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TRANSDIAGNOSTISK GRUPPBEHANDLING PÅ EN VÅRDCENTRAL 

Annette Hammervald Dahlberg 

 

Stress-related disorders have increased in Sweden and the time for sick leave are 
very long. The aim of this pilot study with twenty-nine participants was to evaluate 
transdiagnostic group treatment for a mixed sample of patient in primary care with 
diagnosis like anxiety, depression and stress-related disorders.  Data collection was 
done at three points, before and after and at follow up one month later. Participant´s 
sick leave decreased significantly from before to after treatment. In addition fatigue 
syndrome and anxiety were significantly improved after treatment.  At follow up 
outcome measures improved significantly compared to baseline i.e depression, fa-
tigue syndrome, anxiety and quality of life, for twenty-four completers. The study 
showed a significant correlation between working alliance and quality of life but 
not with the other outcome measures. Working alliance has proven to be important 
for the outcome of treatment in other studies. The benefit of the treatment in terms 
of outcome measures were somewhat larger for the participants who were on sick 
leave than for them that was not on sick leave between start and follow up. No 
significant difference between the groups were found. The attendance under the 
treatment was high and the participants taxed very much benefit of the individual 
sessions and treatment overall. Transdiagnostic group treatment in primary care is 
feasible and should be developed and studied. 

 
 
Den stressrelaterade ohälsan och utmattningssyndrom ökar mest i Sverige idag och orsakar 
också de längsta sjukskrivningarna. Utmattningssyndrom/utbrändhet är ett svenskt fenomen 
och utbränd härrör från det engelska begreppet ”burnout” som syftar till att tillståndet är arbets-
relaterat och ett tecken på en längre tids överbelastning. (Toppinen-Tanner, Ojajärvi, Väänänen, 
Kalimo, Jäppinen, 2005).     

Även om den stressrelaterade ohälsan ofta är relaterad till arbetet kan symtombilden också bero 
på andra stressande livshändelser och situationer. Benämningen av tillståndet har förändrats 
från utbränd till utmattningsdepression och sedan till utmattningssyndrom. Det kommer sig av 
att det initialt fanns en uppfattning om att utmattningssyndrom handlade om en form av 
depression, men forskning har visat att diagnoserna skiljer sig åt. Depression och utmattning är 
inte samma sak även om depression kan vara en komplikation av utmattning. DU-projektet är 
ett forskningsprogram i samarbete mellan Karolinska institutet och AFA försäkring som 
inleddes på grund av de ökande långtidssjukskrivningarna för psykisk ohälsa. Programmet har 
bland annat lett fram till större kunskaper om utmattningssyndrom.  

I en forskningssammanfattning (DU-projektet 2012) konstateras bland annat att personer med 
utmattningssyndrom har en minskad frisättning av stresshormon och andra avvikande 
reaktioner på stress, i likhet med de som setts vid t e x posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 
Dessa avvikelser ses inte vid depression. De har också kunnat påvisa biologiska skillnader 
mellan sjuka och friska och uppmätt förändringar i tre biomarkörer som visat sig vara förhöjda 
hos patienter med utmattningssyndrom. En annan studie i projektet fann att den stressrelaterade 
ohälsan och långtidssjukskrivningar medför en ökad dödlighet och risker för allvarlig sjukdom, 
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något Toppinen et al, (2005) också konstaterar i en studie som undersökte prediktorer för 
stressrelaterad ohälsa och sjukskrivningar.  

Utmattningssyndrom är en reaktion på långvarig stress och dess process kan delas in i tre 
faser ”en prodromalfas med fysiska och psykiska belastningssymtom…”, ”en akutfas med 
mycket uttalad fysisk och psykisk trötthet och oförmåga till återhämtning trots sömn…” samt 
den sista fasen ”återhämtningsfasen med successiv återgång av symtomen…” (DU projektet 
2012). 

Stress är också en utlösande och/eller närvarande faktor vid annan psykisk ohälsa och ofta 
handlar det om ett flertal samverkande faktorer. Enligt Almén (2017) består en stressreaktion 
av fysiologiska reaktioner som utmattning både fysiskt och mentalt, energibrist, anspänning 
och trötthet. Tankemässiga reaktioner, som, hopplöshetstankar, katastroftankar och beteende-
mässiga reaktioner som passivitet och undvikande av sociala aktiviteter och av upplevda krav-
fyllda situationer. De känslomässiga reaktionerna är ofta nedstämdhet, oro, ångest, skam och 
hopplöshet. 

Depression innebär också ofta fysiologiska reaktioner som t ex energibrist, negativa tankar, 
beteenden som passivitet, undvikande av sociala aktiveter och värdelöshetskänslor, ihållande 
nedstämdhet, stress, oro och ångest, skam och hopplöshet. Ångest är också en stressreaktion 
som varierar i styrka, varaktighet och form vid olika ångestdiagnoser. En stressreaktion vid ett 
upplevt hot kan vara antingen funktionell, när ångesten gör att vi agerar i en potentiellt hotfull 
situation genom att fly eller för att skydda oss eller dysfunktionell, när ångesten blir styrande 
och leder till undvikanden av upplevda men inte potentiellt hotfulla situationer.   Ångesten kan 
vara en normal reaktion på någon upplevd svår omständighet eller händelse bestående av 
fysiologiska reaktioner som obehagliga kroppsliga sensationer som hjärtklappning eller 
kvävningskänslor, tankemässiga som katastroftankar och beteenden som undvikande och flykt 
och av känslor som än mer rädsla, oro och ångest. (Almén, 2017). 

Socialstyrelsen (2003) skriver att utmattningssyndrom är en effekt av en längre tids stress och 
stressrelaterade symtom och att det inte heller är ovanligt med depressionsliknande symtom och 
oro och ångest. De diagnostiska kriterierna för depression, ångest och stressreaktioner finns 
bland annat i DSM-5. Där sorterar utmattningssyndrom in under akut stressyndrom och 
anpassnings-störningar. ”Emotionella symtom eller beteendeförändringar till följd av en eller 
flera identifierbara stressfaktorer…”. (DSM-5, 2015). För utmattningssyndrom/utbrändhet 
finns idag ingen evidensbaserad behandling men symtombilden vid stressrelaterad ohälsa, 
depression och ångesttillstånd påminner som beskrivits ovan om varandra. 

Psykologisk behandling 
Individuell KBT behandling men också KBT behandling i gruppformat rekommenderas av 
Stockholms läns landsting (2018) som ett förstahandsval vid olika diagnoser av psykisk ohälsa, 
eftersom KBT behandling är effektiv och har god evidens. Fördelar med gruppbehandling är 
kanske i första hand att den ökar tillgängligheten och minskar väntetiderna. Andra positiva 
aspekter är igenkänning och normalisering. Almén (2017) tar upp socialt stöd som en viktig 
faktor och en av fördelarna med gruppbehandling. Han lyfter också fram nackdelar som att 
gruppbehandling är mindre anpassad till individen och att aspekter av patientens mående kanske 
inte kommer fram i gruppformatet och därmed inte kan adresseras.  
 
Transdiagnostisk gruppbehandling 
Komorbiditet är mycket vanligt och det finns en rad överlappande symtom vid ångest, depress-
ion och utmattningssyndrom. Det finns studier som visar att transdiagnostisk gruppbehandling 
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för depression, ångest och stressrelaterad ohälsa inom primärvården ger god effekt och är ett 
viktigt komplement till individuell behandling och behandling för specifika diagnoser (Olskims 
& Öberg, 2016, Simson, Lundberg, Ohlsson, 2014, Grön & Kiiskinen, 2011, Henderson, 2013, 
Sundquist, Palmér, Johansson, Sundquist, 2017, Ejeby, Savitskij, Öst, Ekbom, Brandt, Ram-
nerö, et al, 2013). 
 
Att inkludera flera diagnoser ökar tillgängligheten på behandling. Det är viktigt både ur ett 
individperspektiv och samhällsperspektiv då det är mycket kostsamt att sjukskrivningar för psy-
kisk ohälsa ökar. Fördelar med transdiagnostiska gruppbehandlingar är flera och kan ses ur 
olika perspektiv, utgångspunkter och inriktningar. Tidigare forskning har också visat att trans-
diagnostisk KBT behandling i grupp ger effekt. Men om behandlingen också ger effekt på sjuk-
skrivningsgraden är inte lika väl undersökt. Idag är som tidigare nämnts utmattningssyndrom 
en av de största orsakerna till de ökade antalet sjukskrivningarna och det är oklart vad det är 
som ger effekt på sjukskrivningsgraden.  
 
Clark (2009) tar upp tre utgångspunkter i en recension av transdiagnostisk gruppbehandling för 
ångest och depression, transdiagnostisk praktik, teori och behandling. Ett pragmatiskt perspek-
tiv är transdiagnostisk praktik, som inte nödvändigtvis utgår ifrån någon teori som till exempel 
om känslomässiga störningar och inte heller adresserar specifika psykologiska processer. Olika 
interventioner från olika diagnosspecifika manualer används för att adressera de symtom som 
är gemensamma vid depression och ångest som t ex psykoedukation, exponering och kognitiv 
omstrukturering. Trandiagnostisk teori, som också utgår ifrån det som förenar och där intent-
ionen är att ha en gemensam begreppsram och avgränsa gemensamma psykologiska konstrukt 
och deras funktionella relation vid vidmakthållandet av känslomässiga störningar. Exempel på 
gemensamma konstrukt kan vara kognitiva processer, självfokusering och undvikanden.  
 
Den tredje och sista utgångspunkten, transdiagnostisk behandling är Unified Protocol (UP) ett 
exempel på. UP grundar sig på teorin om en generaliserad psykologisk sårbarhet och kända 
likheter mellan diagnoserna depression och ångest. Interventioner som till exempel psykoedu-
kation, kognitiv omstrukturering och exponering ingår. Clark (2009) menar att transdiagnostisk 
behandling både är mer kostnadseffektiv än sedvanlig behandling men också att den kan fun-
gera som ett bra komplement, antingen före eller efter sedvanlig KBT behandling. De flesta 
transdiagnostiska behandlingsprotokollen är inriktade på ångest, depression och stress-relaterad 
ohälsa, men skiljer sig åt vad det gäller interventioner, antal sessioner och utvärderingsmått. 
Några svenska studier kring transdiagnostisk behandling med blandade resultat visar detta. 
 
Unified Protocol (UP) är en väl utvärderad transdiagnostisk behandling, som bygger på att det 
finns en avsevärd överlappning mellan diagnoserna (Barlow, Farchione, Fairholme, Ellard, Bo-
isseau et al., 2014). Exempel på att UP på primärvårdsnivå är effektivt visar bland annat Hen-
derson (2013) i en studie där man utgick ifrån en omarbetad manual av UP för ångest och de-
pression, med behandling i grupp, individuellt och med en kontrollgrupp, som sammantaget 
utvärderade 15 deltagare, samt en studie inom primärvården i Danmark där man konstaterade 
att gruppbehandling enligt UP för ångest och depression gav ” …signifikanta och kliniskt me-
ningsfulla förändringar i ångest och depressions symptom, symptoms påverkan på funktion, 
och subjektivt välbefinnande…” (Reinholt, Aharoni, Winding, Rosenberg, Rosenbaum & Arn-
fred 2017). 
 
Mindfulnessbaserade terapier på primärvårdsnivå, både med inslag av ACT och med enbart 
ACT-interventioner har också visat sig ge effekt på ångest, depressionssymtom och stress. 
(Olskims et al., 2016, Simson et al., 2014, Grön et al., 2011).  Liknande resultat visar också 
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Sundquist et al (2017) i en RCT studie på primärvårdsnivå där man jämförde mindfulnessbase-
rad gruppbehandling med sedvanlig vård. Den visade dock ingen skillnad jämfört med sedvan-
lig vård. Men de konstaterar att det ändock är ett viktigt inslag inom primärvården för att öka 
tillgängligheten och minska kostnaderna. 
 
Om transdiagnostisk gruppbehandling är verksam också vid utmattningssyndrom finns det idag 
lite forskning om. En randomiserad kontrollerad studie (RCT) som syftade till att utvärdera 
effektiviteten av två transdiagnostiska grupp interventioner i jämförelse med sedvanlig vård för 
patienter med ångest, depression eller stressrelaterade störningar i primärvården gjordes av 
Ejeby, et al., (2013). Resultatet i den RCT studien visade bland annat att behandlingen var 
effektiv och att den ökade deltagarnas livskvalitet. 
 
Sjukförsäkringen 
Enligt Försäkringskassan (2017) har sjukskrivningarna ökat med 129% på 6 år, 46% av alla 
pågående sjukskrivningar är på grund av psykisk ohälsa. Vad det gäller sjukskrivningen så på-
verkas den inte bara av psykologiska behandlingsinsatser utan också av lagar och regler. I de 
övergripande reglerna för sjukskrivning står att ”Det är en sjukdoms konsekvens i form av 
funktionsnedsättning med aktivitetsbegränsning och påverkad arbetsförmåga som kan motivera 
sjukskrivning, inte sjukdomen i sig” (Socialstyrelsen, 2016).  
 
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen är en vägledning för försäkringskassan 
och för läkare vad det gäller sjukskrivning. Den primära utgångspunkten är att 
heltidssjukrivningar ska undvikas. Deras rekommendationer är att det vid behov av 
sjukskrivningar på hel eller deltid, vid depression initialt ska vara på 3 månader, för lindring 
ångest 4 veckor och för utmattningssyndrom 6 månader. Vid kvarstående symtom kan dock 
sjukskrivningen förlängas. 

Psykologisk behandling och dess påverkan på sjukskrivningsgraden 
I ett flertal studier konstateras att KBT behandling ger en symptomminskning, men inte alla ger 
en förändring i sjukskrivningsgraden. Att kombinera behandlingen med ”return to work” 
(RTW) ger också blandade resultat. DU- projektet (2012) konstaterar att det tycks vara tre kom-
ponenter som är viktiga i behandlingen, gruppsamtal, arbetslivsinriktade insatser och träning i 
stressreduktion, men att det inte finns klara skillnader mellan olika behandlingar vad det gäller 
arbetsåtergång.  
 
Sigrid Salomonsson har i sin doktorsavhandling ((Salomonsson, Hedman-Lagerlöf, & Öst 
2018) två av fyra studier som tar upp psykologisk behandling och dess effekt på sjukskrivning. 
En ”systematisk recension och meta-analys av originalstudier som undersökt effekter av psy-
kologisk behandling på sjukskrivningen för patienter med allmänna psykiska störningar…” 
(Salomonsson et al., 2018). Studien visar att RTW insatser kan göra en skillnad i behandlings-
utfall och påverka sjukskrivningsgraden. Salomonssons studie inkluderade studier där vuxna 
med ångest, depression, stress eller insomnia randomiserats till någon form av psykologisk in-
tervention, med olika sorters jämförelser, där sjukskrivningsgraden var ett av utfallsmåtten. för-
sök även här skriva om med egna ord: ”Resultatet visade en liten men signifikant effekt både 
på sjukskrivning och psykiatriska symptom för alla interventioner jämfört med sedvanlig vård” 
(Salomonsson et al 2018) Den andra studien jämförde behandlingsinterventioner, sedvanliga 
individuella KBT interventioner, med tillbaka till arbetet insatser RTW och med en grupp som 
fick en kombination av båda. De fann ingen skillnad på sjukskrivningsgraden mellan insatserna 
men skillnader i symtom, där KBT interventioner gav bäst resultat. (Salomonsson, Santoft, 
Lindsäter, Ejeby, Ljótsson, Öst et al., 2018). 
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Ytterligare exempel på studier som visar liknande resultat vid jämförelser mellan behandlingar 
med intentionen att påverka arbetsförmåga och sjukskrivningsgrad är en RCT studie som gjort 
en jämförelse mellan KBT och en gruppintervention Problem Based Method groups (PBM) 
inom primärvården, för sjukskrivna och för de med risk för att bli sjukskrivna. Utfallsmått var 
grad av skattad ångest, depression, stress-relaterad ohälsa och arbetsförmåga men inte sjuk-
skrivningsgrad. De fann att KBT var överlägsen i alla aspekter men att också PBM reducerade 
ångest och depressionssymtom och fast deras intention inte var att titta på sjukskrivning så fann 
de en tendens till minskad sjukskrivning hos deltagarna (Jansson, Gunnarsson, Björklund, Bru-
din, Perseius, 2014).  
 
I en annan RCT studie som jämfört två transdiagnostiska gruppbehandlingar med sedvanlig 
vård för patienter med ångest, depression och stress-relaterade störningar var hypotesen att en 
symtomminskning skulle påverka sjukskrivningsgraden. Försök formulera om detta citat med 
egna ord t ex Hypotesen bekräftades dock inte då man fann en minskning av psykologiska 
symtom och ökad livskvalitet men ingen minskning av sjukskrivning. ”Resultatet verkar 
indikera att en reduktion i psykologiska symptom och en ökad livskvalitet bland patienterna 
med vanliga psykologiska problem inte är nog för att reducera risken för sjukskrivning.” (Ejeby, 
Savitskij, Öst, Ekbom, Brandt, Ramnerö et al,.2014).   

En holländsk (de Vent, Kamphuis, Emmelkamp, 2003)studie som jämfört individuell KBT, en 
KBT stresshanteringsgrupp och sedvanlig vård fann att KBT-interventionerna, som de prakti-
serades, inte var effektiva för att behandla arbetsrelaterad stress. Däremot verkade KBT stress-
hanteringsgrupp ge lovande resultat, men skillnaderna var inte signifikanta. (de Vent et al 
2003). I en senare studie (de Vente, Kamphuis, Blonk, Emmelkamp, 2015) konstateras att KBT 
behandling i sig inte adresserar arbetsåtergång och behöver kompletteras med inslag av arbets-
livsinriktade insatser och för långa sjukskrivningar förordar de ett teamarbete för RTW. 

Ytterligare ett exempel är en dansk RCT studie (Dalgaard, Aschbacher, Andersen, Glasscock, 
Willert, Carstensen et al., 2017) där effekten av Stress management Interventions (SMI), jäm-
fördes med en arbetsrelaterad individuell KBT behandling, med en grupp som fick en klinisk 
bedömning (kontrollgrupp A) och en kort behandling och med en grupp som inte fick någon 
insats (kontrollgrupp B). I den arbetsrelaterade KBT behandlingen ingick följande komponen-
ter: arbetsrelaterad stress identifierades, modifiering av tankar och beteenden, coping, psykoe-
dukation om stress, hemuppgifter och hjälp med en plan för gradvis återgång i arbete. De i KBT 
gruppen återgick i arbete 4 veckor tidigare än de andra grupperna. Men skillnaderna mellan 
grupperna var inte signifikanta vid en uppföljning efter 44 veckor, men de kunde se en marginell 
fördel för de som fått RTW insatsen.   

de Vent et al., (2015) konstaterar att relationen mellan symtomminskning och minskning i sjuk-
skrivningsgrad inte är fullt ut undersökt och att det verkar vara två olika processer, relativt 
oberoende av varandra.  Sammantaget kan konstateras att olika former av KBT behandling ger 
effekt på symtom men inte i samma utsträckning påverkar sjukskrivningsgrad och återgång i 
arbete. 

Primärvården 
Primärvården är första linjens vård som enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS1982:763 § 5) 
ska erbjuda ”öppen vård utan avgränsning vad det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper”. 
I primärvården möter vi patienter med psykisk ohälsa som inte är i behov av insatser av 
psykiatrin/specialistvård och psykologisk behandling ska i första hand erbjudas inom 
primärvården av psykolog eller kurator vid stressrelaterad ohälsa, ångest och depression.  
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Inflödet är mycket stort till vårdcentralen och diagnoser varierar. Depression och oro/ångest har 
tidigare varit de dominerande diagnoserna men under de sista åren har utmattningssyndrom 
ökat. Enligt tidningen VÅRD & HÄLSA (2016) så har den ”psykiska ohälsan ökat dramatiskt 
de senaste åren, och är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Det som ökar allra mest 
är stressrelaterad ohälsa”. Socialdepartementet skriver att det är viktigt ”att främja 
primärvårdens förutsättningar att erbjuda adekvat vård och behandling så att individerna så 
snart som möjligt ska återfå hälsa och återgå i arbete” (Socialdepartementet 2015). 

På Vendelsö vårdcentral har vi arbetat med transdiagnostiska grupper för depression och 
oro/ångest, en anledning till det har varit att minska väntetider och att öka tillgängligheten 
utifrån begränsade resurser.  Att inkludera utmattningssyndrom i gruppverksamheten har inte 
tidigare gjorts och det har inte heller gjorts någon omfattande utvärdering av effekten av övrig 
gruppverksamhet. I läkartidningen påpekas vikten av ”…studier som utvärderar behandlingen 
i primärvårdens kontext där patientnytta inte mäts i förändring av ångest- och 
depressionssymtom, utan även i funktion och livskvalitet, och där primärvårdens alla 
patientgrupper inkluderas.” (Björkelund & Hasselgren 2011).  

Sammantaget är det trots transdiagnostiska ansatser viktigt att ställa diagnos för att adressera 
rätt problem. Psykologiska behandlingsmetoder verkar mer framgångsrika när det gäller 
symptomminskning än när det gäller återgång till arbetet. Denna studie syftar till att utvärdera 
en modell för transdiagnostisk gruppbehandling i syfte att minska sjukskrivning i primärvården. 

Syfte 
Pilotstudiens primära syfte var att utvärdera om deltagarnas sjukskrivningsgrad förändras från 
före till efter och vid uppföljning av transdiagnostisk gruppbehandling på en vårdcentral. 
Sekundärt utvärdera symtom som ångest, depression, utmattningssyndrom, livskvalitet samt 
undersöka deltagarnas uppfattning om gruppbehandlingens delar, upplägget och 
utvärderingsmått.  

Frågeställningar  
1. Påverkar transdiagnostisk gruppbehandling deltagarnas sjukskrivningsgrad. 
2. Påverkar transdiagnostisk gruppbehandling deltagarnas symtom som ångest, 

depression, utmattningssyndrom och livskvalitet.  

 

Metod 

Gruppbehandlingen pågick under 10 veckor 2,5 timme vid varje tillfälle samt med en 
uppföljning efter 1 månad. Gruppbehandlingen startade var 5; vecka, varvid väntetiderna blev 
som mest 5 veckor.  

Deltagare 
Patienterna sökte vårdcentralen för lindrig till medelsvår psykisk ohälsa vad det gäller 
oro/ångest, depression och utmattningssyndrom. Patienterna blev bedömda av läkare på 
sedvanligt sätt, bland annat med MINI. Utmattningssyndrom bedömdes utifrån 
självskattningsformuläret KEDS. De med allvarligare psykiska problem och/eller suicidtankar, 
remitterades till öppenpsykiatrin och de med lindrigare problem inkluderades i 
gruppbehandlingen alternativt remitterades de till annan insats på vårdcentralen. Detta 
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medförde att det blev ett bekvämlighetsurval, som kan anses vara representativt för de som 
söker hjälp på vårdcentralen. 
 
Trettiosex patienter kallades till gruppstart. Trettiotre kom, tre hoppade av efter första sessionen 
och en efter session fem på grund av sjukdom. Patienterna informerades om studien och fick 
välja om de ville delta eller inte. Ingen av de remitterade avböjde initialt deltagande. Om de 
inte hade velat delta hade de istället fått träffa kurator eller psykolog för individuell behandling. 
De som valde att delta i gruppen informerades om studiens syfte, upplägg och undertecknade 
ett ”informerat samtycke” (Bilaga 1). Demografiskdata kan ses i tabell 1. 
 
Behandlare 
Tre grupper har genomförts under hösten 2017 med uppföljning under december 2017 och 
januari 2018. De tre grupperna hade samma behandlare, en utbildad socionom med steg 1  i 
KBT som var under utbildning till legitimerad psykoterapeut. Behandlaren hade tidigare 
erfarenhet av gruppbehandlingar för ångest och depression. 
 
Gruppbehandling/KBT-gruppen 
Gruppbehandlingen har utgått från lämpliga delar av de 12 verktyg som Steven Linton och Ida 
Flink (2015) skriver om i boken ”12 verktyg i KBT - Från teori till färdighet”. De verktyg som 
har använts har enligt författarna i forskning visat sig fungera i olika miljöer och med olika 
patientgrupper (Linton, Flink, 2015). ”Ta makten över depressionen steg för steg”. (Addis. & 
Martell. 2006), var från början inspirationskälla till gruppbehandling vid depression på 
vårdcentralen och vissa delar av materialet i boken används alltjämt. 

Återkommande inslag under behandlingen har varit hemuppgifter, psykoedukation och mind-
fulness. Samtliga sessioner inleddes med en genomgång av veckans hemuppgifter och samtliga 
avslutades med att formulera en ny hemuppgift för den kommande veckan. Hemuppgiften har 
haft en central del.  

Psykoedukation var ett viktigt inslag vid samtliga sessioner och deltagarna har haft möjlighet 
att repetera det vi jobbat med under sessionerna genom att gå tillbaka till det skriftliga materialet 
som använts under sessionerna. Materialet bestod av en sammanfattning av dagens session och 
de uppgifter vi jobbade med praktiskt samt de individuella uppgifter som deltagarna hade i 
hemuppgift till nästa session.  
 
Mindfulness var också återkommande vid samtliga sessioner.  Medveten närvaro handlar också 
om att minska sin strävan efter att försöka kontrollera eller ändra på inre upplevelser som tankar, 
känslor och kroppsliga sensationer. Genom att se upplevelsen som det den är – tankar är tankar 
och inte fakta – så behöver man inte agera utifrån dem.” (Linton et al., 2015). 
 
Gruppbehandlingen bestod av tio sessioner med följande innehåll: 

Session 1. Psykoedukation. Vad är oro/ångest, stress - diagnoskriterier, interaktionsmodellen, 
förhållandet mellan aktivitet och sinnesstämning. Hemuppgift att undersöka hur 
beteende/aktivitet påverkar sinnesstämning/humör och mindfulness. 

Session 2. Hemuppgiften. Psykoedukation, flykt, undvikandebeteenden, fällor –  identifiera 
flykt, undvikande beteenden och fällor (TRAP), schemalägga aktiviteter i enlighet med mål. 
Hemuppgift att vara observant på fällor/problembeteenden och mindfulness. 
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Session 3. Hemuppgiften. Flykt, undvikande beteenden, fällor – psykoedukation, att 
utmana/exponera för det som väcker ångest/obehag utan att använda säkerhetsbeteenden, att 
agera med alternativt beteende vad det gäller TRAP. Hemuppgift exponering eller alternativt 
beteende vad det gäller TRAP eller tydligt undvikande och mindfulness. 

Session 4. Hemuppgiften. Exponering för inre sensationer – psykoedukation, framkalla inre 
sensationer utan att använda säkerhetsbeteenden. Medveten närvaro i ett bredare perspektiv. 
Hemuppgift exponering för inre sensationer enligt instruktion och egenskattningarna och 
mindfulness. 

Session 5. Hemuppgiften. Tankars påverkan – psykoedukation, mer ingående kring tankars/vårt 
inre beteendes betydelse och påverkan, 2 minuters regeln, notera tanken, löser jag något 
problem, mår jag bättre? Om inte fokusera på det du gör och låt orostankarna komma tillbaka 
på din dagligt bokade orostid – hemuppgift pröva strategin och mindfulness. 

Session 6. Hemuppgiften. Beteendeexperiment/graderad aktivering – psykoedukation, 
identifiera problematiska inre och yttre beteenden, agera med alternativt beteende/graderad 
aktivering. Hemuppgift agera med ett alternativt beteende och mindfulness.  

Session 7. Hemuppgiften. Mål, delmål. Utifrån mina värderingar –  psykoedukation, 
värderingar som riktning för mål, att sätta upp delmål och agera i enlighet med dessa. 
Hemuppgift att ta ett steg i enlighet med ett mål och mindfulness. 

Session 8. Hemuppgiften. Självhävdande kommunikation – psykoedukation, sund 
självhävdelse, gränssättning, jagbudskap, uttrycka behov, tydlighet, guidning. Hemuppgift att 
pröva någon av dagens strategier och mindfulness. 

Session 9. Hemuppgiften. Problemlösning – psykoedukation, formulera problem i 
beteendetermer, generera lösningar utan att värdera, bedöm lösningarna, välj en lösning, agera, 
utvärdera resultatet. Tröst genom minna sinnen. Hemuppgift, pröva problemlösning, tröst 
genom mina sinnen och mindfulness. 

Session 10. Hemuppgiften. Vidmakthålla framsteg – psykoedukation, bakslag och återfall, 
repetition och sammanfattning, fortsatt handlingsplan för eget arbete, risksituationer för 
bakslag, tidiga tecken på bakslag, vad göra vid bakslag. 

Mätinstrument och datainsamling 
Sjukskrivninggraden har hämtats i patientjournalen, vid session 1, 10 och vid 
månadsuppföljning. Sjukskrivningsgrad 0, 25, 50, 75 och 100%. Som kategoriserats i två 
grupper, 25, 50% samt 75, 100%. 
 
Mätningar har gjorts vid session 1, 10 och vid 1 månadsuppföljning genom att deltagarna fått 
fylla i formulär: 
 
Depression Rating Scale (MADR-S). (Montgomery Åsberg Depression Rating; Montgomery 
& Åsberg, 1979) MADRS test-retest r = mellan 0,80 – 0,94. God reliabilitet. (Leucht et al., 
2017; Snaith, Harrop & Newby, 1986; Svanborg & Åsberg, 1994, 2001; Statens beredning för 
medicinsk utvärdering, 2012). Respondenten skattar 9 items mellan 0 - 60 poäng, där 0 – 6 
innebär väsentligt obesvärad, 7 – 19 mild depression, 20 – 34 måttlig depression och >34 svår 
depression. En reduktion i respondentens skattning på 7 - 9 poäng kan ses som en meningsfull 
förändring.  
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Brunnsvikens Brief Quality of Life Inventory, (BBQ). BBQ täcker in fritid, syn på livet, 
kreativitet, lärande, vänner, vänskap och mig som person. Respondenten får skatta hur pass 
viktigt området är och hur pass nöjd han/hon är på skalan 1 – 4. Totalpoäng 96, 16 för varje 
item par. Cut off score mellan en klinisk och icke klinisk grupp 52,5. BBQ test-retest reliabilitet 
0,89 (Frykheden. 2014). (Lidner, Frykheden, Forsström, Andersson, Ljótsson, Hedman et al., 
2016). 
 
Karolinska Exhaustion Disorder Scale, (KEDS). (Besér, Sorojonen, Wahlberg,  Peterson & 
Åsberg 2014). Gränsvärde för stressrelaterade utmattningsproblem är 19 poäng total/maxpoäng 
54. KEDS täcker in ”symptom på långvarig stress: koncentrationsförmåga, minne, kroppslig 
uttröttbarhet, uthållighet, återhämtning, sömn, överkänslighet för sinnesintryck, upplevelse av 
krav, samt irritation och ilska.” (fbanken). Respondenten skattar på skalan 0 – 6. 
 
Beck Anxiety Inventory, (BAI). (Beck, Epstein, Brown & Steer 1988).   Instrumentet har en 
god test-retest reliabilitet r = 0,75 (fbanken).  
Ångestsymptom skattas på skalan 0 = aldrig, 1 = ibland, 2 = ofta och 3 = nästan hela tiden. 
 
Working Alliance Inventory short (WAI-s). (Horvath, Greenberg 1989) har god reliabilitet 0,92 
(fbbanken). WAI-s används för att mäta styrkan i arbetsallians och har 3 delskalor, där task och 
goal refererar till enighet mellan patient och behandlare vad det gäller mål och uppgifter och 
bond till styrkan i empatiskt band. Respondenten skattar 12 item på skalan 1 – 7. (enl, 
fbbanken). Respondenterna har skattat i WAI-s session 3, 10 och vid 1 månadsuppföljningen. 
 
Utvärdering av dagens besök 
Mätningar efter varje session: ”Utvärdering av dagens besök” (Bilaga 2). (Hämtat från; kbtipri-
marvarden.se/utvardering/skattningsskalor/#toggle-id-4). Respondenterna skattar nyttan av 
sessionen på en skala från 0 – 10 där 0 är inte alls hjälpsamt och 10 är mycket hjälpsamt. 
 
Utvärdering av gruppbehandlingen 
Mätning vid session 10: Client satisfactory questionaire (CSQ-8), (Bilaga 3). (Hämtat från; 
kbtiprimarvarden.se/utvardering/skattningsskalor/#toggle-id-4). I CSQ-8 skattar 
respondenterna nyttan av gruppbehandlingen genom att skatta 8 frågor om behandling på skalan  
1 – 4. Totalpoäng 32.  
 
Etiska överväganden 
Alla deltagare fick information om att all information och insamlad data avidentifierades och 
förstördes när uppsatsen blivit godkänd. Skattningarna kommer dock att finnas i 
patientjournalen men det är ingen skillnad mot de som ej deltar. Gruppmedlemmarna 
informerades också om att deltagandet var frivilligt och att ett nej inte försämrade patienternas 
chanser att få annan behandling. 
 
Databearbetning 
Det primära utfallsmåttet var sjukskrivningsgraden, som mättes vid tre tillfällen. Det 
analyserades med chi2-test vid start, efter behandling och vid 1 månadsuppföljningen. 
Informationen hämtades i patientjournalen. 

De sekundära utfallsmåtten, MADRs, BAI, KEDS och BBQ, analyserades med t-test för att 
jämföra för-, eftermätningar- och 1 månadsuppföljning.  
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I ”Utvärdering av dagens besök” skattade patienterna nyttan av var och en av sessionerna, i 
Client satisfactory questionaire (SCQ 8) skattade patienterna nyttan av gruppdeltagandet i dess 
helhet. SCQ har presenterats i medelvärden. Grad av följsamhet i form av närvaro vid 
gruppsessionerna har presenterats som medelvärde, median och range. 

Arbetsalliansen mättes vid session 3, 10 och vid 1 månadsuppföljningen i Working Alliance 
Inventory short (WAI-s). WAI-s korrelation med eventuella förändringar i det primära och i de 
sekundära utfallsmåtten undersöktes. 

Den oberoende variabeln var behandlingen och de beroende variablerna var samtliga 
skattningsformulär och sjukskrivningsgrad. Beräkningarna har gjorts i statistikprogrammet 
SPSS. 
 

Resultat 

 

Deltagare 
Av deltagarna var nästan 70% kvinnor och 30 % män. Medelvärdet på åldern var 40 år. Av de 
33 deltagare som startade i gruppdeltagande hade 32 arbete och 1 studerade.   

 
Tabell 1. Demografisk data för behandlingsgruppen, samt skattningar vid baslinjen angiven i frekvens. 
    

  
mättillfälle 

1 
  (n 33) 

Kvinna 23 

Man 10 

Arbete 32 

Studier 1 

Sjukskriven 20 

Ej sjukskriven 12 

MADRs  

obesvärad 7 

mild 13 

måttlig 12 

svår 1 

KEDS   

>19 2 

<19 31 

BAI  

minimal 3 

mild 9 

modest 9 

svår 12 

BBQ   

>52,5 3 

<52,5 30 
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Primärt utfallsmått - Sjukskrivning 
Det primära utfallsmåttet var sjukskrivningsgraden, som mättes vid tre tillfällen. Informationen 
hämtades i patientjournalen. Sjukskrivningsgraden före gruppstart varierade mycket och 
redovisas inte i denna studie. Sjukskrivningsgraden analyserades med chi 2-test vid start, avslut 
och vid 1 månads uppföljningen. Skalan kategoriserades i kategorierna 25, 50% och 75, 100% 
sjukskrivning, Chi 2-test användes för att undersöka om det fanns en signifikant skillnad i 
sjukskrivningsgrad mellan mättillfälle 1 och 2, för 29 deltagare samt mellan mättillfälle 1 och 
3 för de 24 deltagare som deltog vid uppföljningen. 

Chi 2 testet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan sjukskrivning mättillfälle 1 och 
2 för 29 deltagare. (chi 2=10,774, df=1, p=0.001) men ingen signifikant skillnad mellan sjuk-
skrivning mättillfälle 1 och 3 för 24 deltagare (chi 2=2,105, df=1, p=0,147).  

Förändring i sjukskrivningsgrad. 
Tydligt var att även om inte sjukskrivningen upphörde helt så fanns en minskning i graden av 
sjukskrivning. 
 
Tabell 2. Antal deltagare som var sjukskrivna förebyggande, 0, 25, 50, 75 eller 100% vid förmätning 
(stapel 1), eftermätning (stapel 2) och uppföljning (stapel 3). 

 

 

 
 
Sekundära utfallsmått 
Hur påverkade gruppdeltagandet depression, oro/ångest, utmattningssyndrom, livskvalitet och 
arbetsallians. Enligt MADRs, BAI, KEDS, BBQ och WAI-s. Resultatet analyserades med t-test 
för att jämföra för- och eftermätningar och för att pröva om skillnaden i medelvärden var slump-
mässig eller om det fanns en verklig skillnad. Beräkningar gjordes också för effektstorlek inom 
grupp, (Carlbring 2012). (Bilaga 4) 
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Tabell 3. Sekundära utfallsmått vid mättillfälle 1 och 2 
                

          1           2         

  
medel-
värde 

sd 
medel-
värde 

sd t p Cohen´s d 

  (n 29)   (n 29)   värde värde   

MADRs 17,90 7,5 15,21 8,6 1,82 0,78 0,33 

KEDS 29,10 8,2 24,34 10,3 2,89 0,00 0,25 

BAI 21,83 11,8 13,45 10,0 4,43 0,00 0,77 

BBQ 47,62 17,4 54,58 18,1 -2,67 0,12 0,19 

WAI-s 65,83 10,6 73,24 8,7 -7,33 0,00 0,76 

 
 
Tabell 4. Sekundära utfallsmått vid mättillfälle 1 och 3 
                

          1           3         

  
medel-
värde 

sd 
medel-
värde 

sd t p Cohen´s d 

  (n 29)   (n 24)   värde värde   

MADRs 17,50 7,9 10,54 6,2 5,11 0,00 0,98 

KEDS 29,75 8,6 19,50 10,3 6,83 0,00 1,08 

BAI 21,21 12,1 10,33 1,6 5,83 0,00 0,79 

BBQ 49,29 16,4 64,46 23,1 -3,36 0,00 0,76 

WAI-s 68,29 9,0 74,98 9,0 -3,50 0,00 0,74 
 
 

Deltagarnas skattningar för de sekundära utfallsmåtten analyserades med t-test för att jämföra 
för- och eftermätningar. Mellan mättillfälle 1 och 2 fanns inga signifikanta skillnader i 
depression och livskvalitet, men signifikanta skillnader vad det gäller utmattningssyndrom och 
ångest. Effektstorleken var måttlig till stor för utmattningssyndrom, ångest och arbetsallians 
och liten för depression och livskvalitet (Bilaga 4).  

Mellan mättillfälle 1 och 3 fanns signifikanta skillnader i samtliga sekundära utfallsmått. Ef-
fektstorleken för depression, utmattningssyndrom och ångest var stor, för livskvalitet och ar-
betsallians måttlig till stor (Bilaga 4). 

Skillnader mellan sjukskrivna inte sjukskrivna 
En variansanalys med upprepade mätningar ANOVA gjordes för att jämföra medelvärden i de 
sekundära utfallsmåtten mellan de som var sjukskrivna och de som inte var sjukskrivna. Inga 
signifikanta skillnader uppmättes mellan grupperna för de 24 deltagare som deltog vid samtliga 
tillfällen. Av dessa 24 var 5 sjukskrivna och 19 inte.  
 
F värden för samtliga sekundära utfallsmått; Depression F (2,44) = 8,156, p <0,000. Ingen sig-
nifikant skillnad mellan mättillfälle 1 och 2 p 0,989 men mellan mättillfälle 2 och 3 p 0,001. 
Utmattningssyndrom F (2,44) = 14,535, p <0,000 Ingen signifikant skillnad mellan mättillfälle 
1 och 2 p = 0,468, men mellan mättillfälle 2 och 3 p 0,000. Ångest F (2,44) = 17,620 p <0,000 
En signifikant skillnad mellan mättillfälle 1 och 2 p =0,006 men mellan mättillfälle 2 och 3 p 
0,000. Livskvalitet F (2,44) = 5,582, p <0,000. Ingen signifikant skillnad mellan mättillfälle 1 
och 2 p = 0,443, men mellan mättillfälle 2 och 3 p 0,035. Arbetsallians F (2,44) = 8,184, p 
<0,001. En signifikant skillnad mellan mättillfälle 1 och 2 p =0,000 och mellan mättillfälle 2 
och 3 p 0,044. 
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Tabell 5, Sjukskrivna (sj) och ej sjukskrivna (ej sj). För 24 deltagare som fullföljde hela behandlingen. 
Självskattningar mättillfälle 1, 2 och 3 för sekundära beroendemått i medelvärde. 
 
                         
  1 ej sj   1 sj   2 ej sj    2 sj   3 ej sj   3 sj   
  medel sd medel sd medel sd medel sd medel sd medel sd 

  (n 19)   (n 5)   (n 19)   (n 5)   (n 19)   (n 5)   
MADRs 18,47 7,3 13,80 9,7 15,74 9,7 12,40 5,6 11,58 8.5 6,60 2,8 
KEDS 31,53 8,6 22,60 3,7 26,11 10,5 22,00 9,9 21,42 10.7 12,40 2,8 
BAI 21,00 11,8 22,00 14,5 13,74 9,9 9,80 6,8 11,26 8,3 6,80 5,2 
BBQ 48,05 13,0 54,00 27,3 57,84 16,8 55,00 14,9 62,80 23.5 70,40 16,0 
WAI-s 68,05 9,7 69,20 6,1 75,05 8,3 75,60 4,9 74,95 9,8 75,00 5,4 

 
 
De deltagare som inte var sjukskrivna skattade något högre vad det gäller depression och ut-
mattningssyndrom i jämförelse med de sjukskrivna. De som var sjukskrivna skattade något 
högre på ångest, livskvalitet och arbetsallians vid start.  
 
För de som inte var sjukskrivna var effekten liten på depression (0,32) och på ångest ingen 
effekt (0,09), måttlig till stor effekt på utmattningssyndrom (0,58) och livskvalitet (0,62) och 
stor effekt på arbetsallians (0,77) mellan mättillfälle 1 och 2. Mellan mättillfälle 2 och 3 måttlig 
effekt på depression (0,45) och på utmattningssyndrom (0,44) och liten effekt på resterande 
utfallsmått (Bilaga 5). 
 
Mellan mättillfälle 1 och 2 var det för de som var sjukskrivna stor effekt på depression (0,70), 
ångest (12,2) och arbetsallians (1,16), måttlig effekt på livskvalitet (0,47) och liten effekt på 
utmattningssyndrom (0,08).  Mellan mättillfälle 1 och 3 stor effekt för depression (1,38), ut-
mattningssyndrom (1,51) och livskvalitet (0,99), måttlig till stor för ångest (0,50) och ingen för 
arbetsallians (Bilaga 5).  
 
Sammanfattningsvis hade de som var sjukskrivna större effekt av behandlingen än de som inte 
var sjukskrivna mellan start och uppföljning, men inga signifikanta skillnader mellan grupperna 
uppmättes. 

WAI-s 
Working Alliance Inventory short (WAI-s), med tre delskalor task och goal refererar till målen 
i behandlingen och bond till acceptans, tillit och förtroende mellan behandlare och patient. Ef-
fektstorleken inom grupp beräknades med Cohen´s d (Carlbring, 2012). Deltagarna skattade i 
WAI-s, vid session 3, 10 och vid uppföljning (mättillfälle 1, 2 och 3). Skattningarna presenteras 
i medelvärden, för WAI-s totalt och för de tre delskalorna, task, bond och goal. 
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Tabell 6. WAI-s skattningar mättillfälle 1, 2 och 3, för hela skalan och delskalorna task, bond och goal. 
                  

  
mättillfälle 

1 
  

mättillfälle 
2 

  Cohen´s d 
mättillfälle 

3 
  Cohen´s d 

  
medel-
värde 

sd 
medel-
värde 

sd mellan 
medel-
värde 

sd mellan 
  (n 29)   (n 29)   1 och 2 (n 24)   2 och 3 

WAI-s 66,07 10,5 73,24 8,7 0,74 74,96 9,0 0,19 
task 21,23 4,5 23,69 3,4 0,62 24,38 3,1 0,21 
bond 23,03 3,7 25,00 2,9 0,59 25,08 3,1 0,02 
goal 21,47 4,4 24,48 3,2 0,79 25,38 3,4 0,27 

 
Deltagarna skattade initialt högre på delskalan bond och något lägre på delskalorna task och 
goal. Men högre efter behandlingen. En analys med t-test för att jämföra för- och eftermätning-
arna visade att det fanns en signifikant skillnad mellan mättillfälle 1 och 2 p=0,000 och mellan 
mättillfälle 1 och 3 p=0,002, för skattningar i WAI-s totalt. Effektstorleken var som störst mel-
lan mättillfälle 1 och 2 för WAI-s totalt 0,74 och liten mellan mättillfälle 2 och 3 (Bilaga 5). 
 
Korrelation mellan WAI-s och övriga utfallsmått 
Korrelationen har beräknats på kontinuerliga data med Pearsons correlation. WAI-s visade en 
signifikant korrelation mellan arbetsallians och livskvalitet mellan mättillfälle 1 och 2, den ob-
serverade korrelationen r =-0,56, p=0,002. WAI-s korrelerade inte signifikant med övriga för-
ändringar i primära eller sekundära utfallsmått. 

Tabell 7. Samband mellan WAI-s mättillfälle 1, 2 och 3 och samtliga utfallsmått vid mättillfälle 1, 2 och 
3 (lodrätt). Den observerade korrelation (r). 

           
  sjukskrivning MADRs KEDS BAI BBQ 

  r r r r r 

WAI-s 1 0,40 0,00 -0,04 -0,12 0,28 
(n 30)      
WAI-s 2 0,02 -0,12 -0,04 -0,02 0,56* 
(n 29)           
WAI-s 3 0,09 -0,15 0,08 -0,29 0,33 
(n 24)           

*p=0,002      
 
Närvaro och sessionsnytta 
Graden av följsamhet under gruppbehandlingen var god. Deltagarna skattade nyttan vid var och 
en av sessionerna i ”Utvärdering av dagens besök. Medelvärde 7,76. median 8,00 och range 9. 
Den lägsta skattningen av sessionsnytta var 1 och högsta skattningen av sessionsnyttan 10. 
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Tabell 8. Närvaro i frekvens och medelvärde av skattad nytta av sessionen i ”Utvärdering av dagens 
besök. 
              

    närvaro   
medel-
värde 

  sd 

    n   
skattad 
nytta 

    

session 1  33  6,64  1,85 

session 2   30   7,53   1,33 

session 3  27  7,74  1,81 

session 4   26   8,04   1,21 

session 5  26  8,31  1,37 

session 6   21   8,48   1,40 

session 7  25  8,28  1,20 

session 8   22   8,50   1,26 

session 9  25  9,00  1,00 

session 10   28   8,46   1,71 

 
 
CSQ 8  
I CSQ-8 skattade respondenterna nyttan av behandlingen som helhet, 8 frågor på skalan 1 – 4, 
totalpoäng 32. Högsta skattningen 32 och lägsta 23, medelvärde 28,52, median 29,00. range 9 
(Bilaga 6). 
 

Diskussion 
 
Syftet med pilotstudien var att undersöka förändringar i grad av sjukskrivning och psykiska 
symtom efter transdiagnostisk gruppbehandling för ångest, depression och utmattningssyndrom 
inom primärvården Även deltagarnas upplevelse av nyttan med gruppbehandlingen studerades.  
 
Vid eftermätningen hade utmattningssyndrom och ångest minskat signifikant och vid uppfölj-
ningen hade samtliga alla beroendemått förändrats i signifikant i positiv riktning (Bilaga 7). 
 
Resultatdiskussion 
Grad av sjukskrivning var det primära utfallsmåttet i den aktuella studien. Studien visade en 
signifikant skillnad vad det gäller sjukskrivning från start till slut av behandlingen för de 29 
patienter, men ingen signifikant skillnad mellan start och uppföljning för 24 patienter som del-
tog vid uppföljningen. Tydligt är att sjukskrivningsgraden har gått ner (se tabell 2) även om 
deltagarna inte varit helt tillbaka i arbete. Avsikten var att endast sjukskrivna personer skulle 
ha ingått i studien men av de som remitterades till gruppdeltagandet var 12 personer inte sjuk-
skrivna och de blev inte heller det under tiden för gruppdeltagandet. Inom primärvården ska de 
som söker, erbjudas vård och de inkluderades därför i gruppbehandlingen. Det har naturligtvis 
påverkat resultatet för studien men en fördel kan vara att patienterna fångades upp i ett tidigt 
skede och att en sjukskrivning undveks.  
 
Den förändring av sjukskrivningsgraden som skett, är den beroende av behandlingen eller av 
andra faktorer är en fråga man kan ställa sig. Sjukskrivningen påverkas av en rad faktorer i 
patientens liv inte minst av lagar och regler och den yttre gränsen för sjukskrivning. Försäk-
ringskassans statistik visar att fler och fler sjukfall avslutas eller avslås, dock i mindre grad vid 
psykisk ohälsa och detta är i linje med regeringens mål. En anledning är att sjukskrivningarna 
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prövas vid ”rehabiliteringskedjans tidsgränser vid 90 respektive 180 dagar, samt att dessa pröv-
ningar i större utsträckning leder till att sjukfallen avslutas”. (Försäkringskassan 2017). 
 
Läkarnas arbetssituation och kraven på utlåtande där läkarna inte enbart ska bedöma sjukdom 
utan också funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsningar för att motivera en sjukskrivning 
(Socialstyrelsen, 2016), har naturligtvis också en betydelse för sjukskrivning. Symtomredukt-
ionen var större vid uppföljning än vid eftermätning vilket överensstämmer med andra behand-
lingsstudier. (Reinholt et al.,2017) (Ejeby et al., 2014).   
 
Andra studier har visat att KBT interventioner individuellt eller i grupp och med RTW har liten 
eller måttlig effekt på sjukskrivning och en större effekt på symtom. (Salomonsson, 2018). 
Symtomreduktion leder inte automatiskt till arbetsåtergång och en stegvis återgång i arbete är 
oftast viktig. I en sådan är också en kontakt med arbetsgivaren viktig, men det ryms inte idag 
inom primärvården. Utifrån de bristande förutsättningar som finns idag inom primärvården så 
skulle istället specialistvård med ett teamarbete kring patienterna som också har möjligheter att 
ha kontakter med arbetsgivare behövas. Insatserna på primärvårdsnivå kan ses som en förebyg-
gande insats men det skulle behövas mer resurser om den ska kunna bli mer arbetslivsinriktad. 
I den här studien har behandlingen lett till både en symtomreduktion och till en minskning i 
sjukskrivningsgrad för deltagarna mätt i frekvens, se bilaga 7. 
 
Horvath & Symonds metaanalys om arbetsallians och behandlingsutfall har visat att arbetsalli-
ansen är en viktig faktor oberoende av terapiform och längd (Horvath et al., 1991) Några menar 
att arbetsalliansen är det som påverkar utfallet, andra att det är förbättringen i patienternas må-
ende som resulterar i högre skattningar under och efter behandlingen på tu man hand ”ansikte 
mot ansikte” (Barber et al., 2000) vilket inte blir fallet vid en gruppbehandling. I likhet med 
andra studier var patienterna i den här behandlingen mycket nöjda. 
 
Studien visar en signifikant korrelation mellan arbetsallians i WAI-s och livskvalitet i BBQ, 
men ingen korrelation med övriga utfallsmått. I likhet med Nova projektet Linna (2007) ökade 
alliansen signifikant under behandlingen, men i den studien korrelerade arbetsallians inte bara 
med livskvalitet utan också med de övriga utfallsmåtten. Nova projektet undersökte inte arbets-
alliansens påverkan på sjukskrivning. I den här studien med avsaknad av kontrollgrupp kan man 
se samband men inga orsakssamband. 
 
Metoddiskussion 
Intentionen har varit att beskriva metoden som använts för att den ska vara replikerbar och som 
pilotstudie fylla sitt syfte.  
 
Bortfall 
Bortfallet under behandlingen var litet, endast fyra personer hoppade av, en p g a fysisk 
sjukdom, tre p g a sin arbetssituation.  De som fullföljde behandlingen skattade också nyttan av 
både sessioner och behandlingen som helhet högt. I deras skattningar framgår att de tyckte att 
kvaliteten var god, att de fick den hjälp de ville, att den svarade mot deras behov, att de var 
nöjda med omfattningen och att behandlingen hjälpt dem att handskas med sina problem och 
svårigheter mer effektivt. Gruppformatets fördelar med igenkänning, normalisering, som ett 
socialt stöd och att gruppen kan ha en beteendemodellerande funktion kan vara anledningar till 
ett litet bortfall. (Almén 2017). Därtill används de verktyg som ”har visat sig fungera i ett flertal 
studier. I skilda miljöer och med olika patientgrupper” (Linton et al., 2015). 
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Begränsningar med studien  
En begränsning har varit att antalet deltagare har varit litet och att grupperna bara har haft en 
behandlare. Urvalet har varit ett bekvämlighetsurval som får anses vara representativt för de 
patienter som remitteras till gruppdeltagandet, då det var de som sökte under perioden för 
studien. Av 33 deltagare skattade 31 utmattningssyndrom i KEDS, över 19 poäng som är cut 
off värdet, vid start, vilket tyder på att diagnosen var överrepresenterad, men depressions- och 
ångestsymtom skattades också i högt och belyser att det finns en rad överlappande symtom och 
det kan ha påverkat behandlingseffekten och sjukskrivningsgraden. Gruppsammansättningen 
och faktorer i den kan också ha påverkat resultatet. Bortfallet i form av avhopp och frånvaro 
var en annan faktor. Bortfallet var 4 deltagare mellan mätpunkt 1 och 2 och ytterligare 5 mellan 
mätpunkt 2 och 3, totalt 9 deltagare. Andra faktorer i patienternas liv än gruppdeltagandet kan 
också påverkat utfallet. 
 
God extern validitet förutsätter att den interna validiteten är god. Vad gäller intern validitet går 
det inte att dra slutsatser om effekten av behandlingen eftersom pilotstudien inte har någon 
kontrollgrupp. Vad det gäller den externa validiteten så går det inte heller att dra generella 
slutsatser av resultatet/effekten av behandlingen, eftersom extern validitet förutsätter en intern 
sådan. Utan kontrollgrupp blir med andra ord förutsättningarna att dra slutsatser om orsaker 
obefintlig. Men pilotstudien har givit svar på förändringar i sjukskrivningsgrad i den undersökta 
gruppen och den kan ligga till grund för fortsatta studier. 
 
Vidare forskning 
Tydligt blir att det behövs mer forskning kring vilka interventioner som behöver kombineras 
för att få bästa resultat och för att minska sjukskrivningarna som idag ökar. De restriktiva regler 
som finns idag kring sjukskrivning är en viktig faktor som det inte går att bortse ifrån.  
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Bilaga 1 

 

 

Annette Hammervald Dahlberg 

 
       
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Psykologiska institutionen 
Psykoterapeutprogrammet, KBT 
Annette Hammervald Dahlberg 
annette.hammervald.d@gmail.com 
Tel: 0709 58 70 56 
 
Informerat samtycke  
 
Denna pilotstudie avser att ta reda på hur deltagande i KBT-gruppen påverkar utmattningsde-
pression, depression, oro/ångest, livskvalitet och sjukskrivningsgrad. Data samlas in genom 
skattningsskalor före och efter deltagandet. Nyttan av varje session kommer också att utvärdera.  
Pilotstudien görs i syfte att kunna utveckla behandlingen vid vårdcentralen och ingår som en 
del i Annette Hammervalds psykoterapeututbildning. Allt material som samlas in kommer att 
behandlas konfidentiellt. 
Deltagandet är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas, utan att orsak behöver anges. Under-
tecknad har fått ta del av behandlingsstudiens syfte och upplägg. 
 
 
Namn_________________________________________________________________ 
 
Datum_________________________________________________________________ 
 
Underskrift_____________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

 
Utvärdering av dagens gruppbesök 
Sessions nummer: 
 
 
Hur hjälpsamt tycker du att dagens gruppbesök varit? Ange ditt svar på en skala från 0 – 10 
där 0 är inte alls hjälpsamt och 10 är mycket hjälpsamt. 
 
 0            1            2            3           4           5            6            7            8           9           10 
 Inte alls hjälpsamt      mycket hjälpsamt                   
 
 
 
Vad skulle behövt vara annorlunda för att du skulle ha gett ett högre betyg? 
 
 
Vad gjorde att du inte gav ett lägre betyg? 
 
 
Övriga kommentarer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



24 
 

Bilaga 3 

CSQ-8  

Instruktion: Ringa in det svar som bäst överensstämmer med din uppfattning om den behandling du 
fått.  

1. Hur bedömer du kvalitén på den behandling du fått?  

   1                                        2                     3               4  

Dålig                                 Måttlig                                    Bra                               Utmärkt  

2. Fick du den hjälp som du ville?  

   1                                        2                                          3              4  

Nej, definitivt inte          Nej, egentligen inte             Ja, i stort sett                    Ja, definitivt  

3. I vilken utsträckning har behandlingen svarat mot dina behov?  

   1                                       2                                          3                                      4  

Inga av mina         Bara några få av mina   De flesta av mina behov   Nästan alla mina behov har  
behov har             behov har mötts             behov har mötts                mötts 
mötts 
 
4. Om en vän var i behov av liknande hjälp, skulle du då rekommendera behandlingen till honom 

eller henne?  

    1                                     2                                           3                                     4  

Nej, definitiv inte     Nej, jag tror inte det               Ja, jag tror det                     Ja, definitivt  

5. Hur nöjd är du med omfattningen av den hjälp du fått?  

   1                    2                                           3                                       4  

Helt otillfredsställd   Likgiltig eller något      Till största delen  Mycket tillfredsställd 
         otillfredsställd                    tillfredsställd  
 

6. Har behandlingen du deltagit i hjälpt dig att handskas med dina problem och svårigheter mer 
effektivt?  

    1                                     2                                           3                                       4  

Nej, den verkar ha gjort     Nej, den har inte hjälpt       Ja, den har hjälpt till viss    Ja, den har hjälpt en 
det värre                                   del                                      del  

7. Hur nöjd är du sammantaget av den behandling du fått? 2    

1                                      2                                          3                 4  

Helt otillfredsställd       Likgiltig eller något        Till största delen  Mycket tillfredsställd 
                                     otillfredsställd         tillfredsställd  
 
8. Om du skulle söka hjälp igen, skulle du söka dig till en likartad behandling igen?  

    1                                      2                   3               4  

Nej, definitiv inte     Nej, jag tror inte det             Ja, jag tror det                     Ja, definitivt  
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Bilaga 4 
 
 
Beräkningar effektstorlek inom grupp Cohen´s d. 
 
medel 1 – medel 2 = ____ 
(sd1+ sd2):2 = 
 
0,2 liten, 0,5 medel, 0,8 stor, Cohens d (Cohen, 1988) 
 
 
 
 
Tabell 3. Sekundära utfallsmått vid mättillfälle 1 och 2. 
 
MADRs  17,90 - 15,21 = 2,69 
 (7,48 + 8,62):2 = 8,05      = 0,33  
 
KEDS 29,10 - 24,34 = 4,76 
 (8,16 + 10,31):2 = 9,23       = 0,51 
 
BAI 21,83 - 13,45 = 8,38 
 (11,76 + 9,96):2 = 10,86       = 0,77 
 
BBQ 47,62 - 54,58  = - 6,96 
 (17,44 + 18,13):2 = 17,78       =- 0,39  
  
WAI-s 65,83 - 73,24 = - 8,24 
 (10,62 + 8,73):2 =   9,67            = 0,85 
 
 
 
 
Tabell 4.  Sekundära utfallsmått vid mättillfälle 1 och 3 
 
MADRs 17,50 - 10,54 = 6,96 
 (7,90 + 6,22):2 = 7,06              = 0,98 
 
KEDS 29,75 - 19,50 = 10,25 
 (8,63 + 10,29):2 = 9,46              = 1,08 
 
BAI 21,21 - 10,33 = 10,88 
 (12,10 + 1,60):2 = 6,85             = 1,58 
 
BBQ 49,29 - 64,46 = - 15,17 
 (16,42 + 23,06):2 = 19,74           = -0,76 
 
WAI-s 68,29 - 74,98 = - 6,69 
 (9,02 + 9,01):2 = 9,01              = 0,74 
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Bilaga 5 

 
Tabell 5. Sjukskrivna. Beräkning för de 24 deltagare som fullföljde hela behandlingen. 
 

 mellan mättillfälle 1 och 2.    mellan mättillfälle 2 och 3.  
MADRS 13,80 – 12,40 = 1,4  12,40 – 6,60 = 5,8 

(9,7 + 5,6):2 = 2 = 0,70 (5,6 + 2,8): 2 = 4,2 = 1, 38 
 

KEDS 22,60 – 22,00 = 0,6  22.00 – 12,40 = 9,6 
(3,7 + 9,9):2 = 6,8 = 0,08 (9,9 + 2,8): 2 = 6,35 = 1,51 

 
BAI                22,00 – 9,80 = 12,2  9,80 – 6,80 = 3 

(14,5 + 6,8): 2 = -1 = -12,2 (6,8 + 5,2): 2 = 6 = 0.50 
 
BBQ 54,00 – 55,00 = - 1  55,00 – 70,40 = - 15,4 

(27,3 + 14,9): 2 = 21,1 = 0,47 (14,9 + 16,0): 2 = 15,45 = - 099 
 
WAI-s 69,20 – 75,60 = - 6,4  75,60 – 75,00 = 0,6 

(6,1 + 4,9): 2 =5,5 = - 1,16 (4,9 + 5,4): 2 = 5,15 = 0,11 
 

 
Tabell 5. Ej sjukskrivna. Beräkning för de 24 deltagare som fullföljde hela behandlingen. 
 

 mellan mättillfälle 1 och 2.   mellan mättillfälle 2 och 3.  

MADRs 18,47 - 15,74 = 2,73  15,74 - 11,58 = 4,16 
(7,3 + 9,7) : 2 =  8,5      = 0,32 (9,7 + 8,5): 2  = 9,1  = 0,45 

 
KEDS 31,53 - 26,11 = 5,42  26,11 - 21,42 = 4,69 

(8,6 + 10,5) : 2 = 9,25 = 0,58 (10,5 + 10,7) : 2 = 10,6 = 0,44 
 
BAI 21,00 - 13,74  = 7,26  13,74 - 11,26 = 2,48 

(11,8 + 9,9) : 2 = 10,85 = 0,09 (9,9 + 8,3) : 2 = 9, 1 = 0,27 
 
BBQ 48,5 – 57,84 = - 9,34  57,84 – 62,80 = - 4,96 

(13,0 + 16,8): 2 = 14,9 = 0,62 (16,8 + 23,5):2 = 20,15 = 0,24 
 
WAI-s 68,05 – 75,05 = - 7,  75,05 – 74,95 = 0,1 

(9,7 + 8,3): 2 = 9 = - 0,77 (8,3 + 9,8): 2 = 9,05 = 0,01 
 

 
Tabell 6.  WAI-s skattningar session 3, 10 och vid uppföljning 
 

mellan mättillfälle 1 och 2                        mellan mättillfälle 2 och 3 
 

WAI-s 66,07 - 73,24     = 7,17                   73,24 - 74,96      = - 1,72 
 (10,52 + 8,73):2 = 9,62        = - 0,74        (8,73 + 9,01):2    = 8,87         = - 0,19   
 
Task 21,23 - 23,69     = -2,46                   23,69 - 24.38      = - 0,69   
 (4,45 + 3,37):2   = 3,91        = - 0,62        (3,37 + 3,09):2    = 3,23         = - 0,21 
 
Bond 23,03 - 25,00     = - 3,01                   25,00 - 25,08      = -0.08 
 (3,74 + 2,87):2  = 3,30         = -0,59         (2,87 + 3,12):2    = 2,99         = - 0,02 
 
Goal 21,47 - 24,48    = - 3,01                   24,48 - 25,38      = - 0,9 
 (4,37 + 3,19):2  = 3,78         = - 0,79         (3,19 + 3,38):2    = 3,28         = - 0,2 
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Bilaga 6 
 
 
 
CSQ-8 - Skattningar per delfråga i medelvärde  
 
________________________________________________________________________ 
 
CSQ-8                                   medelvärde           sd 
                                                                                       (n=29) 
________________________________________________________________________ 
 
Hur bedömer du kvaliteten på den                                3,72                                  0,45 
behandling du fått? 
________________________________________________________________________ 
 
Fick du den hjälp som du ville?                                     3,34                                  0,48 
________________________________________________________________________ 
 
I vilken utsträckning har behandlingen                          3,34                                  0,55 
svarat mot dina behov? 
________________________________________________________________________ 
 
Om en vän var i behov av liknande hjälp                      3,86                                   0,35      
skulle du då rekommendera behand- 
lingen till honom eller henne?  
________________________________________________________________________ 
 
Hur nöjd är du med omfattningen                                  3,55                                  0,50 
av den hjälp du fått? 
________________________________________________________________________ 
 
Har behandlingen du deltagit i hjälpt                             3,59                                  0,50 
dig att handskas med dina problem 
och svårigheter mer effektivt? 
________________________________________________________________________ 
 
Hur nöjd är du sammantaget av den                             3,52                                   0,50 
behandling du fått? 
________________________________________________________________________ 
 
Om du skulle söka hjälp igen skulle du                          3,55                                  0,57 
söka dig till en likartad behandling igen? 
________________________________________________________________________ 
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Bilaga 7  
 
 
Skattningar vid mättillfälle 1, 2 och 3 angiven i frekvens. 
            

          1    2    3 

  (n 33)   (n 29)   (n 24) 

Sjukskriven 20  12  5 

Ej sjukskriven 13   17   19 

MADRs      

obesvärad 7   14   18 

mild 13  9  3 

måttlig 12   5   3 

svår 1   1   0 

KEDS           

>19 2  10  17 

<19 31   19   7 

BAI      

minimal 3   10   13 

mild 9  11  7 

modest 9   6   1 

svår 12   2   3 

BBQ           

>52,5 3  1  2 

<52,5 30   28   22 
 


