aktivitet och sysselsättning.  
 
Patient Y var generellt nöjd med behandlingen och upplevde den som meningsfull, 
men utöver minskad katastrofiering så syns få positiva resultat i eftermätningar, 
snarare vissa försämringar avseende nedstämdhet och aktivitet. Antagligen är detta 
p.g.a. hennes försämrade hälsotillstånd i slutet av behandlingen samt under upprepad 
baslinje. Det är sannolikt att positiva effekter av behandlingen inte framkommer p.g.a. 
dessa händelser. Patient Y hade dessutom redan initialt låga mått på katastrofiering, 
ångest och nedstämdhet så ytterligare sänkning var mindre kliniskt relevant. 
Sammantaget kan man se att för patient Y var påverkan i form av sjukdomsepisoder 
mer framträdande i mätningar än effekt från behandling. Man bör ta hänsyn till att 
smärta, endometrios, psykisk hälsa, livskvalitet och funktion är tillstånd som är 
långsiktiga, sannolikt tar tid att förändra och som även påverkas av andra saker i livet. 
En långtidsmätning hade möjligen kunnat visa mer relevanta effekter. Patient Y 
förespråkade själv en längre behandling, något som kanske hade gett henne bättre 
effekt.  
 
Patient Z svarade mycket varierat på formulären, och hade många påverkande 
livshändelser under studien. Det gör att man kan ifrågasätta hur väl mätningarna är 
representativa för hennes tillstånd, situation och behandlingen. Det blev även problem 
med att få in mätningar och upprepad baslinje genomfördes delvis per telefon något 
som är ett hot mot mätningens validitet och reliabilitet och kan ha påverkat utfallet. 
Även för patient Z är händelser som smärtskov och olyckshändelser mer framträdande 
i mätningar än behandlingseffekt. Hennes resultat och muntliga utvärdering av 
behandlingen visar dock på viss förbättring avseende livskvalitet, katastrofiering och 
funktion. Hennes funktionsnivå och tillstånd varierade mycket genom behandlingen. 
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Generellt så hade hon sämre mått avseende livskvalitet, nedstämdhet, funktion, smärta 
och aktivitet under själva behandlingsperioden. Något som skulle kunna betyda att 
behandlingen var en belastning för henne eller väckte negativa erfarenheter. Mitt 
intryck är dock att försämringarna kan relateras till livshändelser och smärtskov som 
råkade infalla i samband med behandlingen, samt kanske även till tendens till 
impulsivitet och emotionell instabilitet. Det var svårt att följa behandlingen enligt 
ursprunglig plan och vi fick planera om träffar vid flera tillfällen, lägga till 
uppföljning kring ätstörning och tillslut utesluta en behandlingssession. Hennes 
beteende och resultat under studien är kliniskt relevant. Jag tänker att patient Z hade 
haft behov för mer flexibel, långvarig och omfattande behandling med interventioner 
riktat mot andra och tidigare psykiatriska problem i form av bland annat emotionell 
instabilitet. Jag tänker också att hennes variabla funktionsnivå är ett tydligt exempel 
på hur viktigt det är att behandla smärtsam endometrios psykologiskt för att på flera 
sätt försöka stabilisera livssituationen och få en mer stabil funktionsnivå med ökad 
livskvalitet. Smärtsam endometrios kan vara mycket variabel i sitt uttryck, men även 
då är det viktigt att jobba med hur man ska hantera liv och vardag när funktion och 
hälsotillstånd är kraftigt varierande. Eftersom patient Z ändå upplevde behandlingen 
som meningsfull tänker jag att det är viktigt att erbjuda psykologisk behandling 
avseende endometrios och smärta trots annan psykiatrisk problematik, och att man 
försöker individanpassa upplägg och behandlingsinnehåll i högre grad. Högre 
anpassning hade kanske kunnat förbättra hennes följsamhet och utfall.  

Utvärdering av behandling.  
I utvärderingar av behandlingsmoment och behandlingen som helhet så framgick 
goda resultat. Patienterna skattade högt på förståelse av behandlingens innehåll och 
även relativt högt avseende ökad förståelse för problematiken och egen situation. Det 
talar för att behandlingen ökade patienternas förståelse för endometrios, smärta och 
deras egen problembild.  
 
Samtliga patienter gav positiva skattningar i behandlingsutvärderingar. I separata 
utvärderingar av behandlingsmoment skattades behandlingsmomentet psykoedukation 
(B1) högst avseende relevans. Information om endometrios och smärta är sannolikt ett 
viktigt moment i behandlingen och något som kvinnor med endometrios saknar och 
efterfrågar. Om man bortser från att bara två patienter genomförde moment B4 
mindfulness, så visar den summerade utvärderingen av behandlingsmoment på en 
gradvis ökning i nöjdhet genom behandlingen. I utvärdering av behandlingsmomenten 
så får frågor kring applicering lägst resultat, medan förståelse för innehållet och 
momentets relevans får högst skattningar. Även i den slutliga utvärderingen av 
behandlingen som helhet så får förståelse av innehåll högst skattning och applicering 
lägst. Det indikerar att patienterna förstod behandlingen och tyckte den var relevant 
för dem, men att det var svårare att applicera i deras liv och vardag. Det kan innebära 
att man behöver förbättra arbetet med applicering av behandlingsmoment. Det skulle 
t.ex. kunna göras genom att arbeta mer med varje moment och förlänga behandlingen 
och/eller öka individanpassningen.  
 

Metoddiskussion 
På grund av studiens design så kan inga generaliseringar göras till hela populationen 
unga vuxna kvinnor med endometrios. Men indikationer kring behandlingseffekter 
och klinisk relevants kan ges, särskilt eftersom upplägget upprepades med flera 
deltagare. Studien gjordes i en klinisk miljö med patienter med omfattande 



 

 
 

42 

problematik och samsjuklighet något som talar för att studien har hög klinisk relevans 
och är naturalistisk, men som också försvårar möjligheten att påvisa en specifik effekt 
och specifika samband. Många andra faktorer kan ha påverkat mätningarna eftersom 
studien hade låg kontroll av ovidkommande variabler. Jag tror att variabler som 
livshändelser och förändrat hälsotillstånd har påverkat mätningarna, bl.a. som jag 
beskrivit angående patient Ys mätningar (BC5-AA4) vid försämrat hälsotillstånd och 
ändrad medicinering, patient Xs sista mätning (AA4) vid livsbelastningar och ökad 
ryggsmärta, och patient Zs mätningar (A3, B1 och B3) i samband med allvarligare 
smärtskov och skada vid olycka.  
 
Eftersom behandlare och författare i studien är den samma, och patienterna var 
medvetna om att de deltog i en forskningsstudie så går det inte att utesluta att 
resultaten till viss del kan ha påverkats av detta. Deltagarna kan ha velat vara 
behandlaren och studien till lags och i större utsträckning påvisat positiva effekter. 
För att försöka undgå detta hot mot validitet och reliabilitet så påtalades det för 
patienterna vid upprepade tillfällen att det var viktiga att de var ärliga i mätning och 
beskrev hur de verkligen kände och tyckte, men resultaten kan ändå vara influerade 
av detta. 
 
Inledningsvis hade jag önskat nydiagnostiserade patienter med mindre komplicerad 
somatisk och psykiatrisk problematik, men av de patienter som ingick i studien hade 
alla insomni och andra somatiska problem, i två fall av tre hade de ytterligare 
psykiatriska diagnoser och alla hade en omfattande smärtproblematik sedan många år 
tillbaka och andra smärtproblem. Jag uppfattar därför att patienterna var mer 
behandlingskrävande än det som inledningsvis var tänkt. Det gör dock att studien blir 
mer klinisk relevant och visar på svårigheterna hos patientgruppen. Mitt intryck är att 
patienterna var representativa för patienter med endometrios och komplicerad 
smärtproblematik som kommer till specialiserad smärtbehandling.   
 
Samtliga patienter led av insomni. Sömnproblem, depression och smärtproblem 
förekommer ofta tillsammans, och sömnproblem kan påverka och vidmakthålla 
smärtutvecklingen hos individen. Problem med sömn, smärta och depression bidrar 
till sänkt hälsa, sjukfrånvaro och försämrad funktion, varför behandlingar bör inrikta 
sig mot så väl smärta, som emotioner och sömn (Linder, Brodda Jansen, Schüldt 
Ekholm & Ekholm, 2014). Det kunde därför ha varit givande att lägga till 
behandlingsmoment avseende sömn och sömnhygien. Det skulle kunna förbättra 
utfall avseende smärta, funktion, psykisk hälsa och livskvalitet ytterligare. Att 
förbättra sömn och psykiskt mående är relevant för aktuell och framtida 
smärtutveckling. 
 
Alla patienter led också av migrän och huvudvärk. Tillägg av relevanta interventioner 
vid huvudvärk så som t.ex. stresshantering, avslappning (Christiansen, Jürgen & 
Klienger, 2015) och biofeedback (Trautmann, Lackschewitz & Krönner-Herwig, 
2006) skulle kunna förbättrat utfallet och patienternas livskvalitet.  
 
Komorbiditeten i patientgruppen understryker det psykologiska behandlingsbehovet 
hos kvinnor med smärtsam endometrios, och behovet för behandling av komorbid 
psykisk sjukdom. Ångest verkar kunna vara en faktor som predicerar sämre 
behandlingseffekt vid exponeringsbehandling av smärta (Flink et al., 2010). Ångest 
kan också vara en antecedent till utveckling av katastrofiering kring smärta, och 
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katastrofiering är i sig en viktig faktor för upplevd smärta och funktionsnedsättning 
(Ramírez-Maestre et al., 2017). Även andra psykologiska variabler kan vara relevanta 
för behandlingsutfall vid smärta (Flink et al., 2010). I den kliniska vardagen är 
samsjuklighet vanligt och avgränsade vetenskapliga studier är därför inte alltid 
överförbara till den kliniska verkligheten. Komorbida psykiska problem kan innebära 
behov för utvidgad bedömning och utvidgad och individanpassad behandling där 
behandling av komorbida problem integreras för att uppnå och öka behandlingseffekt 
(Rizvi & Harned, 2013).  
 
Eftersom endometrios och långvarig smärta är kontinuerliga och långvariga tillstånd 
så kan man inte vänta sig snabba förändringar. Det är sannolikt att positiv effekt från 
behandling tar längre tid att etablera. Långtidsmätning skulle kunna visa andra 
resultat.  
 
Jag håller med patienterna om att behandlingen hade tjänat på att vara mer 
omfattande. Förslaget att varje moment skulle ha behandlats vid två tillfällen tycker 
jag är rimligt, särskilt när problembilden var mer omfattande än planerat. Jag tror 
också man bör öka individanpassningen när det är en komplex problematik och 
psykiatrisk samsjuklighet. Om man vill erbjuda en kortare form för behandling tror 
jag man bör inrikta sig på en population av mer nydiagnostiserade patienter med 
mindre komplex smärtproblematik och ingen psykiatrisk samsjuklighet. I så fall kan 
ett kortare upplägg som detta, eller kanske ännu mer komprimerat med enbart 
psykoedukation, vara aktuellt. Sådana kortare program skulle förslagsvis kunna ges 
vid ett par tillfällen. Det skulle även kunna ges i grupp, och vid kvinnoklinik hellre än 
smärtklinik. Vid mer omfattande problematik skulle jag föreslå liknande upplägg som 
i denna studie, men att antalet sessioner åtminstone dubbleras för att behandla vart 
behandlingsmoment ytterligare. Man bör även överväga om andra KBT-
interventioner kan vara relevanta vid smärtsam endometrios, som t.ex. acceptans och 
beteendeaktivering. Dessa interventioner bör i så fall utvärderas vid endometrios. Jag 
tror också att ett optimalt behandlingsupplägg även inkluderar komorbida psykiatriska 
diagnoser och kombinerar behandling för smärtsam endometrios med behandling för 
t.ex. insomni, depression och generaliserad ångest enligt evidensbaserade metoder.  
 
I denna studie testades fyra olika interventioner som alla fick höga skattningar 
avseende relevans från patienterna. Det är inte möjligt att utläsa ur figurerna vilka 
specifika behandlingsmoment som ger bäst effekt, särskilt eftersom 
behandlingsmomenten antas förstärka varandra och effekten kan komma mer 
långsiktigt. Ytterligare forskning behövs för att undersöka vilka specifika 
behandlingsmoment som kan vara effektiva för endometrios. Även andra 
behandlingsmoment inom KBT bör utvärderas.  
 
Man bör även utföra studier med högre kontroll, så som RCT-studier, för att tydligare 
kunna definiera samband och effekt. Ytterligare studier behövs också av KBT vid 
smärtsam endometrios på patienter med annan, mindre omfattande, problembild, för 
att se om andra behandlingsmoment och mindre omfattande behandling är lämplig.  
 
Sammantaget är studien explorativ och visar en del lovande resultat för KBT vid 
endometrios i att förbättra livkvalitet, psykisk hälsa och funktion. Ytterligare 
forskning på psykologisk behandling och KBT vid endometrios behövs. Justeringar i 
behandling, bättre anpassad behandling efter populationens svårighetsgrad och 
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komorbiditet, samt långtidsuppföljning kan möjligen förbättra effekterna. Vidare 
behöver man på sikt utvärdera vilka behandlingsmoment inom KBT som är relevanta 
och ger effekt vid smärtsam endometrios. Förbättrad vård och omhändertagande av 
unga kvinnor med smärtsam endometrios är viktigt för att minska lidandet och bättra 
behandlingsutfall, funktionsnivå och hälsotillstånd hos kvinnor med denna mycket 
vanliga sjukdom.  
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