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UTVÄRDERING AV INTERNETFÖRMEDLAD KBT  
INOM PRIMÄRVÅRDEN I ÖSTERGÖTLAND* 

 
Matilda Larsson och Katia Sánchez Sequeira 

 
Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (iKBT) med behandlarstöd 
har visat sig vara effektivt för behandling av lindrig till medelsvår 
depression, oro, ångest, stress och sömnbesvär. Syftet med föreliggande 
uppsats var att utvärdera om iKBT med behandlarstöd var verksamt för 
patienter med psykisk ohälsa inom primärvården i Region 
Östergötland. De iKBT-program som utvärderades var 
Depressionshjälpen, Ångesthjälpen, Oroshjälpen, Stresshjälpen och 
Sovhjälpen. Deltagarna fyllde i validerade självskattningsformulär 
avseende primära utfallsmått vid behandlingsstart (n=265), efter 
behandling (n=165) och vid tremånadersuppföljning (n=39). Resultaten 
visade att skattade symptom oavsett program reducerades signifikant på 
något av de primära utfallsmåtten med medelstor till stor effekt vid 
eftermätning (d=0.78-3.27) och liten till stor effekt vid tremånaders-
uppföljning (d=0.60-3.46). Av patienterna skattade 33-92% reliabla 
förbättringar på något av de primära utfallsmåtten vid eftermätning och 
33-67% vid tremånadersuppföljning. På grund av stort databortfall bör 
dock resultaten tolkas med försiktighet. Resultaten ger stöd till tidigare 
forskningsfynd gällande iKBT som en effektiv behandlingsmetod och 
iKBT bör därför erbjudas inom primärvården. 

 
Var tredje patient som söker vård inom primärvården uppskattas lida av psykisk ohälsa. 
Enligt Socialstyrelsen folkhälsorapport från 2009 ökar den psykiska ohälsan i befolkningen, 
vilket också Folkhälsomyndighetens årsrapport 2018 om folkhälsans utveckling styrker. 
Ökningen av psykisk ohälsa bland befolkningen gäller såväl vuxna som barn och unga vuxna 
enligt Socialstyrelsens rapport om utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga 
vuxna (2017a). Primärvårdens uppdrag att behandla patienter med psykisk ohälsa, såsom 
mild till måttlig depression, ångest, oro, stress och sömnsvårigheter, växer därmed. Psykisk 
ohälsa är ett aktuellt samhällsproblem som inte bara innebär ett lidande för den drabbade och 
dennes anhöriga. Psykisk ohälsa har också negativa samhällsekonomiska följder genom bl.a. 
ökade kostnader för vård och omsorg, långtidssjukskrivningar och minskad förväntad 
livslängd (Socialstyrelsen, 2017b; Socialstyrelsen, 2009). 
 
Uppdrag Psykisk Hälsa är produkten av en överenskommelse mellan den svenska regeringen 
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Syftet är att stärka och utveckla 
primärvårdsverksamheters förutsättningar för att skapa långsiktiga, effektiva metoder för att 
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möta den psykiska ohälsan. Regeringen och SKL bedömer att det finns ett stort behov av att 
vidga satsningen på psykisk hälsa inom första linjens psykiatri (hämtat från 
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/primarvard/). För att möta de ökade kraven på att 
erbjuda behandling för psykisk ohälsa behöver primärvårdens utbud på tidsbegränsade, 
evidensbaserade behandlingsformat öka. Detta utan bekostnad på patientsäkerhet, 
kontinuitet och tillgänglighet som enligt Socialstyrelsens rapport gällande nationella 
riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom från 2017, anges vara 
grundförutsättningar för en individuellt anpassad och god vård. Internetförmedlad kognitiv 
beteendeterapi (iKBT) med behandlarstöd har i flertalet studier visat sig vara effektivt för 
att behandla psykisk ohälsa såsom lindrig till medelsvår depression (Kivi et al., 2014), oro 
(Dahlin et al., 2016), ångest (Ivanova et al., 2016), stress (Lindsäter et al., 2018) och 
sömnbesvär (Ye et al., 2016). 
 
Upptakten till föreliggande examensuppsats 
Primärvården i Region Östergötland har sedan 4 år tillbaka implementerat iKBT som 
behandlingsformat inom ramen för sitt vårduppdrag (Sköld & Halénius, 2016). Senhösten 
2018 fick författarna till denna uppsats en förfrågan om att utvärdera iKBT inom 
primärvården i Region Östergötland. Kontaktpersoner och uppdragsgivare inom Region 
Östergötland är Sanja Halénius, Objektspecialist och Teamledare iKBT, samt Joakim 
Ekberg, Hälso- och sjukvårdsstrateg med inriktning eHälsa. Resultaten kommer att 
rapporteras vidare till ledningsgruppen för Förvaltningen för E-hälsa inom Region 
Östergötland, samt till verksamhetschefer för primärvårdsverksamheter som erbjuder iKBT 
inom regionen.  
 
 

Bakgrund 
 

iKBT och tidigare forskning  
iKBT utgår ifrån samma principer som sedvanlig kognitiv beteendeterapi (KBT). 
Komponenterna och de verksamma mekanismer som anses vara centrala vid KBT är 
desamma vid iKBT, men de förmedlas digitalt via text, bilder, filmer och ljudfiler som 
presenteras genom internet (Hedman, Carlbring, Ljótsson, & Andersson, 2014). Det finns 
mycket god evidens för att iKBT ger starka effekter. Flera randomiserade kontrollerade 
studier (RCT-studier) har genomförts där iKBT har visat sig fungera i såväl universitetsmiljö 
som inom psykiatrisk öppenvård. Vidare har iKBT visat sig vara lika effektivt som sedvanlig 
KBT avseende exempelvis ångest och depression (Hedman et al., 2014). En metaanalys från 
2018 (Carlbring, Andersson, Cuijpers, Riper, & Hedman-Lagerlöf) som jämförde iKBT med 
sedvanlig KBT fann likvärdiga effekter mellan metoderna vid behandling av ett flertal 
tillstånd, bland annat social ångest, panikstörning, depressivitet, sömnlöshet, tinnitus, manlig 
sexuell dysfunktion, spindelfobi, ormfobi och fibromyalgi.  
 
Internetbehandling ger möjlighet att utöka tillgängligheten till psykologisk behandling då 
det kräver mindre tid för terapeuten som i sin tur kan stötta flera klienter samtidigt. Utöver 
detta är internetbehandling oberoende av geografisk plats, vilket innebär att individer som 
annars har mycket svårt att få tillgång till vården, har möjlighet till att genomgå psykologisk 
behandling (Hedman et al., 2014). 
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iKBT vid ångestsyndrom. 
Ett av de första internetbehandlingsprogrammen utvecklades i Sverige 1999 av professor 
Gerhard Andersson och Per Carlbring, då inriktad mot paniksyndrom (Carlbring, Westling, 
Ljungstrand, Ekselius, & Andersson, 2001). Sedan dess har internetbehandling för flera 
ångestdiagnoser prövats och forskning inom området har haft en snabb utveckling. Enligt 
Hedman et al. (2014) är evidensläget vad gäller social ångest och internetbehandling mycket 
stark med ett femtontal genomförda RCT-studier där deltagarna uppvisat kliniskt signifikant 
förbättring. iKBT för paniksyndrom har även det visat sig ha god effekt. Studier har bland 
annat visat att interventioner via internet kan vara minst lika effektiva som sedvanlig KBT 
(Bergström et al., 2010).  
  
Flera forskargrupper arbetar med att utveckla internetbehandling för posttraumatiskt 
stressyndrom (PTSD). Evidensläget är dock inte lika stark som vid social fobi och 
paniksyndrom (Hedman et al., 2014). Vad gäller generaliserad ångest och oro redogör 
Hedman et al. (2014) för att utvecklingen av internetbehandlingar har varit mer begränsad i 
jämförelse med social ångest och paniksyndrom. Det finns två randomiserade prövningar 
som visat goda behandlingseffekter, evidensläget är således något begränsat. 
  
Utveckling av internetbehandling för tvångssyndrom innefattar en randomiserad 
kontrollerad studie vars resultat gav starka effekter, varför evidensläget för denna diagnos är 
mycket begränsad. Det goda resultat som framkom i studien verkar dock vara lovande 
(Andersson et al., 2012). Andersson et al. (2009) utvecklade en modell för 
internetbehandling för specifik fobi, fokuserad på behandling av spindelfobi. Resultatet i 
prövningen gav mycket starka effekter. Internetbehandling för hälsoångest har likaså haft en 
mer försiktig utveckling med en randomiserad kontrollerad studie som dock visade mycket 
goda effekter som vidmakthölls ett år efter avslutad behandling (Hedman et al., 2014). 
 

iKBT vid stress. 
Det sammanvägda evidensläget för iKBT vid stress är i dagsläget osäkert enligt Vernmark 
och Bjärehed (2013). En orsak till detta tros vara att begreppet stress är vedertaget för att 
beskriva olika slags tillstånd inom forskning, såsom utmattningssyndrom, psykosocial hälsa, 
trauma och utbrändhet. Således är benämningen stress svårdefinierat. Det finns dock lovande 
resultat gällande behandlingsutfall av iKBT vid stress, bland annat utvärderades iKBT av 
Lindsäter et al. (2018) på en svensk vårdcentral med god effekt. Resultatet gav signifikant 
minskade skattningar gällande symtom på utmattningssyndrom. 
 

iKBT vid depression. 
Olika forskargrupper har utvecklat minst tio olika internetbehandlingar för depression och 
fått mycket goda resultat, med en klar representation av behandlingar som mestadels består 
av interventioner utifrån KBT (Hedman et al., 2014). Det finns studier som visar att iKBT 
ger samma effekt som sedvanlig behandling i klinisk miljö (Cuijpers, Donker, van Straten, 
Li, & Andersson, 2010; Kivi et al., 2014). En randomiserad studie från Sverige (Andersson 
et al., 2013) visade att skillnaderna mellan internetbehandling och gruppbehandling var små.  
Internetbehandlingar för depression har vidare visat sig fungera i skräddarsydd form när det 
exempelvis varit anpassat för minoritetsgrupper samt som acceptansbaserad behandling. 
Behandlingsprogram som har utvecklats för att förebygga återfall har även visat goda 
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effekter men långtidseffekterna av iKBT för depression har ännu inte studerats tillräckligt 
(Hedman et al., 2014). 

 
iKBT vid sömnbesvär. 

Sömnbesvär i form av insomni är ett område där det finns stöd för iKBT. De senaste åren 
har två publicerade metaanalyser konstaterat att det finns gott stöd för iKBT vid insomni 
avseende olika sömnvariabler såsom sömnmängd, insomningstid, sömneffektivitet m.m. (Ye 
et al., 2016; Zachariae, Lyby, Ritterband, & O’Toole, 2016). 
  
Implementering av iKBT i primärvården i Region Östergötland 
Region Östergötland har sedan 2015 varit ansluten till den nationella 
behandlingsplattformen Stöd och behandling. Plattformen har använts för att förmedla 
internetbehandling samt stödprogram och utbildning för patienter. Under 2015 arbetade ett 
femtontal primärvårdsenheter med internetbehandlingsprogram och under våren 2016 
startade ytterligare 15 enheter (Sköld & Halénius, 2016). iKBT-behandlingsprogram 
upphandlades från Psykologpartners för behandling av ångest (Ångesthjälpen och 
Oroshjälpen); stressbesvär (Stresshjälpen); depression (Depressionshjälpen) och; 
sömnbesvär (Sovhjälpen; Sköld & Halénius, 2016). Behandlare i Region Östergötland 
(Väster, Öster och Centrala Östergötland) genomgick utbildningar under hösten 2015 och 
våren 2016 (S. Halénius & J. Ekberg, personlig kommunikation, 2019-02-28). 
  
Implementeringen av iKBT har därefter utvecklats vidare inom E-hälsoförvaltningen i 
Region Östergötland, med särskilt fokus på att förbättra implementeringen av iKBT i en 
klinisk vardag. Data från cirka 45 enheter, bland annat vårdcentraler och 
ungdomshälsomottagningar, har systematiskt samlats in sedan september 2017. Under våren 
2017 utbildades cirka 80 behandlare, varav ungefär 65 är aktiva i dagsläget (S. Halénius & 
J. Ekberg, personlig kommunikation, 2019-02-28). 
 
Effectiveness-studier 
En effectiveness-studie syftar till att utvärdera hur en behandlingsmetod fungerar i kliniska 
miljöer under naturalistiska omständigheter, jämfört med så kallade efficacy-studier som 
syftar till att utvärdera en behandlingsmetod under så kontrollerade former som möjligt, t.ex. 
genom en RCT-studie. Från efficacy-forskning kan vi dra färre slutsatser gällande 
behandlingsmetoders effekt i klinisk praktik, medan effectiveness-forskning säger mindre 
gällande huruvida behandlingseffekten beror på den specifika undersökta 
behandlingsmetoden eller andra faktorer. Effectiveness-studier anses således ha svagare 
intern validitet och starkare extern validitet (Lutz, 2003). Weisz, Weiss, & Donenberg 
redogjorde i en studie från 1992 för vad som utmärker effectiveness-forskning från efficacy-
forskning på psykoterapifältet. I effectiveness-forskning är fokus att maximera den externa 
validiteten för att studera den undersökta behandlingen i reguljär vård. Behandlarna har 
vanligtvis varierande bakgrund och utbildning, de behandlar många olika typer av besvär 
och patienter samt är eventuellt mindre motiverade att delta i utvärderingar av utfall av en 
specifik behandlingsmetod. Detta jämfört med behandlare som i efficacy-studier utvärderar 
en specifik metod. Samsjuklighet och parallella behandlingsinsatser, såsom exempelvis 
medicinering, karaktäriserar i större grad undersökningsgruppen/patienterna i effectiveness-
studier.   
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I en studie från 2013 rapporterade Andersson och Hedman om hur iKBT tillämpats i klinisk 
praktik. Resultaten gav bland annat två intressanta fynd. Dels att det fanns positiva utfall i 
samtliga undersökta utvärderingar där iKBT tillämpats i reguljära behandlingsverksamheter. 
Dels visade rapporten att behandlingsutfallet var mer likvärdigt mellan iKBT effectiveness-
studier och iKBT efficacy-studier, jämfört med utfallet mellan sedvanlig KBT effectiveness-
studier och efficacy-studier (Andersson & Hedman, 2013). 
 
Det finns ett värde av att genomföra fler effectiveness-studier på iKBT inom klinisk praktik. 
Detta är av vikt för att på bredare front kunna implementera behandlingsformen i reguljär 
vård. Därtill för att öka möjligheterna att dra slutsatser om kliniska konsekvenser för iKBT. 
 
Syfte 
Föreliggande uppsats syftade till att undersöka om iKBT med behandlarstöd var verksamt 
för patienter med psykisk ohälsa inom primärvården i Region Östergötland. Med stöd av 
tidigare forskning som visat att iKBT är en effektiv behandlingsmetod var förväntad 
behandlingseffekt i denna utvärdering signifikanta skillnader på de primära utfallsmåtten 
efter genomförd behandling. 
  
Specifika frågeställningar var följande: 
Reduceras patienters skattade symptom signifikant och reliabelt från förmätning till 
eftermätning samt från förmätning till tremånaders uppföljning på primära utfallsmått (oro, 
ångest, stress, depressiva besvär och sömnproblem) för respektive iKBT-program? 
 
  

Metod 
 
Design 
Utvärderingen var designad som en effectiveness-studie utan kontrollgrupp, med syfte att 
utvärdera iKBT inom reguljär primärvård. Utvärderingen bestod av en retrospektiv analys 
av befintliga patientdata från primärvården. Studien hade en inomgruppsdesign vilken 
innefattade tre mättillfällen som inkluderade patienters självskattningar före och efter 
behandling samt vid tremånadersuppföljning.  
 
Oberoende variabler var iKBT-programmen respektive mättillfällen (förmätning, 
eftermätning och uppföljningsmätning). Beroende variabler var utfallsmåtten oro, ångest, 
stress, depression och sömnbesvär mätt med självskattningsformulären GAD-7 (Generalized 
Anxiety Disorder 7-item Scale), SIAS (Social Interaction Anxiety Scale), ACQ 
(Agoraphobic Cognition Questionnarie), VS-20 (Vardagslivets stress), PHQ-9 (Patient 
Health Questionnaire-9), samt ISI (Insomnia Severity Index). 

 
Procedur 
Hösten 2018 påbörjades en utvärdering av iKBT inom primärvården i Region Östergötland. 
Deltog gjorde samtliga mottagningar som ingår i Region Östergötlands primärvårdsutbud. 
Datainsamlingen pågick mellan september 2018 och den sista februari 2019. Alla iKBT 
behandlare som genomgått regionens utbildning i iKBT och som startat behandlingsprogram 
med patienter med en ålder av 15 år och uppåt under den aktuella tidsperioden samlade in 
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data från dessa behandlingar. Data som samlades in var en frivillig del av en sedvanlig 
screeningprocedur inom den reguljära vården. Förmätning, eftermätning och 
tremånadersuppföljning gjordes på alla patienter som genomgick iKBT inom primärvården 
i regionen vid tidpunkten för datainsamlingen. Deltagande på eftermätning och 
uppföljningsmätning var frivillig och hade ingen påverkan på patienternas fortsatta 
behandling inom primärvården. 
 
Behandlarna lade in behandlingsdata för sina egna patienter i en excelfil som skickades till 
en funktionsbrevlåda i regionen (via e-post) i början på mars 2019. Behandlarna registrerade 
följande data; ålder, kön, namn på behandlingsprogram, antal tilldelade moduler, 
självskattningsresultat för bedömningsformulär, avslutningsformulär samt tremånaders 
eftermätningsformulär. Den data som fanns samlades in, t.ex. kunde det saknas tremånaders 
eftermätning för en specifik patient och då fylldes filen i och skickades in utan denna data. 
För att kunna skilja ut avhopp i förtid från behandlingar som var pågående vid 
utvärderingsperiodens slut så gavs en instruktion till behandlarna om att göra en notering i 
de fall det var aktuellt. 
  
Urval 
Valet av undersökningsgrupp kan benämnas som naturalistiskt, data samlades in från 
pågående och avslutade behandlingar i iKBT under insamlingsperioden. Samtidigt kan 
urvalet ses som ett bekvämlighetsurval då praktiska möjligheter var styrande i 
urvalsproceduren, den data som samlades in av behandlare inom regionen och som inkommit 
till regionens funktionsbrevlåda senast den 8 mars 2019, bearbetades i denna utvärdering.  
 

Inklusionskriterier. 
Undersökningsgruppen bestod av patienter som genomgått iKBT eller hade en pågående 
psykologisk behandling genom iKBT under utvärderingsperioden, på någon av Region 
Östergötlands primärvårdsmottagningar. Samtliga patienter som påbörjade iKBT hade 
genomgått en diagnostisk intervju och hade bedömts ha kliniskt signifikanta besvär, samt 
bedömts kunna tillgodogöra sig iKBT.  
 

Exklusionskriterier. 
Patienter som bedömdes ha besvär av mer komplex psykiatrisk karaktär (exempelvis 
ätstörning, tidigare psykossjukdom och bipoläritet) erbjöds annan typ av behandling. Likaså 
erbjöds patienter där det bedömdes föreligga suicidrisk, liksom patienter som använde 
beroendeframkallande mediciner (såsom bensodiazepiner), annan typ av behandling än 
iKBT.  
 

Deltagare. 
Data innefattade 355 patienter från totalt 27 primärvårdsenheter. För tre av dessa saknades 
förmätning, dessa exkluderades. 87 patienter rapporterades ha pågående behandling vid 
tiden för datainsamlingens avslut, data för denna grupp exkluderades likaså. Data för 
resterande 265 patienter inkluderades i utvärderingen.  
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Demografi. 
Av 265 patienter var 186 (70%) kvinnor och 79 (30%) män. Åldersspannet var 15 till 79 år. 
76 (29%) av patienterna hade genomfört behandlingsprogrammet Oroshjälpen. 88 (33%) 
patienter hade genomfört behandlingsprogrammet Ångesthjälpen. 56 (21%) av patienterna 
hade genomfört Stresshjälpen. 24 (9%) patienter hade genomfört behandlingsprogrammet 
Depressionshjälpen och 21 (8%) patienter hade genomfört Sovhjälpen. För demografisk 
beskrivning av deltagarna, se tabell 1. 
 

Saknad data, bortfall och avhopp. 
Av de totalt 265 inkluderade deltagarna var tjugotvå markerade som avhopp, vilket 
definierades som att de hade avbrutit behandlingen innan de genomfört samtliga 
behandlingsavsnitt. Dessa inkluderades i utvärderingen då avhopp också kan betraktas som 
ett utfall. Saknad data och bortfall hanterades med test-wise deletion d.v.s. de skattningar 
som fanns tillgängliga för varje analys användes (Li, 2013). Se figur 1 för flödesschema över 
deltagare och mätpunkter. 
 
 
Tabell 1. Demografisk beskrivning av deltagarna 

 Oros-
hjälpen 

Ångest-
hjälpen 

Stress-
hjälpen 

Depressions-
hjälpen 

Sov-
hjälpen 

Kön 
Kvinnor 
Män 

 
55 
21 

 
61 
27 

 
45 
11 

 
13 
11 

 
12 
9 

Ålder 
M (st.av) 
Min-Max 

 
34 (13) 
15 - 76 

 
32 (11) 
16 - 66 

 
39 (11) 
17 - 58 

 
37 (13) 
21 - 58 

 
    44 (18) 
   22 - 79 

Antal 
genomförda 
moduler 
 Median[IQR] 

 

 
 
 

7 [3-7] 

 
 
 

8 [5-8] 

 
 
 

6 [6-6] 

 
 
 

5 [3-7] 

 
 
 

    7 [5-7] 

Markerade 
som avhopp 

 
6 

 
6 

 
4 

 
3 

 
3 

M = medelvärde, st.av = standardavvikelse, IQR = Inter-kvartilavstånd (25:e och 75:e percentilen) 
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GAD-7: Generalized Anxiety Disorder 7-item scale, SIAS: Social Interaction Anxiety Scale, ACQ: 
Agoraphobic Cognition Questionnarie, VS-20: Vardagslivets stress, PHQ-9: Patient Health Questionnaire-
9, ISI: Insomnia Severity Index. 
Figur 1. Flödesschema över deltagare och mätpunkter. 

 
Beskrivning av behandlingsprogram 
De iKBT-program som används i primärvården i Region Östergötland och som utvärderades 
i den aktuella examensuppsatsen var Oroshjälpen, Ångesthjälpen, Stresshjälpen, 
Depressionshjälpen och Sovhjälpen. Samtliga behandlingsprogram är framtagna och 
upphandlade av företaget Psykologpartners. Behandlingsprogrammen bygger på KBT och 
är indelade i sex till åtta avsnitt med tillhörande övningar som görs under och mellan 
avsnitten. Behandlingsprogrammen innehåller digitalt förmedlat material såsom filmer, 
texter (med tillhörande uppläsning av texten), ljudfiler, bildspel, skrivövningar och 
registreringar (SKL, 2015). I tabell 2-6 presenteras innehållet avsnitt för avsnitt för 
respektive behandlingsprogram. 
 
Som komplement till iKBT-programmen inkluderade behandlingen veckovist textförmedlat 
guidat behandlarstöd där behandlaren kommenterade, uppmuntrade och hjälpte patienten att 
komma vidare i behandlingen. Behandlarstödet omfattade cirka 15 minuter per patient och 
behandlingsvecka. 
 
Oroshjälpen är ett KBT-program baserat på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 
som lämpar sig väl för patienter med orosproblematik, generaliserat ångestsyndrom (GAD) 
och/eller hälsoångest. Programmet är uppdelat i sju moduler och genomförs under en 
behandlingsperiod på tio veckor (Dahlin et al., 2016). 

 

Antal påbörjade behandlingar=355 

Exkluderas, n=90 
Pågående behandlingar, n=87 
Saknar förmätning, n=3 

Förmätning, n=265 

Oroshjälpen 
GAD-7, n=76 

 

Ångesthjälpen 
GAD-7, SIAS, ACQ, n=88 

 

Stresshjälpen 
VS20, n=56 

 

Depressionshjälpen 
PHQ-9, n=24 

 

Sovhjälpen 
ISI, n=21 

 

GAD-7, n=51 
 

GAD-7, n= 54 
SIAS, ACQ, n=52 

VS20, n=36 
 

PHQ-9, n=12 
 

ISI, n=12 
 

GAD-7, n=14 
 

GAD-7, SIAS, ACQ, n= 9 
 

VS20, n=9 
 

PHQ-9, n=1 
 

ISI, n=6 
 

Eftermätning, n=165 

3-mån uppföljning, n=39 
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Tabell 2. Behandlingsinnehåll i Oroshjälpen 
Avsnitt 1 
Vad är oro? 

Psykoedukation kring oro, dess uppkomst och vidmakthållande. Kartläggning 
av egna föreställningar om oro och samt vilka strategier man använt för att 
hantera oron. Registrera aktiviteter och oro i veckodagbok. 

Avsnitt 2 
Situationsanalyser 

Introduktion av arbete med situationsanalyser, konsekvenser på kort- och lång 
sikt. Övning i att göra situationsanalyser. Registrera i veckodagbok. 

Avsnitt 3 
Värderingar och 
aktiviteter  

Introduktion av att arbeta med och identifiera värderingar med syfte att öka 
motivationen till att använda långsiktiga strategier snarare än att undvika oro. 
Värderingsarbete och övning i att göra situationsanalyser. 

Avsnitt 4 
Medveten närvaro 

Introduktion av medveten närvaro som alternativt sätt att förhålla sig till oron, 
då den kan hjälpa både att bli mer medveten om oron och hur man påverkas 
av den. Öka deltagande i aktiviteter i stunden och med minskat fokus på då- 
eller framtid. Närvaroövningar. Övning i situationsanalyser. 

Avsnitt 5 
Att möta obehaget 
längs vägen 

Introduktion av acceptans av tankar och känslor, övning i att låta dessa komma 
och finnas utan att gå in i dem och försöka förändra dem. Övning i medveten 
närvaro. Ändamålsenligt handlande. 

Avsnitt 6 
Acceptans 

Fortsatt arbete med acceptans för att öka steg i värderad riktning. Övning i att 
handla ändamålsenligt med ökade acceptansstrategier.  

Avsnitt 7 
Vad fungerar bäst för 
dig? 

Sammanfattning av vad som har fungerat. Vidmakthållandeplan gällande 
fortsatt arbete i att agera i värderad riktning. Plan för att hantera eventuella 
bakslag. 

 
Ångesthjälpen är ett transdiagnostiskt KBT-program baserat på ACT. 
Behandlingsprogrammet riktar sig till patienter med social ångest, panikångest, agorafobi, 
tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och ospecificerad ångest (Ångest 
UNS). Behandlingsprogrammet består av åtta moduler och tar tio veckor att genomföra 
(Ivanova et al., 2016). 

 
Tabell 3. Behandlingsinnehåll i Ångesthjälpen 

Avsnitt 1 
Ett första steg 

Psykoedukation kring ångest, dess uppkomst och vidmakthållande, samt 
upplevelsemässigt undvikande. Genomgång av behandlingskomponenter. 
Registrera inre obehag. 

Avsnitt 2 
Situationsanalyser 

Introduktion av arbete med situationsanalyser, konsekvenser på kort- och lång 
sikt. Övning i att göra situationsanalyser. 

Avsnitt 3 
Värderingar, mål och 
hinder 

Introduktion av att arbeta med och identifiera värderingar med syfte att öka 
motivationen till att använda långsiktiga strategier snarare än undvikande och 
kontroll. Värderingsarbete och övning i att göra situationsanalyser. 

Avsnitt 4 
Att hantera hinder 

Introduktion av acceptans som ett alternativ till kontroll och undvikande. Att 
agera i sin värderade riktning trots obehag är att träna sig i acceptans i 
handling. Övning i ändamålsenligt handlande. 

Avsnitt 5 
Tankar och känslor 

Illustration av att tankar är tankar och känslor är känslor och de behöver inte 
styra ens agerande oavsett dess innehåll. Observatörsövning. 

Avsnitt 6 
Medveten närvaro i 
vardagen 

Introduktion och övning i medveten närvaro. Övning i medveten närvaro i 
vardagssituationer. 

 
Avsnitt 7 
Värderad riktning 

Repetition av och övning i behandlingsprogrammets olika delar: arbete med 
situationsanalyser, värderingar, medveten närvaro och acceptans genom 
konkreta handlingar i värderad riktning. Övning i ändamålsenligt handlande. 

Avsnitt 8 
Agerandet som 
fungerar 

Sammanfattning av vad som har fungerat. Vidmakthållandeplan gällande 
fortsatt arbete i att agera i värderad riktning. Plan för att hantera eventuella 
bakslag. 
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Stresshjälpen riktar sig till individer med stress- och utmattningsproblematik och bygger på 
KBT. Programmet är uppdelat i sex moduler och behandlingen tar åtta veckor att genomföra 
(Larson & Wikenholm, 2013). 

 
Tabell 4. Behandlingsinnehåll i Stresshjälpen 

Avsnitt 1 
Vad är stress? 

Psykoedukation kring stress, dess uppkomst och vidmakthållande. I fokus 
ökad balans mellan återhämtning och krav. Kartläggning i dagbok gällande 
triggers, reaktioner och stressbeteenden.  

Avsnitt 2 
Situationsanalyser och 
medveten närvaro 

Fokus på stressbeteendens kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. 
Introduktion av och övning i medveten närvaro som ett verktyg att reducera 
stress. Kartläggning av problembeteendens konsekvenser. 

Avsnitt 3 
Värderad riktning 

Fortsatt fokus på medveten närvaro i teori och praktik. Introduktion av att 
arbeta med och identifiera värderingar samt att identifiera hinder för att agera 
i värderad riktning. 

Avsnitt 4 
Att ta hand om sig själv 

Fokus på kost, motion och sömn och dess inverkan på återhämtning och 
psykisk hälsa. Kartläggning av vanor och övning i medveten närvaro.  

Avsnitt 5 
Tidsplanering och 
gränsdragning 

Fokus på att aktivt planera sin tid, att göra medvetna val, samt träning i att 
säga nej. Övning i detta samt fortsatt övning i medveten närvaro. 

Avsnitt 6 
Vidmakthållandeplan 
och avslut 

Sammanfattning av vad som har fungerat. Vidmakthållandeplan gällande 
fortsatt arbete i att agera i värderad riktning. Plan för att hantera särskilda 
utmaningar och eventuella bakslag. 

 
Depressionshjälpen riktar sig till patienter med depression och bygger på den vid 
depression evidensbaserade metoden Beteendeaktivering (BA). Programmet är uppdelat i 
sju moduler som genomförs under 10 veckor (Kivi et al., 2014).  

 
Tabell 5. Behandlingsinnehåll i Depressionshjälpen 

Avsnitt 1 
Vad är depression? 

Psykoedukation kring depression, öka förståelsen för dess uppkomst och 
vidmakthållande. Introduktion av Beteendeaktivering som arbetsmodell, samt 
att börja betrakta de egna strategierna för att hantera nedstämdhet. Registrera 
i veckodagbok. 

Avsnitt 2 
Samband mellan 
aktivitet och mående 

Illustration av sambandet mellan tankar-känslor-beteenden, att börja kunna se 
mönster gällande vad som aktiverar och vidmakthåller depressionen. 
Registrera aktivitet och stämningsläge i veckodagbok  

Avsnitt 3 
Olika typer av 
aktiviteter  

Introduktion av begreppen vill, måste och kan-vara-utan aktiviteter. Börja 
iaktta de olika typerna av aktiviteter hos sig själv. Registrera i veckodagbok 
och eventuellt öka någon typ av aktivitet. 

Avsnitt 4 
Att påverka sin vardag  

Arbete med planering och belöningar som ett sätt att öka sannolikheten att de 
aktiviteter som planeras blir av. Registrera aktivitet och mående i 
veckodagbok, planera in aktiviteter och belöning. 

Avsnitt 5 
Att hantera tankar och 
känslor 

Introduktion av medveten närvaro och ändamålsenligt handlande. Registrera 
och planera in aktiviteter i veckodagbok. Träning i medveten närvaro. 

Avsnitt 6 
Repetition och fortsatt 
övning 

Repetition och övning i behandlingsprogrammets olika delar: att se 
kopplingen mellan tankar, känslor och beteenden, att hitta balans mellan olika 
typer av aktiviteter, arbete med planering, mål och belöning, medveten 
närvaro. 

Avsnitt 7 
Vidmakthållandeplan  
 

Sammanfattning av vad som har fungerat. Vidmakthållandeplan gällande 
fortsatt arbete kring att planera, belöna och konkretisera mål, hantera tankar 
och känslor och att agera i värderad riktning. Plan för att hantera eventuella 
bakslag. 
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Sovhjälpen är utformat för individer med sömnbesvär och insomni. Svårigheterna kan gälla 
såväl insomning, nattligt uppvaknande som tidigt uppvaknande. KBT-programmet är 
uppdelat i sju moduler och behandlingen pågår i tio veckor (Malmeaus & Young, 2012). 

 
Tabell 6. Behandlingsinnehåll i Sovhjälpen 

Avsnitt 1 
Introduktion och 
sömnkunskap 

Fokus är ökad kunskap om sömn och vilka faktorer som påverkar sömn. 
Vidare psykoedukation om negativa konsekvenser vid sömnbesvär. 
Introduktion av kartläggning i sömndagbok. 

Avsnitt 2 
Sömnrestriktion 

Introducera begränsad sömn som ett medel till att sova bättre. Utifrån 
sömndagboken och kunskap skapas ett individuellt sovschema för att öka 
förutsättningar för god sömn. Registrering i sömndagbok. Följa sovschema. 

Avsnitt 3 
Vanor och kvällsrutiner 

Fortsatt arbete med sömnrestriktion samt att se över och förändra vanor som 
kan påverka sömnen såsom kost, aktiviteter och kvällsrutiner. Arbete med 
sömnrestriktion och sömndagbok, registrera vanor. Avslappningsträning. 

Avsnitt 4 
Tankar och beteenden 

Kartläggning och förändring av vidmakthållande såsom 
undvikandebeteenden och säkerhetsbeteenden. Övning i att bryta 
vidmakthållandebeteenden. Kartläggning och avslappningsträning. 

Avsnitt 5 
Stress och 
aktivitetsbalans 

Kartläggning av stress, aktivering och återhämtning och konsekvenser av en 
förändring av balansen mellan dessa på sömnen. Återhämtningsaktiviteter, 
rutiner och avslappningsträning. 

Avsnitt 6 
Medveten närvaro och 
acceptans 

Psykoedukation om hur oro kan påverkan sömnen och introduktion av 
medveten närvaro som ett sätt att hantera oro. Övning i medveten närvaro 
och fortsatt arbete med rutiner och återhämtning.  

Avsnitt 7 
Att arbeta vidare på 
egen hand 

Sammanfattning av vad som har fungerat. Vidmakthållandeplan gällande 
fortsatt arbete i att agera i värderad riktning. Plan för att hantera eventuella 
bakslag. 

 
Behandlare 
För att bedriva iKBT inom primärvården i Region Östergötland krävdes att behandlaren hade 
utbildning motsvarande grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning, klinisk 
erfarenhet av arbete med KBT, samt hade deltagit i Region Östergötlands iKBT-utbildning. 
Vidare att behandlaren efter utbildningen hade möjlighet att arbeta med iKBT minst tjugo 
procents omfattning med möjlighet till deltagande i metodstöd. Behandlare inom 
primärvården i Region Östergötland och i den aktuella utvärderingen utgjordes av följande 
professioner: socionom, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, leg. sjuksköterska, leg. 
arbetsterapeut, leg. fysioterapeut, samt beteendevetare. 
 
Observationsvariabler 
De mätinstrument som användes vid mätpunkterna förmätning, eftermätning och 
tremånadersuppföljning var samtliga självskattningsskalor och presenteras nedan.  
 
Grad av generaliserad oro/ångest mättes med Generalized Anxiety Disorder 7-item Scale 
(GAD-7). Formuläret avser att mäta nivå av ångestsymtom inom spektrat generaliserat 
ångestsyndrom/GAD och består av sju frågor (omfång 0–21). Testet har visats ha god 
validitet liksom test-retest-värden (reliabilitet r=.83; Spitzer, Kroenke, Williams, & Löwe, 
2006).  
 
Grad av social ångest mättes med Social Interaction Anxiety Scale (SIAS). Skalan består av 
tjugo frågor (omfång 0-80) och har visats ha god validitet samt god lämplighet för 
återkommande utvärdering (test-retest reliabilitet r=.86; Mattick, & Clarke, 1998).  
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Maladaptiva kognitioner och antaganden som är relaterade till eventuella konsekvenser av 
ångest mättes med Agoraphobic Cognition Questionnarie (ACQ). Formuläret har visat på 
goda egenskaper för test-retest-mätning (reliabilitet r= .86) av symptom tillhörande 
paniksyndrom. Skalan består av fjorton frågor (omfång 14-70; Chambless, Caputo, Bright, 
& Gallagher, 1984).  
 
Grad av stress mättes med Vardagslivets stress (VS-20) som består av tjugo frågor avseende 
framför allt upplevelse av tidspress samt lättväckt irritation (omfång 0-60). Test-retest 
reliabilitet (r= .88; Claesson et al., 2005).  
 
Depressiva besvär mättes med Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) som består av sju 
frågor (omfång 0-27). Skalan innehar god validitet och reliabilitet. Test-retest reliabilitet 
(r=.84; Kroenke, Spitzer, & Williams, 2001).  
 
Sömnbesvär mättes med Insomnia Severity Index (ISI) som består av sju frågor avseende 
insomning, sömnen under natten, tidigt uppvaknande, känslan av att vara utvilad, hur 
sömnbesvären påverkar det dagliga livet samt hur mycket sömnmönstret bekymrar individen 
(omfång 0-28). Skalan har visats ha god validitet och reliabilitet, test-retest reliabilitet (r=.76; 
Bastien, Vallieres, & Morin, 2001; Morin, Belleville, Bélanger, & Ivers, 2011).  
  
Databearbetning 
Statistiska analyser genomfördes med IBM SPSS Statistics, version 24. Effektstorlekar 
beräknades med en internetbaserad kalkylator (Lenhard & Lenhard, 2016). 

 
För att testa om skillnader mellan medelvärden på utfallsmåtten var signifikanta mellan 
förmätning och eftermätning respektive förmätning och uppföljningsmätning, användes 
tvåsidiga paired sampled t-tests. Skillnader bedömdes signifikanta om p=<.05 vid ett primärt 
utfallsmått för respektive program, samt p=<.016 vid tre primära utfallsmått för att korrigera 
för familywise error och minska risken för typ-1 fel (Field, 2017).  
 
Innan statistiska analyser genomfördes gjordes en visuell inspektion av data och eventuella 
outliers som kunde bero på felskattningar hanterades. Då data inte bedömdes normalfördelad 
användes mer robusta t-test med 1000 bootstrap samples och 95% bootstrap 
konfidensintervall (95% BsCI) för att bedöma om skillnader kunde anses vara signifikanta. 
Om detta inte var möjligt på grund av litet dataunderlag (n<12) användes istället Wilcoxon 
Paired Signed Rank test på tillgängliga skattningar (Field, 2017).  
 
Effektstorlek inom grupp (Cohen’s d Repeated Measures) beräknades med 
standardavvikelser vid förmätning, medelvärden och korrelation mellan mättillfällen, utifrån 
en modell som visat att effektstorlekar vid upprepade mättillfällen ofta överestimeras om 
man ej tar hänsyn till korrelation mellan mättillfällen (Dunlap, Cortina, Vaslow & Burke, 
1996). Vidare brukar standardavvikelser vid förmätning användas vid beräkning av 
inomgrupps t-test, då den mätningen kan antas vara minst påverkad av interventionen vilket 
är att föredra då det är önskvärt med en standardavvikelse som ligger så nära 
standardavvikelsen i den "sanna populationen" som möjligt. Cohen’s d effektstyrka tolkades 
som liten vid effekter över 0.5, medelstor vid effekter över 0.8 och som stor vid 
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effektstorlekar över 1.1, enligt Östs riktlinjer för inomgruppseffekter (Öst, 2006). Då data 
var mycket begränsad vid vissa mättillfällen och därav säkerligen gav sämre uppskattningar 
av interventionens effekt, presenterades även 95% CI av Cohen’s d utifrån 
undersökningsgruppens storlek (n) i tabell 7. 

 
För att uppskatta vilka deltagare som visat reliabla förbättringar eller försämringar som 
sannolikt inte beror på mätfel användes RCI (Reliable Change Index). RCI beräknades 
genom att dela skillnaden mellan mättillfällen med utfallsmåttets standardfel utifrån 
standardavvikelse vid förmätning samt test-retest reliabilitet i tidigare studier (se 
sammanställning av utfallsmått). Om RCI var större än z-värdet 1.96 ansågs skillnaden vara 
reliabel med signifikansnivån α=0.05 (Jacobson, Roberts, Berns, & McGlinchey, 1999; 
Jacobson & Truax, 1991). Samtliga skillnader mellan mättillfällen grupperades utifrån 
ovanstående i tre kategorier; reliabel förbättring (1), ingen reliabel förändring (0) och reliabel 
försämring (-1).  

 
Saknad data och bortfall hanterades med testwise deletion (dvs. de skattningar som fanns 
tillgängliga för varje analys användes) utifrån antagandet att saknad data berodde helt på 
slumpen (MCAR; missing completely at random). Vi använde Little’s MCAR test för att 
testa hypotesen att det inte finns systematiska skillnader i data mellan deltagare med eller 
utan eftermätningar (Li, 2013). Då vi själva inte kunnat styra över datainsamlingen och 
deltagarflödet var det inte praktiskt möjligt att göra en powerberäkning. 
 
Etiska överväganden 
En etikprövning gjordes ej i föreliggande utvärdering. Enligt Vetenskapsrådet omfattar 
etikprövningslagen (hämtat från https://www.registerforskning.se/#) inte forskning som 
enbart använder sig av anonymiserad information av nämnda lag. Data gällande patienters 
demografi i föreliggande utvärdering var begränsad till ålder, kön och iKBT-program som 
patienten genomfört och bedömdes ej kunna spåras tillbaka till enskilda individer. Patienter 
inom primärvården i Region Östergötland informerades ej om att data samlades in och 
utvärderades, då etikprövningslagen ej heller omfattar utvärderingar som syftar till 
systematisk utveckling och kvalitetssäkring inom verksamheter i hälso- och sjukvård. Data 
samlades in som en del i en sedvanlig screeningprocedur, deltagande på eftermätning och 
uppföljningsmätning var frivillig och hade ingen påverkan på patienternas fortsatta 
behandling inom primärvården. Författarna fick tillgång till behandlingsdata på 
övergripande nivå, dock lämnades inga uppgifter om behandlares namn eller arbetsställe. 
Resultaten från utvärderingen i aktuell uppsats sammanställdes och presenterades på 
gruppnivå, resultat från enskilda behandlare framgick ej. Behandlarna informerades om detta 
och hade möjlighet att inkomma med frågor och/eller synpunkter. Inga sådana inkom.  

 
 

Resultat 
 
Vid analys av data framgick att det fanns ett stort bortfall. Av de 265 patienter som fyllde i 
förmätning, fyllde enbart 163-165 (beroende på utfallsmått) i eftermätning (61,5-62,2%) och 
39 uppföljningsmätning (14,7%).  
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Vi fann ingen tydlig systematik i saknad data utifrån skattningar på utfallsmått, ålder, kön 
eller behandlingsprogram. Det framkom inga signifikanta skillnader i skattning vid 
förmätning och eftermätning mellan de patienter som fyllt i uppföljningsmätningar jämfört 
med de patienter där denna information saknades, Little’s MCAR test visade 
X2(112)=109.183, p=.558. I samtliga analyser utgick vi ifrån antagandet att saknad data 
berodde helt på slumpen. Med tanke på hur mycket information som saknades bör dock alla 
resultat tolkas med försiktighet.  
 
I tabell 7 redovisas medelvärde, standardavvikelse, z-värde, effektmått samt 
signifikansvärde på samtliga primära utfallsmått som användes för att mäta symtom-
förändring från förmätning till eftermätning samt förmätning till tremånadersuppföljning för 
respektive iKBT-program. I tabell 8 redovisas reliabla förändringar från förmätning till 
eftermätning samt förmätning till tremånadersuppföljning på primära utfallsmått för 
respektive iKBT-program.  
 
Oroshjälpen 
Avseende generaliserad oro/ångest (mätt med GAD-7) var skillnaden mellan förmätning och 
eftermätning signifikant, t(50)=6.051, p<.001 och effektstorleken var angränsande till 
medelstor. Skillnaden mellan förmätning och uppföljning var signifikant, t(13)=2.497, 
p=.036 och effektstorleken var liten. 
 
Av 76 påbörjade behandlingar skattade 23 deltagare reliabla förbättringar på generaliserad 
oro/ångest (mätt med GAD-7) vid eftermätning (30% av påbörjade behandlingar, 45% av 
ifyllda eftermätningar) och 7 deltagare skattade reliabla förbättringar vid tremånaders- 
uppföljning (9% av påbörjade behandlingar, 50% av ifyllda uppföljningsmätningar). 
 
Ångesthjälpen 

Generaliserad oro/ångest. 
Avseende generaliserad oro/ångest (mätt med GAD-7) var skillnaden mellan förmätning och 
eftermätning signifikant, t(53)=7.122, p<.001 och effektstorleken var medelstor. Skillnaden 
mellan förmätning och uppföljning var inte signifikant, z= -2.319, p=.020. 

 
Av 88 påbörjade behandlingar skattade 22 deltagare reliabla förbättringar på generaliserad 
oro/ångest (mätt med GAD-7) vid eftermätning (25% av påbörjade behandlingar, 41% av 
ifyllda eftermätningar) och 3 deltagare skattade reliabla förbättringar vid tremånaders- 
uppföljning (3% av påbörjade behandlingar, 33% av ifyllda uppföljningsmätningar). 

 
Social ångest. 

Avseende social ångest (mätt med SIAS) var skillnaden mellan förmätning och eftermätning 
ej signifikant, t(51)=2.267, p=.033. Skillnaden mellan förmätning och uppföljning var 
signifikant, z= -2.552, p=.011 och effektstorleken vid uppföljning var stor. 
 
Av 88 påbörjade behandlingar skattade 4 deltagare reliabla förbättringar på social ångest 
(mätt med SIAS) vid eftermätning (5% av påbörjade behandlingar, 8% av ifyllda 
eftermätningar) och 3 deltagare skattade reliabla förbättringar vid tremånadersuppföljning 
(3% av påbörjade behandlingar, 33% av ifyllda uppföljningsmätningar). 
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Agorafobi och paniksyndrom. 
Avseende maladaptiva kognitioner och antaganden som korrelerar med agorafobi och panik 
(mätt med ACQ) var skillnaden mellan förmätning och eftermätning signifikant, t(51)= 
4.285, p<.001 och effektstorleken var liten. Skillnaden mellan förmätning och uppföljning 
var inte signifikant, z= -2.386, p=.017. 

 
Av 88 påbörjade behandlingar skattade 8 deltagare reliabla förbättringar på agorafobi (mätt 
med ACQ) vid eftermätning (9% av påbörjade behandlingar, 15% av ifyllda eftermätningar) 
och 3 deltagare skattade reliabla förbättringar vid tremånadersuppföljning (3% av påbörjade 
behandlingar, 33% av ifyllda uppföljningsmätningar). 
 
Stresshjälpen 
Avseende stressymtom (mätt med VS-20) var skillnaden mellan förmätning och 
eftermätning signifikant, t(35)=8.439, p<.001 och effektstorleken var stor. Skillnaden mellan 
förmätning och uppföljning var signifikant, z= -2.668, p=.008 och effektstorleken var stor. 
 
Av 56 påbörjade behandlingar skattade 12 deltagare reliabla förbättringar avseende 
stressymtom (mätt med VS-20) vid eftermätning (21% av påbörjade behandlingar, 33% av 
ifyllda eftermätningar) och 5 deltagare skattade reliabla förbättringar vid tremånaders- 
uppföljning (9% av påbörjade behandlingar, 56% av ifyllda uppföljningsmätningar). 
 
Depressionshjälpen 
Avseende depressiva symtom (mätt med PHQ-9) var skillnaden mellan förmätning och 
eftermätning signifikant, t(11)= 4.178, p<.010 och effektstorleken var stor. Skillnaden 
mellan förmätning och uppföljning kunde inte uppskattas då det enbart fanns data för en 
deltagare. 
 
Av 24 påbörjade behandlingar skattade 7 deltagare reliabla förbättringar på depressiva 
symptom (mätt med PHQ-9) vid eftermätning (29% av påbörjade behandlingar, 58% av 
ifyllda eftermätningar). Reliabla förbättringar vid tremånadersuppföljning kunde inte 
uppskattas på grund av för litet dataunderlag. 
 
Sovhjälpen 
Avseende sömnbesvär (mätt med ISI) var skillnaden mellan förmätning och eftermätning 
signifikant, t(11)= 10.108, p=.002 och effektstorleken var stor. Skillnaden mellan 
förmätning och uppföljning var signifikant, z= -2.207, p=.027 och effektstorleken var stor. 
 
Av 21 påbörjade behandlingar skattade 11 deltagare reliabla förbättringar på sömnbesvär 
(mätt med ISI) vid eftermätning (52% av påbörjade behandlingar, 92% av ifyllda 
eftermätningar) och 4 deltagare skattade reliabla förbättringar vid tremånadersuppföljning 
(19% av påbörjade behandlingar, 67% av ifyllda uppföljningsmätningar). 
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Tabell 7. Utfall av iKBT (per behandlingsprogram) 
Utfallsmått (omfång) n M (sd.av)  95% BsCI1, 

eller z2 
Sig.3 Effect size 95% 

CI4 
Oroshjälpen       
GAD-7 (0-21) 
Förmätning 
Eftermätning 
3-mån uppföljning 
 

 
76 
51 
14 

 
11.64 (5.00) 
6.18 (4.36) 
7.29 (4.89) 

 
 
Jmf. 
före 

 
 
[-3.6, -6.9] 
[-0.9, -9.1] 

 
 
.001 
.036 

 
 
0.78 [0.38, 1.18] 
0.60 [-0.16, 1.36] 

Ångesthjälpen       

GAD-7 (0-21) 
Förmätning 
Eftermätning 
3-mån uppföljning 
 

 
88 
54 
9 

 
10.45 (5.14) 
5.67 (4.62 ) 
4.11 (3.44 ) 

 
 
Jmf. 
före 

 
 
[-3.4, -6.1] 
z = -2.319 

 
 
.001 
.020 

 
 
0.93 [0.53, 1.33] 
1.00 [0.02, 1.98] 

SIAS (0-80) 
Förmätning 
Eftermätning 
3-mån uppföljning 
 

 
88 
52 
9 

 
35.52(19.43)
33.21(18.64) 
29.67(14.21) 

 
 
Jmf. 
före 

 
 
[-0.5, -6.3] 
z = -2.552 

 
 
.033 
.011 

 
 
0.30 [-0.08, 0.69] 
1.10 [0.11, 2.09] 

ACQ (1-5) 
Förmätning 
Eftermätning 
3-mån uppföljning 
 

 
88 
52 
9 

 
1.88 (0.61) 
1.64 (0.50) 
1.63 (0.52) 

 
 
Jmf. 
före 

 
 
[-0.12, -0.33] 
z = -2.386 

 
 
.001 
.017 

 
 
0.57 [0.18, 0.96] 
0.99 [0.01, 1.97] 

Stresshjälpen       

VS-20 (0-60) 
Förmätning 
Eftermätning 
3-mån uppföljning 
 

 
56 
36 
9 

 
33.93(10.08) 
23.53(11.95) 
18.11(16.13) 

 
 
Jmf. 
före 

 
 
[-9.0, -14.6] 
z= -2.668 

 
 
.001 
.008 

 
 
1.60 [1.01, 2.11] 
2.38 [1.17, 3.58] 

Depressionshjälpen       

PHQ-9 (0-27) 
Förmätning 
Eftermätning 
3-mån uppföljning 
 

 
24 
12 
1 

 
16.54 (4.39) 
6.92 (5.79) 
NA 

 
 
Jmf. 
före 

 
 
[-5.3, -15.1] 
NA 

 
 
.010 
NA 

 
 
1.30 [0.43, 2.19] 
NA 

Sovhjälpen       
ISI (0-28) 
Förmätning 
Eftermätning 
3-mån uppföljning 

 
21 
12 
6 

 
21.67 (4.15) 
7.83 (4.17) 
8.50 (5.32) 

 
 
Jmf. 
före 

 
 
[-11.2,-16.6] 
z= -2.207 

 
 
.002 
.027 

 
 
3.27 [1.47, 3.63] 
3.46 [1.67, 5.25] 
 

GAD-7: Generalized Anxiety Disorder 7-item scale, SIAS: Social Interaction Anxiety Scale, ACQ: 
Agoraphobic Cognition Questionnarie, VS-20: Vardagslivets stress, PHQ-9: Patient Health 
Questionnaire-9, ISI: Insomnia Severity Index.  NA: ej möjligt att beräkna på grund av litet sample. 
195% konfidens intervall utifrån 1000 bootstrap samples avseende skillnad mellan mättillfällen. 2 z-
värden från Wilcoxon Paired Signed Rank test vid n<12. 3Estimering av p utifrån robusta t-test med 
bootstrap intervall eller Wilcoxon Paired Signed Rank test. 4Effektstorlek Cohen’s d, samt 95% 
konfidensintervall för effektstorlek d, utifrån antal deltagare, standardavvikelser vid förmätning, 
medelvärden och korrelation mellan mättillfällen. 
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Tabell 8. Reliabla förändringar iKBT (per behandlingsprogram) 
Utfallsmått  Reliabla förändringar1 

Förbättring Ingen skillnad Försämring 
Oroshjälpen    

GAD-7 
     Eftermätning 
     3-mån uppföljning 

 
23 (45.1%) 
7 (50%) 

 
27 (52.9%) 
6 (42.9%) 

 
1 (2.0%) 
1 (7.1%) 

Ångesthjälpen    

GAD-7 
     Eftermätning 
     3-mån uppföljning 

 
22 (40.7%) 
3 (33.3%) 

 
32 (59.3%) 
6 (66.7%) 

 
0 (0%) 
0 (0%) 

SIAS 
     Eftermätning 
     3-mån uppföljning 

 
4 (7.7%) 
3 (33.3%) 

 
47 (90.4%) 
6 (66.7%) 

 
1 (1.9%) 
0 (0%) 

ACQ 
     Eftermätning 
     3-mån uppföljning 

 
8 (15.4%) 
3 (33.3%) 

 
43 (82.7%) 
6 (66.7%) 

 
1 (1.9%) 
0 (0%) 

Stresshjälpen    

VS-20 
     Eftermätning 
     3-mån uppföljning 

 
12 (33.3%) 
5 (55.6%) 

 
24 (66.7%) 
4 (44.4%) 

 
 0 (0%) 
 0 (0%) 

Depressionshjälpen    

PHQ-9 
     Eftermätning 
     3-mån uppföljning 

 
 7 (58.3%) 
     NA 

 
 5 (41.7%) 
     NA 

 
 0 (0%) 
   NA 

Sovhjälpen    

ISI 
     Eftermätning 
     3-mån uppföljning 

 
 11 (91.7%) 
 4 (66.7%) 

 
 1 (8.3 %) 
 2 (33.3%) 

 
0 (0%) 
0 (0%) 

GAD-7: Generalized Anxiety Disorder 7-item scale, SIAS: Social Interaction Anxiety Scale, ACQ: 
Agoraphobic Cognition Questionnarie, VS-20: Vardagslivets stress, PHQ-9: Patient Health 
Questionnaire-9, ISI: Insomnia Severity Index. 1Förändringar som är större än RCI (reliable change index) 
på respektive utfallsmått, utifrån standardavvikelse vid förmätning samt test-retest reliabilitet från tidigare 
studier. NA: ej tillgänglig data pga bortfall.  

 
Totalt skattar fyra patienter reliabla försämringar efter behandling. En patient skattar reliabel 
försämring vid eftermätning efter Oroshjälpen, sedan skattar samma patient en reliabel 
förbättring vid tremånadersuppföljning. En annan patient i samma behandlingsprogram, som 
inte skattar någon reliabel förändring vid eftermätning, skattar en reliabel försämring vid 
uppföljning. Två patienter skattar reliabla försämringar vid eftermätning efter 
Ångesthjälpen; en avseende social ångest och en avseende agorafobi. Avseende båda dessa 
patienter saknas data vid tremånadersuppföljning. 
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Diskussion 
 
Syftet med föreliggande examensuppsats var att undersöka om iKBT med behandlarstöd var 
verksamt för patienter med psykisk ohälsa inom primärvården i Region Östergötland. 
Utvärderingen undersökte såväl statistisk signifikans som klinisk signifikans för de primära 
utfallsmåtten på respektive internetbehandlingsprogram.  
 
Förväntad behandlingseffekt var signifikanta skillnader på de primära utfallsmåtten efter 
genomförd behandling. Resultaten visade att fyra av fem behandlingsprogram hade 
signifikanta skillnader på sina primära utfallsmått från förmätning till eftermätning. Vid 
tremånadersuppföljning visade tre av fem behandlingsprogram signifikanta skillnader. 
Inomgrupps-effekterna var små till stora. 
 
Resultatdiskussion 
Fyra av fem behandlingsprogram hade signifikanta skillnader på sina primära utfallsmått 
från förmätning till eftermätning, jämfört med vår hypotes om att samtliga fem iKBT-
program skulle ge signifikanta skillnader på primära utfallsmått. Ångesthjälpen visade 
signifikanta skillnader för två av tre primära utfallsmått, generaliserad oro/ångest (GAD-7) 
och agorafobi och paniksymtom (ACQ), men ej på social ångest (SIAS). Vid tremånaders 
uppföljning visade tre av fem behandlingsprogram signifikanta skillnader på primära 
utfallsmått; Oroshjälpen, Stresshjälpen och Sovhjälpen. Depressionshjälpen hade för lite 
data vid tremånadersuppföljningen för att vi skulle kunna uppskatta skillnader. För 
Ångesthjälpens tre utfallsmått visade resultaten på signifikanta förändringar avseende social 
ångest (SIAS) men på de två andra utfallsmåtten (generaliserad oro och ångest, GAD-7; samt 
agorafobi och paniksymtom; ACQ) var resultaten ej signifikanta vid uppföljning. Avseende 
utfallsmåtten SIAS och ACQ skattade även en mindre andel av deltagarna reliabla 
förbättringar från förmätning till eftermätning (8-15%), jämfört med generell ångest (GAD-
7; 41%). 
 
Behandlingsutfallet för Ångesthjälpen utmärker sig från övriga behandlingsprogram. 
Ångesthjälpen är en transdiagnostisk behandling och patienter som genomgår detta 
behandlingsprogram har besvär som kan skilja sig åt väsentligen, exempelvis 
tvångssyndrom kontra social ångest. Effekten av Ångesthjälpen utvärderas med tre 
utfallsmått jämfört med ett vardera för de andra behandlingsprogrammen. GAD-7 är en 
bredspektrumskala som mäter generell oro och ångest, medan SIAS och ACQ är mer 
specifikt inriktade på social ångest liksom agorafobi och paniksymtom. Troligtvis har ej 
samtliga deltagare haft besvär med social ångest och/eller panik och agorafobi, med följden 
att en mindre andel förbättrats reliabelt på dessa utfallsmått. Någon moderationsanalys har 
dock ej rymts inom ramen för denna utvärdering. Eftersom utvärderingen inkluderade tre 
utfallsmått vid Ångesthjälpen var vi mer restriktiva vid tolkning av signifikans. Det kan 
diskuteras huruvida detta kan ha inneburit ett typ 2-fel och att signifikanta förändringar därav 
uteblev. 

 
En stor longitudinell utvärdering av sedvanlig KBT-behandling vid depression och ångest 
(n= 2949; Richards & Borglin, 2011) visade medelstora inomgrupps-effekter på depressiva 
besvär vid eftermätning mätt med PHQ-9 (Cohen’s d=1.07 CI: 0.88–1.29), i likhet med 
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resultaten i denna utvärdering som visar stora inomgrupps-effekter på depressiva besvär. 
Resultaten för ångestbesvär i Richards och Borglins studie (2011), mätt med GAD-7 
(Cohen’s d=1.04 CI: 0.88-1.23), visade medelstor inomgrupps-effekt, i likhet med resultaten 
i aktuell utvärdering.  
 
I samma studie (Richards & Borglin, 2011) hade 55,4% av de behandlade patienterna 
reliabla förbättringar avseende depressiva besvär och 54,7% avseende ångestbesvär. 
Resultaten är väl överensstämmande med resultaten i föreliggande utvärdering avseende 
andel deltagare med reliabla förbättringar på PHQ-9 efter Depressionshjälpen. Jämfört med 
resultaten för Oroshjälpen och Ångesthjälpen var det enbart 10-15% fler med reliabla 
förbättringar på GAD-7 i Richards och Borglins (2011) utvärdering. 

 
I en tidigare systematisk översikt (Păsărelu, Andersson, Bergman Nordgren, & Dobrean, 
2017) där man undersökte effekter av transdiagnostiska iKBT-behandlingar för ångest och 
depression var inomgrupps-effekterna genomgående medelstora vid ångest från förmätning 
till eftermätning (g= 1.06, 95% CI: 0.91–1.22). Inomgrupps-effektstorlekar vid signifikanta 
skillnader i denna utvärdering var små till stora från förmätning till eftermätning för 
Oroshjälpen, Ångesthjälpen och Depressionshjälpen. Då de effektstorlekar som presenteras 
i Păsărelu et al. (2017) hamnar inom konfidensintervallen i denna utvärdering kan de tolkas 
som likvärdiga, även om de senare är mer osäkra på grund av ett litet urval.     
 
Păsărelu et al. (2017) redovisade även stora inomgrupps-effekter vid såväl ångest (g=1.29, 
95% CI: 1.08–1.51) som depression (g=1.29, 95% CI: 1.07–1.51) från förmätning till 
uppföljning. För Ångesthjälpen var skillnaden enbart signifikant på ett av tre utfallsmått 
(SIAS), med stor inomgrupps-effekt. Oroshjälpen visade liten inomgrupps-effekt från 
förmätning till tremånaders uppföljning och tycks därför ge något sämre resultat än 
genomsnittet i de undersökta studierna i metaanalysen. Inomgrupps-effekter för 
Depressionshjälpen från förmätning till tremånaders uppföljning kan inte jämföras då det 
saknas tillräckligt stort dataunderlag. 
 
För de deltagare som genomgick behandling med Stresshjälpen var förbättringarna avseende 
stressymptom (mätt med VS-20) statistiskt signifikanta, och en stor andel hade kliniskt 
signifikanta förbättringar, vid både eftermätning och uppföljningsmätning. Inomgrupps-
effektstorleken var stor vid båda mättillfällena. Resultaten står sig väl mot en nyligen gjord 
metaanalys (Heber, Ebert, Lehr, Cuijpers, Berking, & Nobis, et al., 2017) som undersökte 
effekten av digital psykologisk behandling vid stressbesvär (jämfört med kontrollgrupp, 
främst väntelista). Resultaten visade att internetbehandlingsprogram som baserades på KBT 
och tredje vågens KBT (TWC) hade små till medelstora mellangrupps-effektstorlekar 
(iKBT: Cohen’s d= 0.40, 95% CI: 0.19-0.61; iTWC: Cohen’s d= 0.53, 95% CI: 0.35-0.71).  
 
Sovhjälpen förefaller vara det behandlingsprogram med störst effekt avseende det primära 
utfallsmåttet sömnbesvär, skattat med ISI. Vid eftermätning skattade 92% av deltagarna 
reliabla förbättringar och vid uppföljning skattade 67% av deltagarna reliabla förbättringar. 
En tidigare metaanalys (Ye et al., 2016) utvärderade effekter avseende sömnbesvär mätt med 
ISI från förmätning till eftermätning med goda resultat (MD=−5.88, −7.46 to −4.29). 
Effekterna av Sovhjälpen i föreliggande studie var stora i såväl förmätning, eftermätning och 
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tremånadersuppföljning och tycks därav vara större än genomsnittet i Ye et al. (2016) 
översikt.  
 
Överlag var det en stor variation i resultatet avseende reliabla förbättringar efter behandling 
och vid uppföljning beroende på utfallsmått och behandlingsprogram. Resultaten visade att 
lite färre än hälften av de som genomgått behandling med Oroshjälpen hade reliabla 
förbättringar på orossymtom vid eftermätning och precis hälften hade reliabla förändringar 
vid tremånadersuppföljning. För Ångesthjälpens deltagare var resultatet att en tredjedel hade 
reliabla förbättringar vid tremånadersuppföljning jämfört med 8-40% vid eftermätning. En 
tredjedel av de patienter som genomgått Stresshjälpen hade reliabla förbättringar avseende 
stress-symtom vid eftermätning och mer än hälften var kliniskt förbättrade vid 
tremånadersuppföljning. För Depressionshjälpen var fler än hälften av deltagarna kliniskt 
förbättrade avseende depressiva besvär vid eftermätning. Över 90% av de deltagare som 
genomgått behandling med Sovhjälpen var kliniskt förbättrade vid eftermätning och vid 
tremånadersuppföljning visade resultaten att två tredjedelar av deltagarna var kliniskt 
förbättrade avseende sömnbesvär.  
 
Totalt skattar fyra patienter reliabla försämringar efter behandling. Det handlar troligtvis om 
oönskade, oväntade eller negativa effekter. En systematisk översikt visar att nästan hälften 
av alla patienter med depression och/eller ångestsyndrom upplever negativa effekter i 
psykologisk behandling, bland annat ökad stress och obehagliga minnen. Utebliven 
förbättring förefaller uppträda bland ungefär en fjärdedel av alla patienter som genomgår 
iKBT (Rozental, Andersson, & Carlbring, 2019). Vidare visar psykoterapiforskning att 
mellan 5-10% av alla vuxna patienter som genomgår psykologisk behandling blir signifikant 
försämrade under behandlingen, oavsett metod (Schermuly-Haupt, Linden, & Rush, 2018).  

 
Metoddiskussion 
Vi har i föreliggande uppsats valt att utgå ifrån antagandet att saknad data beror på ett 
fullständigt slumpmässigt bortfall (MCAR). Det är dock en mycket stor andel saknad data 
och det kan ifrågasättas om antagandet är rimligt. Ett alternativ hade varit att göra en så 
kallad intention to treat-analys (ITT, på svenska ungefär “med avsikt att behandla”). Vid en 
ITT-analys tas resultat från alla studiedeltagare och mätpunkter med i den statistiska 
analysen. Med tanke på hur stor andel data som saknas, skulle det dock sannolikt vara svårt 
att åtgärda bristen som det stora bortfallet innebär. Framtida utvärderingar bör lägga mer 
fokus på att deltagare fyller i skattningar vid samtliga mättillfällen. 
 
Det vi kan uttala oss om är att minst 52% av de som påbörjat Sovhjälpen skattar reliabla 
förbättringar vid eftermätning och minst 21-30% i övriga behandlingsprogram. Troligtvis 
finns även ett flertal deltagare med saknad data som skulle ha skattat reliabla förbättringar, 
men det är oklart om andelen förbättrade skulle vara lika stort (som exempelvis 90% andel 
kliniskt förbättrade efter Sovhjälpen). Uppföljningsmätningarna blir ännu mer osäkra då 
andelen som fyllt i är mycket liten. 
 
En begränsning avseende metoden i utvärderingen är att det inte finns någon kontrollgrupp, 
vilket innebär att det kan vara svårt att dra generella slutsatser kring att förändringarna som 
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observerats för de olika behandlingsprogrammen beror på att den specifika behandlingen, 
snarare än andra faktorer (Joy, Penhoet, & Petitti, 2005). 
 
Stort bortfall tycks vara den största begränsningen i utvärderingen, då det saknas data för 
nästan hälften av undersökningsgruppen vid eftermätning och 85% vid uppföljning. Då data 
var mycket begränsad bör uppskattningar av effektstorlekar och andel med reliabel 
förbättring ses som osäkra.  Ett otillräckligt antal deltagare hotar den interna och externa 
validiteten för studien. Det stora bortfallet vid tremånaders uppföljningen kan innebära risk 
för bias då resultaten kan bero på en oproportionerlig förlust av deltagare vars symptom 
antingen förbättrats avsevärt eller försämrats avsevärt och därför ej medverkat vid sista 
mättillfällen. Bortfall i studien kan även resultera i signifikanta skillnader mellan de 
deltagare som fyllt i samtliga mätningar och de deltagare för vilka data är ofullständig. 
Därigenom är generaliserbarheten av fynden till övriga populationen begränsad (Zweben, 
Fucito, & O'Malley, 2009). 
 
Brister i datainsamlingen medför begränsade möjligheter att dra tillförlitliga slutsatser i 
studien. Det är en stor andel deltagare som inte har svarat på samtliga mått vid de tre 
mättillfällena, det är dock svårt att fastställa anledningar till detta. En möjlig förklaring är att 
systematisk insamling av information över tid innebär en stor organisatorisk utmaning. Detta 
förefaller vara i linje med resultaten i tidigare utvärderingar inom reguljär vård där bortfallet 
likaså var stort (Gaveli & Sundqvist, 2013; Åkerlund, 2019). Det fanns inte någon möjlighet 
att kontrollera vilken information som samlades in av behandlare, det finns risk för att data 
med mer fördelaktigt utfall samlades in och att data med sämre utfall ej skickades in.  
 
En förtjänst med denna utvärdering är att undersökningsdeltagarna - primärvårdspatienter 
med kliniskt signifikanta besvär inom reguljär vård - troligtvis är ett representativt urval. 
Deltagarna har erhållit iKBT för kliniskt signifikanta besvär avseende oro, generaliserad 
ångest, stress, depressivitet och sömn. Samsjuklighet har inte varit ett exklusionskrav, 
undantaget komorbida komplexa psykiatriska besvär. Detta sammantaget talar för att 
resultaten sannolikt är generaliserbara till andra patienter med psykisk ohälsa inom reguljär 
primärvård.  
 
Patienterna har bedömts av kliniskt verksamma vårdgivare med adekvat utbildning och 
behandlarstöd har genomförts av utbildade behandlare. I och med att iKBT-programmen 
erbjuds i ett standardiserat format kan vi uttala oss om att patienterna med stor sannolikhet 
genomgått de specifika behandlingsprogrammen som föreliggande utvärdering avser att 
mäta effekten av. En osäkerhet är dock hur programmen använts, exempelvis hur 
bedömningsförfarande och kommunikation med patienten sett ut.  
 
En annan styrka är att reliable change index-metoden användes för att beräkna klinisk 
signifikant förbättring, i tillägg till statistisk signifikant förbättring. Reliable change index-
metoden må enligt Jacobson och Truax (1991) vara en mer strikt undersökning av effekten 
av behandlingsmetod, men de signifikanta resultat som metoden finner är å andra sidan 
pålitliga och robusta.   
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Etiska överväganden 
En brist avseende etik är att det saknades informerat samtycke till deltagande i forskning. En 
annan brist är att behandlarna själva skickade in sin data till en funktionsbrevlåda via e-post, 
således kunde utvärderingsansvarig inom regionen se respektive behandlares 
behandlingsdata. Detta kan ha medfört att behandlare valde att inte skicka in data där utfallet 
inte var som förväntat, alternativt att de valde att inte skicka in data alls. 
 
Slutsatser och implikationer för vidare forskning 
Sammanfattningsvis visar föreliggande utvärdering att undersökningsdeltagarnas skattade 
symptom avseende oro, ångest, stress, depressiva besvär och sömnbesvär överlag reduceras 
signifikant och reliabelt från förmätning till eftermätning samt från förmätning till 
tremånadersuppföljning för respektive iKBT-program. De signifikanta inomgrupps-
effekterna var små till stora och en betydande andel blev kliniskt förbättrade. Det är dock 
svårt att säkerställa slutsatser om de undersökta behandlingsprogrammens effekt med tanke 
på de begränsningar som påverkat både den interna och externa validiteten. Resultaten är 
ändock jämförbara med, och ger stöd till, tidigare studiers fynd gällande iKBT som en 
effektiv behandlingsmetod. 
 
Resultatet i föreliggande utvärdering är i linje med Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 
2017 vilka lyder att vården vid depression och ångest ska kännetecknas av att vara god, 
individanpassad och samtidigt patientsäker, lättillgänglig och kontinuerlig. Resultaten från 
utvärderingen kan förhoppningsvis bidra till att stärka primärvårdsverksamheters 
förutsättningar att implementera och erbjuda effektiva behandlingsmetoder såsom iKBT för 
att i högre grad kunna förebygga och behandla den växande psykiska ohälsan i befolkningen.    
 
Effectiveness-forskning på iKBT har blivit alltmer aktuellt och ytterligare studier, 
föredragsvis med aktiva kontrollgrupper, som undersöker behandlingsmetodens 
tillämpbarhet inom primärvården är önskvärt för att fortsätta säkerställa goda resultat. 
Vidareutveckling av iKBT är mycket viktigt då behandlingsmetoden är ett kostnadseffektivt 
alternativ för att öka tillgången till evidensbaserad behandling, oavsett geografiskt läge. Om 
en stor andel patienter har möjlighet till att få tillgång till internetförmedlad behandling inom 
primärvården, kan allvarligare psykisk ohälsa förhoppningsvis förebyggas.  
 
Framtida studier som utvärderar effekten av iKBT bör beakta de brister som rapporteras i 
denna uppsats. För att förebygga såväl bortfall som oönskade effekter i behandling i framtida 
forskning kan en åtgärd vara att inhämta informerat samtycke innan behandlingsstart där de 
förväntade negativa effekterna med behandling klargörs och problematiseras. Vidare ser vi 
att en viktig ansats kan vara att investera mer resurser på att få in mer data vid eftermätning 
och uppföljning och kanske även inkludera fler mättillfällen under behandlingens gång. Det 
är därför viktigt att följsamheten i de involverade verksamheterna inom vården förbättras i 
relation till datainsamling. Det kan exempelvis handla om att stärka organisatoriska 
förutsättningar för behandlare och att effektivisera datainsamling genom att upprätta tydliga 
rutiner och riktlinjer. Det kan också handla om att digitalisera kommunikationssystem och 
tillgängliggöra dessa för såväl patienter som vårdgivare. För att involvera och öka 
motivationen hos vårdgivare som deltar i systematisk datainsamling inom den reguljära 
vården kan det finnas ett värde i att verksamheter satsar på fortbildning i och 
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vidareutveckling av evidensbaserad praktik enligt scientist-practitioner-modellen (Hayes, 
Barlow, & Nelson-Gray, 1999).   
 
Ytterligare skulle det finnas ett värde i att göra specifika moderationsanalyser, exempelvis 
gällande diagnos, i framtida effectiveness-studier för att bättre kunna uppskatta 
behandlingseffekt av iKBT inom reguljär vård.  
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