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KOGNITIV BETEENDETERAPI FÖR INSOMNI VID BIPOLÄR SJUKDOM 
-UTVÄRDERING AV SÖMN OCH AFFEKTIVA SYMTOM 

Lisa Ledin 

 

Individer med bipolär sjukdom lider ofta av sömnbesvär, såsom 

insomni. Samband har även påvisats mellan sömnbesvär och affektiva 

symtom. Kognitiv beteendeterapi för insomni (KBT-i) 

rekommenderas som förstahandsbehandling vid insomni, men få 

studier har undersökt KBT-i anpassad för bipolär sjukdom. Syftet med 

den föreliggande studien var att utvärdera om en KBT-i 

gruppbehandling anpassad för individer med bipolär sjukdom kunde 

minska sömnbesvär och påverka affektiva symtom. 31 patienter på två 

öppenpsykiatriska bipolärmottagningar deltog. Studien hade en 

inomgruppsdesign och undersökte om deltagarna rapporterade mindre 

sömnbesvär och affektiva symtom efter behandlingen, jämfört med 

innan. Insomnia severity index (ISI) och Affektiv självskattningsskala 

(AS-18) användes som utfallsmått. Resultaten visade att deltagarna 

rapporterade signifikant mindre sömnbesvär efter behandlingen 

jämfört med innan, med en måttlig effektstyrka. Det framkom inga 

statistiskt signifikanta skillnader med avseende på affektiva symtom. 

Sammantaget är resultaten lovande för KBT-i anpassad för bipolär 

sjukdom, härnäst behöver de bekräftas i en randomiserad kontrollerad 

studie. 

 

Bipolär sjukdom är ett allvarligt, kroniskt tillstånd som karaktäriseras av återkommande 

episoder av mani eller hypomani och i många fall även återkommande depressioner. 

Som framgår i DSM-5 (APA, 2013) kännetecknas manier av en abnormt förhöjd, 

expansiv eller irritabel sinnesstämning, i kombination med påtagligt ökad energi eller 

målinriktad aktivitet. Hypomani är en lindrigare form av mani. Kärnsymtomen för 

depression utgörs av nedstämdhet eller minskat intresse och minskad glädje inför de 

flesta dagliga aktiviteter. Bipolär sjukdom typ I innebär att en individ haft minst en 

manisk episod. Bipolär sjukdom typ II innebär att individen haft minst en hypomani och 

en depression, men aldrig någon mani. En tredje typ är cyklotymi som innebär att det 

under en tvåårsperiod förekommit ett flertal episoder med hypomana symtom och 

episoder med depressionssymtom, men där kriterierna för hypomani/depression inte 

uppfyllts (APA, 2013). Världshälsoorganisationen, WHO, har beräknat den 

genomsnittliga livstidsprevalensen för tillstånd inom det bipolära spektrat till 2,4% 

(Merikangas et al., 2011). Bipolär sjukdom behandlas i första hand med läkemedel, 

både i akuta skeden och i återfallsförbyggande syfte. Psykoedukation och 

psykopedagogik med anhörigmedverkan är också en grundläggande del i vården och i 

vissa fall behövs mer omfattande psykosociala insatser eller psykoterapi (Adler et al., 

2014). Även under perioder av neutralt stämningsläge, så kallad eutymi, är det vanligt 

att individer med bipolär sjukdom upplever subsyndromala symtom (Fagiolini et al., 

2005). Det är vanligt med psykosociala problem och nedsatt arbetsförmåga (Judd et al., 

2005, 2008), kognitiva nedsättningar (Wingo, Harvey, & Baldessarini, 2009), och 

självmordsrisken vid bipolär sjukdom är 15 gånger högre än i den generella 

befolkningen (APA, 2013). Det finns en hög samsjuklighet med andra psykiatriska 
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diagnoser, varav de vanligaste är ångestsyndrom, ADHD, impulskontrollstörningar och 

substansbrukssyndrom (APA, 2013). 

 

Sömnstörningar av olika slag är också mycket vanligt vid bipolär sjukdom, oavsett 

sjukdomsfas. Man har funnit att sömnstörningar är det vanligaste prodromala symtomet 

vid mani och det sjätte vanligaste vid depression (Jackson, Cavanagh, & Scott, 2003) 

och sömnstörningar ingår i diagnoskriterierna (APA, 2013) för både mani/hypomani 

(minskat sömnbehov) och depression (insomni eller hypersomni). Det har också visat 

sig att sömnbrist korrelerar med maniska symtom dagtid och sömnbrist har föreslagits 

vara en utlösande faktor för maniska episoder (Barbini, Bertelli, Colombo, & Smeraldi, 

1996). I en studie som kartlade sömnmönster hos bipolära patienter, klassificerades 32% 

av patienterna som ”short sleepers”, 38% som ”normal sleepers” och 23% som ”long 

sleepers”. Både de patienter som sov kort och de som sov länge hade mer depressiva 

symtom, lägre vardagsfunktion och lägre livskvalitet än de med normala sovtider. 

Gruppen med kort sömn hade allvarligast symtom på både mani och depression (Gruber 

et al., 2009). Sömnproblem hos individer med bipolär sjukdom kvarstår ofta även i 

eutym fas (Kaplan & Harvey, 2013). I en review som undersökte förekomst av 

sömnproblem bland eutyma patienter med bipolär sjukdom internationellt (Steinan, 

Krane-Gartiser, Morken, & Scott, 2015) framkom att över 50% hade sömnproblem i en 

bredare bemärkelse och 20% hade en specifik sömnstörning såsom insomni. 

Motsvarande siffror för den svenska befolkningen i stort visar att cirka 24% rapporterar 

någon form av sömnbesvär, medan 11% har insomni (SBU, 2010). Insomni 

kännetecknas av en otillfredsställelse med sömnens längd eller kvalitet, som tar sig 

uttryck i upplevda svårigheter med att somna, att bibehålla sömnen, eller att vakna upp 

för tidigt på morgonen. För att uppfylla diagnoskriterierna enligt DSM-5 (APA, 2013) 

ska sömnproblemen även ge upphov till betydande besvär eller försämrad 

funktionsförmåga under dagtid, samt ha förekommit minst tre gånger i veckan i tre 

månaders tid. Exempel på vanliga dagtidsbesvär är trötthet, koncentrationssvårigheter, 

glömska och humörsvängningar (APA, 2013). 

 

Vidare har man funnit att hypersomni, vilket karaktäriseras av onormal sömnighet och 

ett behov av onormalt lång nattsömn, också tycks vara vanligt i bipolär eutym fas 

(Steinan et al., 2016b), likväl som instabil dygnsrytm (Jones, Hare, & Evershed, 2005). 

Även försenad sömnfas ser ut att vara vanligt hos individer med bipolär sjukdom, det 

vill säga en förskjutning av dygnsrytmen som medför svårigheter med att somna på 

kvällen och svårigheter med att vakna önskad tid på morgonen (Steinan et al., 2016a). 

Det är välkänt att det cirkadiska systemet, människans biologiska inre klocka, spelar en 

viktig roll i våra sömn- och vakenhetscykler. Det cirkadiska systemet styrs centralt från 

den suprachiasmatiska kärnan (en del av hjärnans hypotalamus), reglerar kroppens 

celler i cykler på ungefär 24 timmar och styr utsöndringen av hormoner på relevanta 

tidpunkter (Reppert & Weaver, 2002), till exempel sömnhormonet melatonin. Allt detta 

sker med hjälp av olika tidsgivare i omgivningen. Den mest framträdande tidsgivaren är 

ljuset, genom dess regelbundna skiftningar mellan dagsljus och mörker (Roenneberg & 

Foster, 1997), men även våra dagliga rutiner och aktiviteter, såsom träning, socialt 

umgänge och måltider, fungerar som tidsgivare för den inre klockan (Mistlberger, 

Antle, Glass, & Miller, 2000). Kopplat till det har cirkadisk dysfunktion länge setts som 

en bakomliggande orsak till bipolär sjukdom (Murray & Harvey, 2010), vilket blir 

särskilt relevant i detta sammanhang. Det finns sammanfattningsvis en hel del samband 

mellan bipolär sjukdom, sömnbesvär och affektiva symtom.  
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Farmakologisk behandling kan i allmänhet fylla en viktig funktion vid akuta 

sömnproblem, vilket blir extra tydligt vid bipolär sjukdom där sömnen kan vara 

avgörande för sjukdomsförloppet. Behandling med sömnläkemedel medför dock risk 

för biverkningar och rekommenderas pågå i högst fyra veckors tid, då det saknas 

forskningsstöd för mer långvarig användning (SBU, 2010). Långvarig användning har 

snarare associerats med negativa effekter såsom toleransutveckling, beroende och 

försämrad sömn (Riemann et al., 2017). Kognitiv beteendeterapi för insomni (KBT-i) 

har visat goda behandlingseffekter i ett betydande antal studier (van Straten et al., 2018) 

och rekommenderas som förstahandsalternativ vid behandling av insomni, bland annat 

enligt riktlinjer från European Sleep Resarch Society (Riemann et al., 2017) och the 

American College of Physicians (Qaseem et al., 2016). Trots detta är det vanligt att 

patienter inom hälso- och sjukvården behandlas med sömnmediciner som 

förstahandsval vid insomni och det finns inte tillräcklig tillgång till KBT-i och utbildade 

behandlare. Det är därför eftersträvansvärt att öka tillgången till KBT-i. 

De behandlingskomponenter som vanligtvis ingår i KBT-i är stimuluskontroll, 

sömnrestriktion, kognitiva tekniker, avslappningsträning och sömnhygien (Riemann & 

Perlis, 2009; Trauer, Qian, Doyle, Rajaratnam, & Cunnington, 2015). Stimuluskontroll 

(Riedel et al., 1998) går ut på att stärka kopplingen mellan säng och sömn och förhindra 

att sängen/sovrummet betingas med vakenhet. Detta innebär att sängen/sovrummet 

endast ska användas till att sova och att man ska stiga upp om man inte kunnat somna 

på 15-20 minuter. Sömnrestriktion (Spielman, Saskin, & Thorpy, 1987) innebär att tiden 

i sängen kortas ned till den upplevda sovtiden, för att minska vaken tid i sängen och öka 

sömntrycket. Därefter kan sängtiden gradvis ökas så länge sömneffektiviteten inte 

försämras. Om sömneffektiviteten går ner till under 85% minskas sängtiden igen. Ett 

alternativ till sömnrestriktion är sömnkomprimering, som istället innebär att tiden i 

sängen minskas vecka för vecka, med en femtedel av individens upplevda vakentid i 

sängen, tills önskad sömneffektivitet uppnåtts (Lichstein, Riedel, Wilson, Lester, & 

Aguillard, 2001). Sömnkomprimering betraktas som en mildare metod än 

sömnrestriktion eftersom sängtiden inte begränsas lika tvärt och kraftigt (Manber & 

Carney, 2016). Kognitiva tekniker går ut på att identifiera och utmana dysfunktionella 

antaganden om sömn och sömnproblem, såsom orealistiska förväntningar på sömnen, 

rädsla för att inte kunna sova eller övervärdering av risker med dålig sömn (Harvey, 

2002). Avslappning används för att främja nedvarvning och sömn genom att minska 

muskelspänning och kognitiv arousal. Denna kan utgöras av meditation, mindfulness, 

progressiv muskelavslappning, visualisering eller andningstekniker, beroende på vad 

som passar bäst för den enskilda individen. Sömnhygien innefattar generella 

rekommendationer kring hur omgivning, beteende och vanor kan påverka sömnen, 

exempelvis att skapa en gynnsam sovrumsmiljö, inte titta på väckarklockan under 

natten, undvika långa tupplurar under dagen och begränsa intag av alkohol, koffein och 

nikotin. Mer detaljerade beskrivningar av dessa tekniker går att finna i ett flertal 

publicerade behandlingsmanualer, till exempel Morin (1993) eller Manber och Carney 

(2016). KBT-i kan ges i olika format, både individuellt, i grupp och som självhjälp via 

internet eller böcker (van Straten et al., 2018). Då tillgängligheten till individualterapi 

inte är tillräckligt hög har andra format såsom gruppbehandling (Koffel, Koffel, & 

Gehrman, 2015) och internetbehandling (Ye et al., 2016; Zachariae, Lyby, Ritterband, 

& O’Toole, 2016) lyfts fram som kostnads- och resurseffektiva alternativ och uppvisat 

behandlingsresultat som är jämförbara med individuell terapi.  
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Man har funnit att individer med insomni har en ökad förekomst av psykiska besvär, 

såsom depression och ångest (Taylor et al., 2005) och omvänt att individer med olika 

psykiatriska diagnoser har en högre grad av sömnproblem än befolkningen i stort 

(Garland, Vargas, Grandner, & Perlis, 2018). Insomni kan behandlas med KBT-i även 

när sömnproblemen är komorbida med annan problematik, såväl psykiatrisk (Jansson-

Fröjmark & Norell-Clarke, 2016; Wu, Appleman, Salazar, & Ong, 2015) som somatisk 

(Wu et al., 2015). Det har dessutom visat sig att komorbida symtom kan förbättras 

under insomnibehandling. Ett par meta-analyser som gjorts pekar på att 

insomnibehandling förbättrar depressionssymtom (Ballesio et al., 2018) och 

ångestsymtom (Ye et al., 2015). Som exempel behandlades i en studie individer med 

komorbid insomni och depression med antingen KBT för enbart insomni, eller KBT för 

depression. De deltagare som enbart gavs insomnibehandling fick, utöver minskade 

sömnproblem, lika goda effekter på depressionssymtomen som de individer som enbart 

fått depressionsbehandling (Blom et al., 2015). Ett par studier har gjorts på 

insomnibehandling vid psykossjukdom. I en mindre inomgruppsstudie hade patienter 

med psykossjukdom lägre grad av persekutoriska vanföreställningar efter genomgången 

behandling (Myers, Startup, & Freeman, 2011), medan behandlingen i en randomiserad 

kontrollerad studie inte ledde till några minskningar av vanföreställningar, 

hallucinationer och paranoia (Freeman et al., 2015). Däremot fann Freeman et al. (2017) 

att insomnibehandling och förbättrad sömn ledde till minskade psykotiska symtom, 

paranoia och hallucinationer i en stor studentpopulation. Det behövs fler studier för att 

undersöka vilka effekter KBT-i kan ha på olika diagnosspecifika symtom, men 

preliminärt har ovannämnda fynd implikationer även för insomnibehandling vid bipolär 

sjukdom. 

Det finns ett antal evidensbaserade icke-farmakologiska interventioner för bipolär 

sjukdom (Chiang et al., 2017; Salcedo et al., 2016), såsom psykoedukation (Colom & 

Vieta, 2006), interpersonal and social rhythm therapy (Frank, 2007) kognitiv terapi 

(Lam, Jones, & Hayward, 2010) och kognitiv beteendeterapi (Otto et al., 2009) som 

visat effekt på affektiva symtom eller grad av återfall i bipolär episod. I dessa 

interventioner adresseras bland annat regelbunden livsföring och sömn, men ingen av 

dem fokuserar primärt på sömnproblem eller specifika tekniker för insomni.  

En farhåga som funnits är huruvida det skulle kunna vara riskfyllt att bedriva KBT-i vid 

komorbid bipolär sjukdom. Då de mest väletablerade teknikerna sömnrestriktion och 

stimuluskontroll kan medföra att man tillfälligt framkallar viss sömnbrist, är frågan om 

det potentiellt skulle kunna utlösa maniska/hypomana symtom. Med anledning av detta 

gjordes en pilotstudie där man undersökte stämningsläget hos bipolära patienter under 

pågående KBT-i (Kaplan & Harvey, 2013). I studien deltog 15 patienter med diagnos 

bipolär sjukdom typ I och insomni i en åtta veckors behandling. Samtliga patienter fick 

börja med att hålla fasta tider för sänggående och uppstigning (schemalagd sömn). För 

åtta av patienterna var detta tillräckligt för att avsevärt förbättra sömneffektiviteten. 

Fem av patienterna introducerades för sömnrestriktion då fasta tider var otillräckligt. 

Två av patienterna bedömdes sova för lite (under 6 timmar) för att sömnrestriktion 

skulle vara lämpligt. Samtliga patienter introducerades för stimuluskontroll. 

Patienternas stämningsläge mättes vid varje terapisession och det visade sig att fyra av 

de 15 patienterna utvecklade lättare hypomana symtom under behandlingen, två efter att 

ha börjat med stimuluskontroll och två efter att ha börjat med sömnrestriktion. 

Symtomutvecklingen var dock orelaterad till deras totala sömntid, som låg stabilt, och 

kunde förklaras av andra faktorer. Författarna fann således inget stöd för att 
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sömnrestriktion och stimuluskontroll skulle kunna utlösa hypomani/mani och de drar 

slutsatsen att dessa tekniker preliminärt verkar vara både säkra och effektiva för att 

minska sömnbesvär hos patienter med bipolär sjukdom. De rekommenderar dock 

schemalagd sömn som initialt förstahandsval, samt att monitorera stämningsläge genom 

hela behandlingen och att ha en handlingsplan för tidiga tecken på uppvarvning. 

Det har endast gjorts en randomiserad kontrollerad pilotstudie för att undersöka 

effekterna av KBT-i för patienter med insomni och bipolär sjukdom (Harvey et al., 

2015). I studien randomiserades 58 patienter med bipolär sjukdom typ I till åtta 

sessioners behandling med KBT-i anpassad för bipolär sjukdom, eller till en aktiv 

kontrollgrupp som fick psykoedukation om sömn. De anpassningar som gjordes för 

bipolär sjukdom var bland annat inslag av motiverande samtal, arbete med regelbundna 

vanor, ljus och mörker som tidsgivare, samt schemalagd sömn. Sömnrestriktion 

användes vid behov. Utfallsdata samlades in vid behandlingsstart, behandlingsavslut 

och vid en 6-månadersuppföljning. Både behandlingsgruppen och kontrollgruppen 

uppvisade signifikant minskade sömnbesvär, fast behandlingsgruppens effekter var 

större, både mätt med Insomnia severity index och andel som gått i remission. 

Effekterna kvarstod efter 6 månader. Även den bipolära sjukdomen påverkades positivt. 

Patienterna i behandlingsgruppen hade vid uppföljningen haft färre dagar i bipolär 

episod (3,3 jämfört med 25,5 dagar i kontrollgruppen) och lägre grad av återfall i 

hypomani och mani (4,6% jämfört med 31,6% i kontrollgruppen). Skillnaden mellan 

grupperna vad gäller återfall i depression (9,1% gentemot 21,1%) var inte statistiskt 

signifikant. Symtomnivån för hypomana/maniska och depressiva symtom var också 

oförändrad för båda grupperna både vid behandlingsavslut och uppföljning, vilket 

kunde betraktas som väntat eftersom de patienter som inkluderats var eutyma. 

Sammantaget tyder resultaten på att KBT-behandling anpassad för patienter med 

bipolär sjukdom är effektiv mot insomni och kan förebygga framtida episoder av 

mani/hypomani. 

Syfte 

Som presenterats ovan är sömnbesvär mycket vanligt hos individer med bipolär 

sjukdom och behandling av sömnbesvären framstår som viktigt både för att förebygga 

insjuknande och minska symtombelastning mellan affektiva episoder. Enligt allmänna 

rekommendationer bör insomni behandlas med KBT-i som förstahandsval, men 

tillgången till behandling är för låg och det finns ingen etablerad behandling för 

individer med bipolär sjukdom. Det behövs ytterligare studier för att utvärdera KBT-i 

anpassad för bipolär sjukdom och behandlingsmanualer för klinisk verksamhet behöver 

utvecklas. Föreliggande studie syftar till att utvärdera om KBT-i gruppbehandling 

anpassad för individer med bipolär sjukdom kan minska sömnbesvär och påverka 

affektiva symtom hos deltagarna. 

 

Frågeställningar 

Studien har två frågeställningar, varav den första är primär och den andra sekundär: 

1. Rapporterar deltagarna minskade sömnbesvär efter behandlingen jämfört med innan? 

2. Rapporterar deltagarna minskade affektiva symtom (hypomani/mani och 

depression) efter behandlingen jämfört med innan? 
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Metod 

Design 

Studien genomfördes på två vuxenpsykiatriska bipolärmottagningar inom Stockholms 

läns sjukvårdsområde. Deltagarna var patienter på dessa mottagningar och de fick den 

aktiva behandlingen (KBT-i gruppbehandling anpassad för bipolär sjukdom) i tillägg till 

sedvanlig behandling för bipolär sjukdom. Urvalet av deltagare baserades på 

tillgänglighet och studien omfattar data från sammanlagt fyra gruppomgångar om 7-9 

deltagare, genomförda under våren 2018 och våren 2019. Studien har en 

inomgruppsdesign och baseras på mätningar gjorda med självskattningsformulär före 

och efter behandling.  

 

Den föreliggande studien är en del av en större pågående pilotstudie (huvudstudien), 

som ingår i forskningsprojektet Bättre sömn i psykiatrin (BäSIP) på Karolinska 

institutet. Syftet med BäSIP är att utveckla och utvärdera behandlingsmanualer som kan 

användas i klinisk verksamhet, samt stärka evidensen för KBT-i avseende patienter med 

olika typer av psykiatrisk problematik. Studien är etikprövad och godkänd av 

etiknämnden i Stockholm, med diarienummer: 2018/80-31/1. 

 

Deltagare 

Rekryteringen av deltagare gjordes på respektive mottagning. Patienter som rapporterat 

sömnsvårigheter i kontakt med läkare eller annan behandlare erbjöds möjlighet att göra 

en intresseanmälan till studien och att delta i mån av plats. Information om studien gavs 

också via informationsblad som sattes upp på mottagningarna och patienterna kunde 

själva fylla i intresseanmälan i väntrummet. Patienterna kontaktades i den ordning som 

intresseanmälningarna kommit in och gavs mer information om behandlingen och 

förutsättningarna för deltagande. Om patienten fortsatt var intresserad och hade 

möjlighet att delta genomfördes en fördjupad inklusionsintervju. Om en patient tackade 

nej kontaktades nästa patient i ordningen på intresselistan.  

Inklusionskriterier för att bli antagen till studien var att ha självrapporterade 

sömnproblem, samt vara inskriven patient på en av de aktuella mottagningarna. Båda 

mottagningarna avser bipolär sjukdom typ I. Det krävdes ingen insomnidiagnos, utan 

alla patienter som mottagningarna normalt skulle vilja erbjuda någon insats för 

sömnproblem inkluderades. Inklusionskriterierna var generösa eftersom BäSIP-

projektet genomförs i klinisk verksamhet och för att studien är en pilot. De enda 

exklusionskriterierna var om patienten inte bedömdes kunna fungera i grupp eller inte 

hade praktiska förutsättningar för att kunna genomföra behandlingen, exempelvis 

svårigheter att fylla i skattningsformulär/sömndagbok eller icke påverkbara problem i 

sovmiljön. 

 

Totalt 65 intresseanmälningar inkom under rekryteringsperioden. Av dessa hade 40 

patienter möjlighet att delta i gruppbehandlingen och tackade ja till att genomföra den 

fördjupade inklusionsintervjun. En patient uteblev från intervjun så 39 intervjuer 

genomfördes. Efter genomförd intervju exkluderades en patient på grund av att hen inte 

bedömdes ha förutsättningar att genomföra behandlingen. Sju patienter tackade nej till 

att delta, antingen i samband med intervjun eller hoppade av innan behandlingen hann 

börja. Orsaker var till exempel jobbstress, ändrade prioriteringar eller försämrat 

mående. Slutgiltigt antal inkluderade som påbörjade behandling blev således 31 

deltagare. För demografisk beskrivning av deltagarna, se Tabell 1. 
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Tabell 1. Demografisk beskrivning av deltagarna.                      n = 31 

Kön, antal (procent)  
     Kvinnor 21 (68%) 
     Män 10 (32%) 

Ålder, medel (standardavvikelse) 49 (14)  

Civilstånd, antal (procent) ¤  
     Gift/registrerad partner/sambo/särbo i fast relation 13 (42%) 
     Skild/änka/änkling 4 (13%) 
     Ensamstående 13 (42%) 

Högsta utbildning antal (procent) ¤¤  
     Grundskola/folkskola 2 (6%) 
     Gymnasium/folkhögskola/komvux  9 (29%) 
     Högskola/universitet 18 (58%) 

Sysselsättning antal (procent)  
     Arbetar/egen företagare/studerar  16 (52%) 
          Sysselsättningsgrad medel (standardavvikelse) ¤¤ 81 % (32) 
     Sjukskriven/sjukpensionär 8 (26%) 
     Arbetssökande 2 (6%) 
     Pensionär/förtidspensionär 9 (29%) 
     Annat 2 (6%)  
Demografisk data baserad på deltagarnas självrapportering (möjligt att välja flera alternativ 
under sysselsättning).¤ = data saknas för en deltagare, ¤¤ = data saknas för två deltagare. 

 

 

Mätinstrument 

För den primära frågeställningen mättes deltagarnas sömnbesvär med Insomnia Severity 

Index (ISI), ett instrument som används både som screening för insomni och som 

utfallsmått i behandlingsstudier (Bastien, Vallières, & Morin, 2001). ISI är ett 

självskattningsformulär med sju frågor kring sömnbesvär och upplevda konsekvenser av 

sömnbesvären, sett till de senaste två veckorna. Frågorna innefattar svårigheter att 

somna, problem med att vakna under natten eller att vakna för tidigt, påverkan på den 

dagliga funktionsförmågan, hur märkbara svårigheterna är för andra, samt hur 

nöjd/missnöjd och hur bekymrad individen är kring sömnproblemen. Varje fråga skattas 

på en femgradig skala med 0-4 poäng. Följande nivåer för tolkning har 

rekommenderats: 0-7 poäng (inga kliniskt signifikanta sömnsvårigheter), 8-14 poäng 

(subklinisk eller mild insomni), 15-21 poäng (medelsvår insomni), 22-28 poäng (svår 

insomni). I tidigare studier (t.ex. Harvey et al., 2015; Morin et al., 2009) har en 

minskning med mer än 7 poäng på ISI använts som kriterium för klinisk relevant 

förbättring och en slutpoäng på under 8 som kriterium för remission. ISI är ett mycket 

väletablerat instrument med goda psykometriska egenskaper (Bastien et al., 2001). Den 

svenska översättningen av formuläret har utvärderats i en examensuppsats (Trott, 2009) 

och även där visat god reliabilitet, validitet och intern konsistens.  
 

För den sekundära frågeställningen mättes deltagarnas affektiva symtom med Affektiv 

självskattningsskala (AS-18). Det är en svensk självskattningsskala speciellt framtagen 

för patienter med bipolär sjukdom, med syfte att fånga upp både hypomani/mani, 

depression och blandtillstånd då symtom från båda polerna förekommer (Adler, Liberg, 

Andersson, Isacsson, & Hetta, 2008). Skalan består av 18 items varav nio avser symtom 

på hypomani/mani och nio avser symtom på depression, under den senaste veckan. 

Varje item skattas på en femgradig skala med 0-4 poäng. Adler et al. (2008) har 

föreslagit följande nivåer för cut-off: 13 poäng på subskalan hypomani/mani och 19 

poäng på subskalan depression talar för en pågående episod. 9 poäng på någon av 
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subskalorna indikerar möjlig hypomani/mani eller depression. Skalan har validerats i 

två studier (Adler & Brodin, 2011; Adler et al., 2008) och utvärderats i en 

examensuppsats (Strömander, 2013) och visat goda psykometriska egenskaper. 

 

Deltagarnas demografiska uppgifter samlades in genom ett självrapporteringsformulär 

med allmänna bakgrundsfrågor kring kön, ålder, civilstånd, utbildning och 

sysselsättning. Formuläret har utformats inom ramen för BäSIP. 

 

Procedur 

Inklusionsintervjuerna gjordes av PTP-psykolog eller psykolog (som även höll i 

behandlingen), via telefonsamtal eller som ett mottagningsbesök. Vid intervjuerna 

gjordes en kartläggning av patienternas sömnproblem samt praktiska förutsättningar för 

deltagande. Patienterna erhöll (via brev med posten eller direkt) blanketter för 

demografisk information, deltagarsamtycke och information om studien, sömndagbok, 

samt skattningsformulär avseende förmätning att fylla i hemma och ta med sig till första 

grupptillfället. Förmätningen innehöll ISI och AS-18, samt ytterligare formulär som 

ingick i huvudstudien. I slutet av den sista gruppträffen fick deltagarna fylla i de 

skattningsformulär som avsåg eftermätning (ISI, AS-18, samt övriga formulär för 

huvudstudien). Om någon deltagare missade en träff skickades behandlingsmaterial, 

dagboksblad och eventuella skattningsskalor hem med posten. 

 

Intervention 

Den behandling som gavs var en KBT-behandling för insomni, anpassad för individer 

med bipolär sjukdom. Innehållet anpassades genom att större fokus lades på 

ljusbeteende och andra tidsgivare, såsom måltider och socialt umgänge. Detta för att 

påverka den cirkadiska dygnsrytmen, som är av särskild betydelse vid bipolär sjukdom 

(Murray & Harvey, 2010). Schemalagd sömn användes i första hand och vid behov 

sömnkomprimering istället för sömnrestriktion. Eftersom sömnkomprimering betraktas 

som en mildare metod än sömnrestriktion kan det föreslås som alternativ för individer 

med särskilda behov eller komorbiditet (Manber & Carney, 2016). Dessa anpassningar 

gjordes för att öka deltagarnas säkerhet och minska risken för sömnbrist som eventuellt 

skulle kunna trigga affektiva symtom. Även behandlingens psykoedukativa delar 

kompletterades med information kring bipolär sjukdom. 

 

Behandlingen utgjordes av sex gruppsessioner (2 timmar inklusive 15 min paus) 

fördelade på åtta veckor, där de fyra första sessionerna gavs varje vecka och de två sista 

varannan vecka. Deltagarna erbjöds individuella telefonsamtal mellan de sessioner som 

gavs varannan vecka. En uppföljningssession gavs tre månader efter avslut. Vid varje 

session lämnade deltagarna in sömndagboksblad från veckan/veckorna som gått och 

stämningsläge monitorerades genom skattning med AS-18. Övning i 

avslappning/medveten närvaro gjordes vid varje session, samt genomgång av 

hemuppgifter, aktuellt tema för sessionen och planering för nya hemuppgifter. För en 

översikt av behandlingsinnehållet och hur många deltagare som närvarat vid varje 

session, se tabell 2. 
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Tabell 2. Översikt av behandlingsinnehåll och antal deltagare som närvarat vid varje 
session. n = 31 

Session Innehåll Antal 
deltagare 

1. Grunden för 
behandlingen 

Introduktion till KBT, sömn och bipolär sjukdom, samt 
fyra faktorer som påverkar sömnen: Kroppens 
dygnsrytm, sömntryck, avslappning/trygghet och 
hormonproduktion. Behandlingsmål. Konstanthållande 
av sömnmediciner. Fasta tider för uppstigning, 
måltider och sänggående. 

28 

2. Ljuset och 
rytmen; 
signaler för 
sömn 

Användning av ljus och mörker, nedvarvning och 
rutiner på morgon/kväll. Diskussion och korrigerande 
fakta kring ”sömnmyter”. 

26 

3. Håll sängen 
ren 

Stimuluskontroll. Sömnhygien. Dagtidsaktiviteter: 
Varierad aktivitetsgrad, fysisk aktivitet och att 
stimulera olika delar av hjärnan. Sömnkomprimering 
introduceras för de deltagare som det är aktuellt för. 

23 

4. Repetera 
och fundera 

Repetition av teori och strategier från föregående 
sessioner. Verktyg för att gå igenom för- och 
nackdelar med olika strategier, om förändring är svårt. 
Psykoedukation om tankar och oro, samt tekniken 
”orostid”. Plan för sömnmedicinnedtrappning och plan 
vid tidiga tecken på uppvarvning. 

21 

5. Här där man 
är 

Medveten närvaro och förhållningssätt utifrån 
acceptans. Arbete med ”att vara sömndetektiv”: 
Summering av lärdomar kring vad som påverkar den 
egna sömnen negativt och positivt, vad som finns kvar 
att utforska och utifrån det välja en eller några tekniker 
att fokusera extra på till sista sessionen. 

21 

6. Hittills och 
framåt 

Sammanfattning av de sömnstrategier som 
behandlingen innefattat. Målutvärdering. 
Vidmakthållandeplan. 

21 

Uppföljnings-
session efter 3 
månader 

Repetition av teori och sömnstrategier. Uppföljning av 
vidmakthållandeplan och mål. 

klart juni 
2019 

 

 

Behandlare 

Varje gruppomgång leddes av två behandlare. Behandlarna var legitimerade psykologer, 

PTP-psykologer, psykiatrisjuksköterskor eller i ett fall psykologkandidat. I varje 

omgång var åtminstone en av behandlarna legitimerad psykolog eller PTP-psykolog. 

Behandlarna fick regelbunden handledning mellan sessionerna av leg. psykolog, med. 

dr. Susanna Jernelöv, som ansvarat för utformningen av behandlingsmanualerna och är 

ansvarig forskare för BäSIP.  
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Databearbetning 

Insamlad data sparades i Microsoft Excel. Statistiska beräkningar utfördes med IBM 

SPSS Statistics, version 25. Medelvärdesskillnader mellan före- och eftermätningarna 

analyserades för totalpoäng på ISI, totalpoäng på AS-18, samt poäng på hypomani/mani 

och depression (från AS-18) var för sig. Initialt undersöktes jämförelsevariablernas data 

för skewness (snedhet) och kurtosis (toppighet), både genom granskning av histogram 

och deskriptiv statistik, samt Shapiro-Wilks normalitetstest. Samtliga variabler 

bedömdes vara tillräckligt normalfördelade för parametrisk statistik, så beroende t-test 

användes som analysmetod för att jämföra före- och efterdata. För de variabler som var 

något snedfördelade/toppiga, gjordes både t-test och icke-parametriska Wilcoxons 

teckenrangtest för att säkerställa att testen inte gav olika utfall. Signifikansnivån sattes 

till 0,05 för samtliga jämförelser. Cohens d effektstyrka beräknades och tolkades utifrån 

Östs rekommendationer för inomgruppsstudier (Öst, 2013), där en effektstyrka på 0,50 

betecknas som liten, 0,80 som måttlig och 1,10 som stor. 

 

Samtliga 31 deltagare som påbörjade behandlingen gjorde avsedda förmätningar. För 

fem av dem saknas eftermätning. Deras data inkluderades i analysen ändå, enligt intent-

to-treat-principen. Saknade eftermätningsvärden ersattes med motsvarande värden från 

förmätningen, enligt metoden last observation carried forward. I tre av formulären för 

AS-18 hade deltagare missat att besvara enstaka frågor. Dessa ersattes med ett 

medelvärde baserat på deltagarens övriga svar inom den delskalan och övriga deltagares 

svar på den frågan, utifrån metoden corrected item mean substitution (Huisman, 2000). 

Sensitivitetsanalyser gjordes genom att exkludera de deltagare som saknade 

eftermätning och utföra samma beräkningar på nytt för de 26 deltagare som gjort både 

för- och eftermätning. Detta gjordes även, som en så kallad completer analysis, för de 

22 deltagare som deltagit vid minst fyra behandlingssessioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Resultat 

Analyserna visade att graden av rapporterade sömnbesvär (poäng på ISI) var signifikant 

lägre efter behandlingen jämfört med innan (t = 5,214, df = 30, p < 0,001), Cohens d = 

0,94. Affektiva symtom sammantaget (totalpoäng på AS-18) skiljde sig inte signifikant 

mellan för- och eftermätning (t = 1,335, df = 30, p = 0,192), Cohens d = 0,24. Det 

framkom inga skillnader när hypomani/mani och depression analyserades var för sig 

heller, med utfallet (t = 0,358, df = 30, p = 0,723), Cohens d = 0,06, respektive (t = 

1,315, df = 30, p = 0,198), Cohens d = 0,24. Medelvärden och standardavvikelser 

redovisas i tabell 3. 

 

Sensitivitetsanalyserna gav samma resultat som de analyser som gjordes med samtliga 

31 deltagare, det vill säga att samma variabler var statiskt signifikanta, respektive icke-

signifikanta. Medelvärdena avvek som mest med 0,9 poäng från den ursprungliga 

analysen. 

Andelen deltagare som uppfyllde kriterierna för kliniskt relevant förbättring (se 

beskrivning under Mätinstrument) på ISI var 39% (12 av 31 deltagare) och andelen 

deltagare som uppfyllde kriterierna för remission var 19% (6 av 31 deltagare). Andelen 

deltagare som rapporterade ökade sömnbesvär efter behandlingen var 13% (4 av 31 

deltagare), med ökningar på 2-5 poäng.  

 
Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser för samtliga utfallsmått. 

Variabel Innan behandling M (SD) Efter behandling M (SD) 

ISI (n=31) 17,3 (5,4) 11,9 (5,9) 
AS-18 totalpoäng (n=31) 18,9 (10,4) 16,6 (11,1) 
AS-18 hypomani/mani (n=31) 6,5 (6,1) 6,1 (6,4) 
AS-18 depression (n=31) 12,4 (7,4) 10,5 (7,9) 
ISI = Insomnia severity index, AS-18 = Affektiv självskattningsskala 
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Diskussion 

Syftet med studien var att utvärdera en KBT-gruppbehandling för insomni anpassad för 

patienter med bipolär sjukdom. Primärt undersöktes om deltagarnas sömnbesvär 

minskat efter genomförd behandling. Resultaten visade att deltagarna rapporterade 

signifikant mindre sömnbesvär efter behandlingen jämfört med innan, med en måttlig 

effektstyrka. Sekundärt undersöktes om deltagarnas affektiva symtom minskat efter 

behandlingen. Där framkom inga statistiskt signifikanta skillnader. Eftersom studien har 

en inomgruppsdesign går det inte att påvisa kausalitet och resultaten får betraktas som 

tentativa. 

 

Resultaten går i stort sett i linje med de tidigare studier (Harvey et al., 2015; Kaplan & 

Harvey, 2013) som gjorts på insomnibehandling vid bipolär sjukdom. Harvey et al. 

(2015) påvisade också en signifikant förbättring med avseende på deltagarnas 

insomnisymtom mätt med ISI. Deras skillnader var dock större än i den föreliggande 

studien, med ett medelvärde på 17,9 innan och 6,5 efter, samt Cohens d på 2,24. I den 

föreliggande studien låg motsvarande siffror på 17,3 innan och 11,9 efter, samt Cohens 

d på 0,93. Samma kriterier för förbättring och remission enligt ISI användes i 

föreliggande studie och i studien av Harvey et al. De hade en högre andel deltagare som 

uppfyllde kriterierna för kliniskt signifikant förbättring (68.2%) och remission (72.7%). 

I den föreliggande studien var motsvarande siffror 39% respektive 19%. Om resultaten 

istället jämförs med dem från en meta-analys av studier på KBT-i vid annan psykiatrisk 

och somatisk komorbiditet (Geiger-Brown et al., 2015), blir skillnaderna inte lika stora. 

I Geiger-Brown et al. blev den viktade medelvärdesskillnaden mellan mätningarna före 

och efter behandling 6,4 poäng på ISI, detta jämfört med 5,4 poängs skillnad i den 

föreliggande studien. Så även om resultaten från den föreliggande studien ser låga ut 

jämfört med Harvey et al. (2015) ligger storleken på förändringen inte långt ifrån det 

man kunnat se vid blandad komorbiditet i stort. Mer övergripande har deltagarna i den 

föreliggande studien på gruppnivå gått från medelsvår insomni till subklinisk eller mild 

insomni, enligt de tolkningsnivåer som rekommenderas för ISI. 

 

Vad gäller deltagarnas affektiva symtom så fann Harvey et al. (2015) inte heller några 

statistiskt signifikanta skillnader i aktuella symtom på hypomani/mani och depression 

efter avslutad behandling, jämfört med innan. Utifrån att de endast inkluderade eutyma 

patienter med låga symtomnivåer i behandlingen, så var några större skillnader dock 

varken förväntade eller möjliga. Även i den föreliggande studien rapporterade 

deltagarna relativt låga affektiva symtom innan de påbörjade behandling, så det går att 

förhålla sig till dessa resultat på samma sätt. Men det kan ändå vara värt att lyfta fram 

att siffrorna i alla fall går åt rätt håll, då medelvärdet på AS-18 är något lägre efter 

behandlingen än innan. Både i denna studie och i Harvey et al. kan det tolkas som ett 

positivt utfall att de affektiva symtomen åtminstone ligger stabilt efter behandlingen, 

sett till de återkommande episoder som bipolär sjukdom vanligtvis kan medföra. 

Utfallet på gruppnivå ger heller inget stöd för att KBT-i skulle kunna utlösa 

uppvarvning hos individer med bipolär sjukdom.  

 

Bakgrunden till att förändring av affektiva symtom undersöktes var dels de samband 

som påvisats mellan sömnstörningar och affektiva symtom och dels resultaten från 

studier vid andra komorbida psykiatriska tillstånd, där man funnit att KBT-i gett effekt 

även på till exempel ångestsymtom (Ye et al., 2015) och depression (Ballesio et al., 

2018). Det verkar inte osannolikt att KBT-i skulle kunna ge liknande effekter på 
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bipolära affektiva symtom. Möjligtvis hade deltagarna, både i den föreliggande studien 

och i studien av Harvey et al. (2015), kunnat uppvisa en symtomreduktion om de hade 

haft mer symtom vid behandlingsstart, eller om deltagarantalet varit större. Oavsett 

visade resultaten från Harvey et al. (2015) att de mer långsiktiga effekterna av 

behandlingen verkar kunna vara av minst lika stort värde genom att risken för återfall i 

bipolär episod minskade, likväl som episodernas duration.  

 

Utifrån studiens primära frågeställning går det att diskutera varför deltagarnas 

sömnbesvär inte förbättrades ytterligare. Både den intervention som gavs och urvalet 

kan spela in. Det är tänkbart att den anpassning som gjordes av behandlingen genom att 

använda schemalagd sömn och sömnkomprimering istället för sömnrestriktion gav ett 

långsammare förlopp så att förbättringarna inte hann bli så stora till behandlingsavslut. 

Sömnrestriktion ser ut att kunna ge effekt något snabbare (personlig kommunikation 

Susanna Jernelöv). Det kliniska intrycket var också att behandlingen bitvis hade ett för 

högt tempo. Möjligtvis hade deltagarna kunnat vara betjänta av att 

behandlingsinnehållet fördelades på till exempel åtta sessioner istället för sex sessioner, 

samt att få mer individuellt stöd i genomförandet. I studien av Harvey et. al (2015) hade 

behandlingen åtta sessioner och gavs individuellt istället för i grupp, vilket eventuellt 

skulle kunna vara ett skäl till att de fick bättre utfall. En annan klinisk observation var 

att följsamheten till behandlingen varierade mycket och var låg hos vissa deltagare, till 

exempel på grund av komorbiditet eller tillkomna livsproblem, vilket kan ha påverkat 

det sammantagna slutresultatet. Det är oklart hur olika bakgrundsvariabler kan ha 

påverkat deltagarnas förutsättningar att tillgodogöra sig behandlingen. Harvey et al. 

(2015) kartlade till exempel hur länge deltagarna haft insomni och bipolär sjukdom och 

förekomst av annan komorbiditet, vilket inte gjordes i föreliggande studie, men hade 

kunnat vara en relevant jämförelse att göra. Vidare hade studien mycket generösa 

inklusionskriterier och deltagarna behövde inte uppfylla diagnoskriterier för insomni, 

utan alla typer av självupplevda sömnbesvär kunde inkluderas. Urvalet är således inte så 

strikt avgränsat, så det går inte att utesluta att vissa av de individer som inkluderats haft 

en problematik som matchat mindre bra med behandlingsinterventionerna. Detta kan 

även utgöra en begränsning för studiens generaliserbarhet. 

 

En brist med studien är att deltagarnas medicinanvändning inte kartlagts eller 

kontrollerats på något systematiskt sätt. Det står inte klart hur stor andel av urvalet som 

använde sömnmediciner, stämningsstabiliserare eller andra läkemedel. Deltagarna 

instruerades visserligen inför behandlingen att konstanthålla sin sömnmedicinering 

(vilket innebär att antingen ta samma dos och preparat varje kväll, eller att inte ta något 

alls), samt att ta upp med sin läkare om de misstänkte att någon av deras mediciner hade 

en negativ inverkan på sömnen. Detta har dock bara följts upp övergripande på 

sessionerna och det är möjligt att medicinändringar gjorts under pågående KBT-

behandling, som kan ha påverkat utfallet i såväl positiv som negativ riktning. En annan 

potentiell brist med studien är att antal deltagare som hoppat av under behandlingen inte 

fastställts, detta då det inte alltid funnits någon klar gräns mellan frånvaro och formellt 

avhopp. Den completer-analys som gjordes provade om studiens resultat påverkades av 

deltagare med lägre närvaro eller avhopp, genom att analysera data för de 22 deltagare 

som närvarat vid större delen av behandlingen (minst fyra sessioner). Detta ändrade inte 

huvudresultaten. Samband mellan utfall och följsamhet har dock inte undersökts närmre 

än så, och ett bättre sätt att undersöka det hade förmodligen varit att använda sig av 

bedömarskattningar av deltagarnas engagemang och beteendeförändringar. 
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Vad gäller studiens mätinstrument kan det vara nämnvärt att det finns flera aspekter av 

sömn och sömnbesvär som inte täcks in av ISI, exempelvis antal sömntimmar per natt, 

sömneffektivitet med mera. Som framgår i rekommendationer för forskning vid insomni 

kan behandlingar utvärderas med en rad olika kvantitativa, kvalitativa, subjektiva och 

objektiva mått (Buysse, Ancoli-Israel, Edinger, Lichstein, & Morin, 2006). ISI utgör ett 

subjektivt mått som skattas i retrospektiv (Bastien et al., 2001) och tillägg av till 

exempel sömndagsbokdata, eller aktigrafi (fysiologisk registrering av aktivitet/rörelse) 

hade kunnat öka studiens interna validitet. Med det sagt så tillhör ändå ISI ett av de 

essentiella instrumenten som rekommenderas ingå i alla insomnistudier (Buysse et al., 

2006) och utgör en styrka i föreliggande studie. 

 

En annan fördel med studien är just att den är genomförd i klinisk miljö och har ett 

heterogent urval som kan förmodas representera den komplexitet som vanligtvis ses i 

den kliniska vardagen, där behandlingen är avsedd att användas. Sett till detta och vissa 

av de begränsningar som presenterats ovan kan det ses som lovande att deltagarna 

sammantaget ändå fick en så pass uttalad förbättring av sina sömnbesvär. 

 

Sammanfattningsvis ger studien stöd för att KBT-i anpassad för bipolär sjukdom kan 

minska sömnbesvär hos den aktuella patientgruppen. Eftersom det inte ingick någon 

kontrollgrupp i studien behöver resultaten tolkas med försiktighet. Ett sätt att 

understödja de aktuella resultaten skulle kunna vara att komplettera studien med 

kommande uppföljningsdata, för att se om förbättringarna håller i sig eller kan öka över 

tid. Det hade också varit en idé att ha fler mätpunkter redan under den pågående 

behandlingen för att få veta mer om hur symtomen förändrats över tid. Vad gäller den 

sekundära frågeställningen kunde studien inte påvisa någon statistiskt signifikant 

skillnad i graden av affektiva symtom efter behandlingen jämfört med före. Det framstår 

ändå som högst relevant att undersöka den frågeställningen vidare och att komplettera 

med ytterligare långtidsmått, såsom graden av återfall i affektiv episod.  

 

Som nämnts är den föreliggande studien en del av en större pågående pilotstudie inom 

forskningsprojektet Bättre sömn i psykiatrin (BäSIP) på Karolinska institutet. Den 

studien är en mer omfattande utvärdering av gruppbehandlingen, KBT-i anpassad för 

bipolär sjukdom, och efter slutförd studie kan eventuella förändringar i till exempel 

behandlingsupplägg och inklusion komma att göras, varefter planen är att gå vidare med 

en randomiserad kontrollerad studie. Detta välkomnas både utifrån att resultaten i den 

föreliggande studien behöver bekräftas och för att KBT-i för bipolär sjukdom är ett 

relativt obeforskat men angeläget forskningsområde. I framtida studier är det också 

önskvärt med fler analysnivåer, såsom undersökning av mediatorer och moderatorer, 

subgrupper av sömnbesvär, komorbiditet och olika diagnoser inom det bipolära 

spektrat. 
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