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Tack! 
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Johanna Marklund & Peter Leiler 
 
2007-12-20 



 2 

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning................................................................................................................... 2 
Sammanfattning ......................................................................................................................... 3 
Inledning..................................................................................................................................... 3 

Hypokondri......................................................................................................................... 4 
Hälsoångest........................................................................................................................ 5 
Kognitiv och beteendeterapeutiska förklaringsmodeller för hälsoångest.......................... 5 
Tidigare behandlingsforskning kring hälsoångest............................................................. 8 
Behandlingsmodaliteter................................................................................................... 10 
Uppdrag........................................................................................................................... 10 
Studiens syfte.................................................................................................................... 11 

Metod ....................................................................................................................................... 11 
Design............................................................................................................................... 11 
Undersökningsdeltagare.................................................................................................. 11 
Behandlingsmanual.......................................................................................................... 12 
Behandling....................................................................................................................... 13 
Mätinstrument.................................................................................................................. 14 
Mättillfällen ...................................................................................................................... 16 
Dataanalys....................................................................................................................... 16 

Resultat..................................................................................................................................... 17 
Patientkaraktäristika........................................................................................................ 17 
Bortfall samt närvaro vid behandlingssessionerna.......................................................... 17 
Behandlingens effekt på hälsoångest............................................................................... 17 
Behandlingens effekt på nedstämdhet, ångest och livskvalitet......................................... 19 
Kliniska observationer..................................................................................................... 20 
Deltagarnas utvärdering av behandlingen...................................................................... 21 

Diskussion ................................................................................................................................ 22 
Problemens omfattning.................................................................................................... 22 
Effekten av behandlingen................................................................................................. 23 
Behandlingsuppläggets användbarhet för behandling av hälsoångest............................ 24 
Metod................................................................................................................................ 26 
Vidare forskning............................................................................................................... 28 

Referenser................................................................................................................................. 29 
Bilagor ...................................................................................................................................... 32 



 3 

Sammanfattning 

Hypokondri eller hälsoångest är ett syndrom där individen tror sig vara 
drabbad av en allvarlig sjukdom. Ångesten och de beteenden som följer 
blir oftast så pass problematiska att individen får betydande funktions-
nedsättningar. Kognitiv beteendeterapi har i internationella studier visat 
på mycket goda effekter vid behandling av hälsoångest. Föreliggande 
pilotstudie hade i syfte att i samarbete med Karolinska sjukhuset dels ta 
fram och preliminärt utvärdera en självhjälpsmanual för KBT vid 
hälsoångest och dels att undersöka ifall KBT i grupp kan ge indikationer 
på effekt vid behandling av hälsoångest. Studien var utformad som en 
inomgrupps pretest- posttestdesign med baslinjemätning. En tiosessions-
gruppbehandling genomfördes under hösten 2007 med fyra deltagare. 
Resultaten visar tydlig effekt av behandlingen för en av de fyra 
patienterna. För övriga tre är effekterna mer oklara. Resultaten ger dock 
indikationer på hög klienttillfredsställelse. Självhjälpsmanualen 
fungerade bra i behandlingen men vissa förändringar bör göras för att öka 
chansen för framsteg hos framtida patienter.  
 

Inledning 

Att någon gång i livet felaktigt tro sig vara drabbad av en allvarlig sjukdom är inget ovanligt i 
dagens samhälle. Oftast är sådana episoder av oro kortvariga och leder inte till nämnvärt 
lidande för individen (Salkovskis, Warwick & Deale, 2003). Emellertid, om rädslan för att 
vara allvarligt sjuk inte försvinner, trots adekvata medicinska tester och läkares försäkringar 
om att personen är full frisk, kan det inte längre ses som ett tillfälligt problem. När dessutom 
rädslan och dess medföljande beteenden till slut blir handikappande för den drabbade kan man 
säga att den drabbade lider av hypokondri eller hälsoångest. 
 
Hypokondriker har blivit ett ord som används i vårt vardagliga språk, ofta när vi beskriver 
någon som känner efter lite extra och som ofta upplever sig som sjuk. I Bonniers svenska 
ordbok (Györki & Sjögren, 1990) så är ordet synonymt med: inbillningssjuk eller sjuklig 
ängslan för sin hälsa, där det förstnämnda definitivt har en negativ klang. Emellertid är 
hypokondri ett svårartat ångesttillstånd som påverkar den drabbade hårt och begränsar livet på 
ett handikappande sätt. T.ex. så har amerikanska studier visat att personer med hypokondri i 
mindre utsträckning jobbar utanför hemmet, har fler dagar av sängliggande, är drabbade av 
större fysiska begränsningar och i högre utsträckning nyttjar statsfinansierade bidrag, än 
personer som inte uppfyller kriterierna för diagnosen (Barsky et., 1990, 1998a, b; Escobar et 
al., 1998; Noyes et al., 1993). 
     
Det är inte bara den enskilde individen som är drabbad av hälsoångest, samhället får också ta 
sin del när dessa individer pga. sin oro söker medicinsk hjälp för sina problem. Det finns 
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studier genomförda i USA som visar på att personer med hypokondrisymtom belastar 
sjukvården mer än personer utan dessa symtom. T.ex. så visar Barsky, Ettner, Horsky och 
Bates (2001) att individer med hög grad av somatisering och hälsorelaterad ångest utnyttjar 
sjukvården i högre grad än individer med lägre grad av den samma. Samma slutsats når 
Hollifield, Paine, Tuttle och Kellner i sin studie från 1999. I Barsky, Wyshak och Klermans 
studie från 1986 visade sig hypokondrisymtom vara en stark prediktor för vårdutnyttjande. 
Bara medicinska diagnoser och somatoforma symtom var starkare. 
 
Hypokondri 
 
Kriterierna för hypokondri enligt DSM-IV följer nedan (American Psychiatric Association, 
2000).  
 

A. Personen är fixerad vid sin rädsla för att drabbas av allvarlig sjukdom (eller sin 
övertygelse om att redan ha drabbats). Idéerna grundas på feltolkningar av kroppsliga 
symtom.  

B. Övertygelsen består trots adekvat medicinsk utredning och lugnande försäkringar. 
C. Övertygelsen enligt Kriterium A har inte vanföreställningskaraktär (vilket är fallet vid 

vanföreställningssyndrom med sjukdomsparanoia) och gäller inte enbart en begränsad 
aspekt av det egna utseendet (vilket är fallet vid dysmorfofobi). 

D. Tankarna och rädslan orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i 
arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.  

E. Störningen har varat i minst sex månader.  
F. Tankarna och rädslan förklaras inte bättre med generaliserat ångestsyndrom, 

tvångssyndrom, paniksyndrom, egentlig depressionsepisod, separationsångest eller 
något annat somatoformt syndrom.  

 
Enligt DSM-IV skall det dessutom specificeras om individen har eller inte har insikt om att 
sjukdomsrädslorna är överdrivna eller orimliga.   
 
Diagnosen faller, i DSM-IV, in under kategorin somatoforma syndrom, vilka karaktäriseras 
av att fysiska symtom föreligger trots att ingen somatisk grund för problemen kan upptäckas 
(Pridmore, Skerritt & Ahmadi, 2004). Dock råder det viss debatt om inte diagnosen passar 
bättre in under ångestsyndrom då det huvudsakligen är kognitiva processer som genomsyrar 
problematiken (Salkovskis et al., 2003). Argument som stödjer denna tes är t.ex. den likhet 
som kan ses med andra ångestsyndrom och då framförallt panikångest, där också 
problematiken anses grunda sig i feltolkningar av kroppsliga symtom. 
 
Diagnosen hypokondri har kritiserats för att kriterierna har varit för hårda, vilket lett till att 
människor med betydande problem faller utanför (Gureje, Üstün & Simon, 1997). Abridged 
hypochondriasis är en term som används då ångesten för sin hälsa är det primära problemet 
men där individen inte fullt ut uppfyller de diagnostiska kriterierna. T.ex. kan personen vara 
fixerad vid rädslan av att vara drabbad av en allvarlig sjukdom och inte ta till sig försäkringar 
från läkare, men samtidigt kunna fungera någorlunda bra i vardagen. I studien av Gureje et. al. 
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(1997) kunde man se att dessa patienter inte skilde sig, vad det gäller funktionsnedsättning 
och lidande, från gruppen med diagnostiserad hypokondri.  
 
Livstidsprevalensen för hypokondri varierar i olika amerikanska studier mellan 1-5 %. (APA, 
2000). Variationen blir ännu större när studier genomförts på patienter i den amerikanska 
primärvården, här hamnar siffran på mellan 1 och 9 % (Asmundson, Taylor, Sevgur & Cox, 
2001). Dessa siffror kan jämföras med t.ex. livstidsprevalensen för panikångest som är ca 3,5 
% (Kessler et al., 1998). Inga prevalenssiffror för hypokondri i Sverige har tagits fram, men 
studier gjorda på den så kallade Lundby kohorten indikerar ändå att det kan vara väl så vanligt 
i Sverige som i USA (Gräsbeck, Hagnell, Otterbeck, & Rorsman, 1993). De flesta studier som 
genomförts visar att män och kvinnor i lika stor utsträckning lider av hypokondri (Asmundson 
et al. 2001).  
 
Hypokondri debuterar oftast i tidig vuxen ålder men kan i stort sett drabba en person när som 
helst i livet (APA, 2000). Vanligtvis så uppkommer problemen under en period av stor 
psykisk stress, t.ex. när man lider av en allvarlig sjukdom eller när en närstående avlidit 
(Barsky & Klerman, 1983). Det är inte ovanligt att problemen blir kroniska, cirka hälften av 
de drabbade får leva med problemen livet ut (Barsky, Cleary, Sarnie, & Klerman, 1993).  
 
Det är vanligt att individer som lider av hypokondri även uppfyller andra psykiatriska 
diagnoser (Noyes, Kathol, Fisher, & Phillips, 1994). Vanligast är depression, som då oftast 
utbryter efter det att hypokondrin debuterat. Bland ångeststörningar är panikångest vanligast 
som, till skillnad från depression, debuterar innan eller samtidigt som hypokondrin. 
 
Hälsoångest  
 
Inom den behandlingsinriktade hypokondrilitteraturen har begreppet hälsoångest börjat 
användas alltmer istället för termen hypokondri. Såväl Taylor och Asmundsen (2004) som 
Furer, Walker och Stein (2007) har valt att i sina böcker använda ordet hälsoångest istället för 
hypokondri. Flera studier har dessutom valt att använda begreppet hälsoångest som en 
synonym till hypokondri och abridged hypochondriasis (Salkovskis et al. 2003; Wattar et al. 
2005 ). Argumenten för detta är flera. Ett är att hälsoångest är en bättre benämning för 
problematiken, då likheterna med andra ångestsyndrom är stora. Ett annat argument är att 
ordet hypokondriker i folkmun har en negativ laddning och, såsom ordboksdefinitionen 
antyder, för tankarna till att det skulle röra sig om att folk inbillar sig sina symtom. 
Hälsoångest kan därför anses vara ett mindre stigmatiserande begrepp. Författarna till detta 
arbete har, på grund av ovanstående argument, valt att använda begreppet hälsoångest i den 
behandlingsmanual som utformades. I denna uppsats används de både termerna synonymt 
med den skillnaden att hälsoångest kan avse både hypokondri och abridged hypochondriasis.  
 
Kognitiv och beteendeterapeutiska förklaringsmodeller för hälsoångest  
 
I slutet av 80- och under 90-talet så började fler forskare bli intresserade av hypokondri och 
framförallt hur tillvida kognitiv beteendeterapi (KBT) kunde vara en effektiv 
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behandlingsmetod (Taylor, Asmundson, & Coons, 2005). Behandlingar utformades och flera 
lyckade studier genomfördes.  
 
Salkovskis med kollegor har publicerat flera artiklar i ämnet och deras hypotes varför 
människor upplever hälsoångest är som följer (Salkovskis et al., 2003): Människor som lider 
av hälsoångest har en ihållande tendens att misstolka hälsorelaterade stimuli, t.ex. kroppsliga 
symtom och variationer eller medicinsk information, som ett bevis på att de är drabbade av en 
allvarlig sjukdom. Denna tendens kommer till uttryck när personen upplever en tvetydig 
situation, t.ex. när hon känner ett oförklarligt kroppsligt symtom, som då bedöms vara ett 
annalkande hot mot dennes hälsa. Enligt Salkovskis orsakas alltså hälsoångest av 
katastroftolkningar av hälsorelaterad information.        
 
Som nämnts tidigare så upplever så gott som alla människor tillfälliga episoder av 
hälsoångest, därför är det viktigt att kunna förklara varför den för vissa inte är övergående 
(Salkovskis et al., 2003). Utifrån kognitiv teori så förklaras detta av att det finns processer 
som vidmakthåller katastroftolkningarna vilka är orsaken till ångesten. Teorin postulerar att 
fyra huvudprocesser verkar vara involverade: 
 

1. Bias i informationsprocess – t.ex. selektiv uppmärksamhet 
2. Fysiologiska reaktioner – t.ex. förhöjda upplevelser av kroppsliga sensationer 
3. Säkerhetsbeteenden – t.ex. undvikande, kontrollerande och att söka försäkran 
4. Affektiva förändringar – framförallt ångest och depression 

 
Enligt Salkovskis modell så går vägen till att komma över sin hälsoångest via att patienten lär 
sig alternativa, mindre katastrofala förklaringar till sina problem (Salkovskis et al., 2003).  
 
Salkovskis modell har en ganska stor tyngdpunkt på de kognitiva processerna vid hälsoångest. 
Andra forskare har i större utsträckning fokuserat på beteendenas roll. Furer och Walker 
(2005) har i sin modell för hälsoångest, utgått ifrån Pilowskys (1967) dimensionella syn på 
hypokondri. Pilowsky gjorde en faktoranalys över symtomen hos 200 patienter med 
hypokondri. Resultaten gav tre olika dimensioner av symtom: kroppslig upptagenhet, 
sjukdomsfobi och sjukdomsövertygelse. Kroppslig upptagenhet handlar om selektiv 
uppmärksamhet mot sina kroppsliga symtom samt att individen reagerar med ångest när nya 
oförklarade symtom uppkommer. Sjukdomsfobi är rädsla för att utveckla en allvarlig 
sjukdom. Slutligen är sjukdomsövertygelse relaterat till att patienten behåller sin övertygelse 
om att hon är allvarligt sjuk, trots att en läkare vid en hälsoundersökning inte har kunnat finna 
några tecken på sjukdom.  
 
Furer och Walker (2005) har vid sina behandlingar framförallt inriktat sig på sjukdomsfobin 
och dess vidmakthållande komponenter. De lyfter fram Barlow, Allen och Choates (2004) 
slutsatser angående de mest fundamentala delarna i framgångsrik ångestbehandling. Barlow et 
al. pekar på tre aspekter: förändra hur individen kognitivt konstruerar händelser, motverka 
undvikande av emotioner och underlätta och förstärka en handlingsberedskap, vars primära 
funktion inte är undvikande av emotioner. Vid behandling av hälsoångest fokuserar den 
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förstnämnda på att bryta katastroftankarna som är associerade till individens kroppsliga 
symtom (Furer & Walker, 2005). Att motverka undvikanden av emotioner är centralt i all 
ångestbehandling med KBT där patienter har tydliga undvikande- och flyktbeteenden. Vid 
hälsoångest kan exempel på dessa beteenden vara att undvika att: träffa sjuka vänner och 
släktingar, se filmer om sjukdomar, läsa dödsannonser eller träffa läkare/gå på 
hälsoundersökningar. Slutligen så arbetar Furer och kollegor med att underlätta och förstärka 
en handlingsberedskap, vars primära funktion inte är undvikande av emotioner. Det vill säga 
att beteenderepertoaren hos patienterna inte ska vara ångeststyrd utan verka funktionellt i 
deras liv. Vid hälsoångest handlar detta om att identifiera och reducera beteenden som är 
kontraproduktiva för individen, såsom överdrivet kontrollerande av kroppsliga symtom (t.ex. 
kontrollera bröst efter knölar) och sökande av försäkringar att man är frisk (t.ex. ofta besöka 
läkare). Istället skall patientens mer funktionella beteenden öka i frekvens. 
 

 
Figur 1. Modell för hälsoångest (Furer et al., 2007). 

 
I figur 1 presenteras Furers och kollegors modell över hälsoångest (Furer et al., 2007). Interna 
(t.ex. kroppsliga symtom) och externa triggers (t.ex. film om sjukdom) utlöser tanke på 
sjukdom vilket leder till ångest och rädsla. Ångesten ger kroppsliga sensationer som tolkas 
som tecken på allvarlig sjukdom vilket leder till olika säkerhetsbeteenden och undvikanden. 
Dessa ger en tillfällig ångestlindring men fungerar också som vidmakthållande för 
hälsoångesten.  
 
Om man utgår ifrån de slutsatser som Barlow et al. i sin studie från 2004 presenterar, anser 
Furer och Walker (2005) att exponering är den enskilt viktigaste interventionen vid 
behandling av hälsoångest. De har i sina behandlingar använt en rad olika 
exponeringstekniker för att på bred front komma åt de vidmakthållande faktorerna. Vid 
exponering för interna utlösande faktorer, dvs. kroppsliga symtom, har interoceptiv 
exponering en viktig roll då många av de symtom som kan framkallas påminner om symtom 

 

Internal triggers                                                   External triggers 
 
 
                                                 Illness thought  
 
 
 
 

                                                      Axiety, Fear 
 
                      Checking,                                              
                     Ressurence                                           
                        seeking                                              Bodily 
                         and/or                                              sensations 
                      Avoidance 
 
 
                                                     Interpretations of 
Temporary decrease                 Sensations as sign of 
  of anxiety and fear                       serious illness 
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vid olika sjukdomar. En annan teknik som är användbar är att så fort ett kroppsligt symtom 
uppstår så ska patienten fokusera uppmärksamheten dit och bibehålla den under en längre tid, 
detta för kopplingen mellan symtom och känslomässig respons skall avta.  
 
Exponering för externa utlösande faktorer, dvs. stimuli i individens omvärld t.ex. media eller 
specifika platser, görs främst in vivo (Furer & Walker, 2005). De kan t.ex. handla om att se på 
dokumentärfilmer om sjukdomar, att besöka sjukhus eller andra hälsorelaterade platser eller 
att gå på hälsoundersökningar. Den sistnämnda är dessutom viktig om individens funktionella 
hälsorelaterade beteenden behöver stärkas upp.  
 
Orostankar kring sjukdomar kan till viss del angripas med in vivo exponering, men eftersom 
innehållet i tankarna hos många med hälsoångest även kretsar kring sjukdomens katastrofala 
konsekvenser, med lidande och död, kan imaginär exponering ha en viktig roll (Furer & 
Walker, 2005). Det kan gå till så att patienten får skriva en sjukdomsberättelse där dennes 
värsta skräckscenarion blir verklighet. Berättelsen används sedan i exponeringen genom att 
patienten, under kontrollerade former, läser den upprepade gånger. 
 
Precis som vid tvångssyndrom så har överdrivet kontrollerande och försäkringssökande en 
central roll vid hälsoångest (Furer & Walker, 2005). Exponering med responsprevention kan 
här användas framgångsrikt. Patienten får gradvis arbeta med att minska beteendena genom 
att gå ner i frekvens eller öka tiden mellan kontrollerandet/försäkringssökandet, alternativt 
direkt sluta med beteendena helt.   
 
Tidigare behandlingsforskning kring hälsoångest 
 
Tidiga psykodynamiska fallstudier, där inga eller mycket små effekter av terapi kunde 
påvisas, ledde fram till en stor pessimism angående psykologisk behandling av hypokondri 
(Taylor et al., 2005). Under 80- och 90-talen gjordes dock stora framsteg vad det gäller 
behandling, dels via olika typer av psykologiska interventioner och dels via utveckling av 
psykofarmaka. Psykoedukation, kognitiv terapi, exponering eller kognitiv beteendeterapi 
(KBT) är de psykologiska interventioner som varit mest förekommande i vetenskapliga 
studier.  
 
En metastudie har gjorts innehållande 25 studier, där antingen psykologiska interventioner 
eller behandling med selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI) använts som oberoende 
variabel vid behandling av hälsoångest. Taylor et al. (2005) slutsatser av resultaten var bl.a. 
att:  
 

1. Psykologisk- och farmakologiskbehandling var signifikant bättre än väntelista.  
2. Utgår man ifrån patienternas acceptans av behandling och behandlingens bredd och 

duration vad det gäller effekt, är KBT den mest effektiva.  
3. För vissa former av lättare hälsoångest kan psykoedukation räcka ifall patienterna inte 

är deprimerade. Är patienterna deprimerade så är KBT den rekommenderade 
behandlingen.  
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De fyra studier där KBT hade varit oberoende variabel hade ett snitt på 16 patienter och en 
uppföljningstid på i snitt sju månader (Taylor et al., 2005). Medelvärdet för antal sessioner 
som behandlingarna bestod av var tretton. Effektstorlekarna låg, vid uppföljningen, på d 
=1,74 för hypokondrisymtom och d=1,75 samt d=1,90 för ångest- och depressionssymtom. 
De två sistnämnda gällde vid behandlingsslut. Effektstorlekarna får här anses som mycket 
stora vilket alltså visar på ett mycket starkt stöd för kognitiv beteendeterapi vid behandling av 
hälsoångest.   
 
Taylor et al. (2005) har också tittat på vilka olika psykologiska interventioner som ingår i de 
behandlingarna som visat sig effektiva. Dessa är:  
 

• Psykoedukation om orsaker till kroppsliga symtom och hälsoångest 

• Egenobservation av kroppsliga sensationer, tankar, beteenden och känslor 
• Kognitiv omstrukturering 

• Exponering 
• Avslappningsträning 
• Assertivitetsträning 

• Stimuluskontroll för att reducera oro 
• Tidshanteringsträning 

 
De fyra sistnämnda interventionerna ingick i en stresshanteringsterapi vilken bara har 
utvärderats en enda gång (Clark et al., 1998, refererad i Taylor et al., 2005). De fyra övre 
däremot har ingått i mellan sju till elva studier som visat positiv effekt vid behandling av 
hälsoångest.  
 
Vidare har Taylor et al. (2005) tittat på vilka faktorer av patienters problematik som ger 
indikation på god prognos vid behandling. Några av dessa faktorer är: kort duration av 
problematik, milda symtom, frånvaro av stark övertygelse om sjukdom, frånvaro av 
personlighetsstörning och att patienten inte lider av en allvarlig somatisk åkomma. 
 
Eftersom KBT är ett ganska brett spektra av olika typer av interventioner så kan det vara 
viktigt att jämföra dessa olika komponenters effekt vid hypokondri. Visser och Bouman 
(2001) jämförde kognitiv terapi, exponering plus responsprevention och väntelista. Den 
kognitiva terapin kretsade kring att ifrågasätta negativa automatiska tankar och att alstra mer 
realistiska tolkningar kring sjukdomar, till detta tillkom beteendeexperiment. Den mer 
beteendeinriktade behandlingen innehöll in vivo exponering för yttre och inre ångestväckande 
stimuli samt responsprevention mot överdrivet kontrollerande och försäkringssökande. Bägge 
behandlingarna var bättre än väntelista och andelen kliniskt signifikant förbättrade patienter 
var 67 % vid exponering plus responsprevention och 61 % vid kognitivterapi. Skillnaderna 
mellan de båda behandlingarna var inte signifikanta.  
 
Clark et al. (1998) jämförde väntelista, kognitiv terapi och en form av stresshanteringsterapi 
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vid behandling av hypokondri. Den kognitiva terapin innehöll såväl kognitiva som 
beteendeinriktade interventioner. Stresshanteringsterapin inriktade sig inte direkt på 
hypokondrin utan istället på att träna patienterna att bättre hantera stressen i sina liv. Båda 
behandlingarna visade sig vara signifikant bättre än väntelista och vid behandlingsslut var 
kognitiv terapi också bättre än stresshanteringsterapin. Skillnaderna mellan behandlingarnas 
effekt hade dock minskat betydligt vid uppföljningen efter 12 månader.  
 
Behandlingsmodaliteter 
 
Hälsoångest är ett tillstånd som orsakar stort lidande för den drabbade individen och som 
dessutom ger negativa samhälleliga konsekvenser i form av höga vårdkostnader. Kognitiv 
beteendeterapi har i studier visat sig effektiv vid behandling av hälsoångest men tills idag har 
inga effektstudier, genomförda i Sverige, publicerats. I och med bristen på psykologer och 
psykoterapeuter i Sverige (Statens Offentliga Utredningar, 2006) är det dessutom viktigt att 
resurssnåla behandlingsmetoder tas fram. Exempel på sådana metoder är behandling i grupp 
eller över Internet.  
 
KBT i grupp har visat sig framgångsrikt för flera psykiatriska diagnoser som har likheter med 
hypokondri, så som tvångssyndrom och panikångest (Braga, Cordioli, Niederauer & Manfro, 
2005; Heldt et al., 2006; Herbert et al. 2005). Vad gäller gruppbehandling med KBT för 
hälsoångest så är det mycket få studier gjorda men t.ex. så visade en studie gjord av Wattar et 
al. (2005) goda resultat. Vidare har studier med psykoedukation i grupp visat sig effektiva vid 
behandling av hypokondri (Taylor et al. 2005). Dessutom har en svensk studie med KBT i 
grupp vid behandling av olika somatoforma syndrom visat signifikanta positiva effekter 
(Lidbeck, 2003). 
 
KBT via Internet har fått ett ökat forskningsfokus de senaste åren. En metastudie gjord av 
Spek et al. (2007), innehållande tolv studier, visar att Internetbaserad KBT är effektivt för 
såväl ångestproblem som depression. Detta gällde framförallt de behandlingar där patienterna 
hade möjlighet att få stöd och råd via e-mail från en KBT-utbildad terapeut.  
 
Uppdrag 
 
Föreliggande studie grundar sig på ett uppdrag från Karolinska universitetssjukhusets (KS) 
enhet för internetpsykiatri. Denna enhet har funnits på KS sedan 2005 och jobbar med att ta 
fram effektiva internetbehandlingar vid olika psykiatriska problem, t.ex. paniksyndrom, social 
fobi och IBS. Uppdraget från KS som författarna fick var att ta fram en självhjälpsmanual, 
baserad på KBT, för behandling av hälsoångest och sedan pröva ut och utvärdera dess effekt 
och användbarhet. Ramarna från KS var att manualen skulle utformas som en 
självhjälpsmanual för internetbehandling. Efter överläggning med KS bestämdes att manualen 
i ett första steg skulle utprövas i gruppbehandling. Forskningsområdets relativa ”färskhet” 
jämfört med t.ex. studier av KBT vid panikångest eller social fobi, kräver att 
forskningsgruppen noga utvärderar det material och de metoder som används vid 
behandlingen. Vi beslutade därmed att först genomföra en pilotstudie i gruppformat där 
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material och metoder utvärderas och utvecklas löpande medan behandlingen pågår. Att 
använda erfarenheter hos de patienter som arbetar aktivt med behandlingen ger möjligheter att 
vidareutveckla behandlingsmetoden och ökar i längden den potentiella nyttan av den. Det 
primära syftet var därmed att få erfarenheter av genomförbarheten av behandlingen, och 
förhoppningsvis få vissa indikationer på effektiviteten. Ifall studien verkar lovande kommer 
manualen i nästa steg vidareanpassas och utprövas som en internetbehandling.    
 
Studiens syfte 
 
I och med de snäva tidsramarna som råder vid en psykologexamensuppsats ska detta ses som 
en pilotstudie. Utprövningen av manualen kommer dock att fortsätta med flera 
behandlingsgrupper. Detta ligger utanför ramarna för författarnas uppdrag och fortsatta 
behandlingar kommer att hållas och utvärderas av Karolinska Sjukhuset. 
Syftet med studien var dels att utforma en manual som kan användas vid framtida (internet) 
behandling av hälsoångest och dels att utprova om KBT, under svenska förhållanden, verkar 
vara en effektiv behandling vid hälsoångest. Frågeställningarna kopplade till detta syfte var: 
 

1. Kan denna pilotstudie av KBT i grupp ge en indikation på effekter i form av minskad 
hälsoångest och nedstämdhet samt ökad livskvalitet? 

 
2. Kan man redan i denna pilotstudie identifiera brister i programmets upplägg som bör 

korrigeras för att för att förbättra programmet, innan det prövas i större skala? 
 

Metod 

Design 
 
I studien deltog patienter med hälsoångest i KBT i grupp. Behandlingen bestod av tio 
veckovisa gruppsessioner. Studien var utformad som en inomgrupps pretest- posttestdesign 
med baslinjemätning. Huvudmätningarna gjordes vecka 0 och 10. Baslinjer etablerades för 
alla deltagare under två veckor innan behandlingen startade. Genom denna design utgör varje 
patient sin egen kontroll genom att den jämförs med sin egen baslinje. I denna pilotstudie 
utgörs analysen främst av visuell inspektion av data.  Redovisningarna av resultatet syftar mer 
till att ge indikationer på behandlingens effekter, än att regelrätt pröva behandlingens 
effektivitet. 
 
Undersökningsdeltagare 
 
För rekrytering av patienter upprättades en webbsida i samarbete med Karolinska Sjukhuset 
som innehöll information om studien samt möjlighet för patienter att göra en självanmälan. 
Dessutom gjordes informationsutskick till ca 500 läkare (psykiatriker och husläkare) i 
Stockholms län, samt att fem psykiatriska öppenvårdsmottagningar inom Psykiatri Sydvästs 
upptagningsområde besöktes för att presentera projektet i syfte att nå fler potentiella patienter 
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till behandlingen. Projektet presenterades också i ett radioprogram i P1 i augusti 2007. 
Studien etikprövades vid regionala etiksprövningsnämnden i Stockholm.  
 
Efter att en potentiell patient blivit remitterad eller gjort självanmälan gjordes en screening via 
telefon. Patienterna screenades för hälsoångest med hjälp av självskattningsformuläret 
Whiteley Index (Pilowsky, 1967). De som uppfyllde kriterierna vid telefonscreeningen 
kallades därefter in för bedömningssamtal med psykolog eller specialistläkare i psykiatri. 
Bedömningssamtalen bestod av strukturerade diagnostiska intervjuer med hjälp av Structured 
Clinical Interview for DSM-IV disorders (SCID; First, Gibbon, Spitzer & Williams, 1995) för 
hypokondri samt Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI; Sheehan et al., 1998) 
för övriga axel-1 störningar. Patienterna fyllde i självskattningsskalorna Swedish Universities 
Scales of Personality (SSP; Gustavsson et al., 2000) Alcohol Disorders Identification Test 
(AUDIT; Donovan, Kivlahan, Doyle, Longabaugh & Greenfield, 2006), Drug Use Disorders 
Identification Test (DUDIT; Berman, Palmstierna, Källmén & Bergman, 2007).   
 
Patienterna erbjöds att delta i studien om de uppfyllde följande inklusionskriterier: (1) att 
patienten lider av signifikant hälsoångest, det vill säga uppfyller kriterier för 
hypokondri/abridged hypochondria enligt DSM-IV samt (2) att patienten är 18 år eller äldre. 
Exklusionskriterier var (1) annan primär Axel-I diagnos; (2) substansberoende/missbruk 
under de senaste 6 månaderna; (3) nuvarande eller tidigare psykossjukdom eller bipolär 
sjukdom; (4) egentlig depression enligt DSM-IV och samtidig totalpoäng på >20 på MADRS-
S; (5) aktuell suicidrisk (>3 poäng på item 9, MADRS-S); (6) personlighetsstörning som 
påtagligt bedöms försvåra genomförandet av behandlingen; (7) påbörjad eller förändrad 
farmakologisk behandling mot hälsoångest under de senaste två månaderna; (8) annan 
pågående psykologisk behandling för hälsoångest; (9) tidigare (under de senaste 4 åren) 
kognitiv-/kognitiv beteendeterapi för hälsoångest samt (10) allvarlig somatisk sjukdom.  
 
Sju patienter remitterades eller gjorde självanmälan till projektet. Av dessa sju uppfyllde fyra 
alla inklusionskriterierna. Tre patienter exkluderades efter bedömningen, två på grund av att 
de inte uppfyllde kriterierna för hälsoångest samt en på grund av att hon inte hade möjlighet 
att delta i behandling under dagtid. De återstående fick muntlig och skriftlig information om 
studien samt skrev under en blankett med informerat samtycke. Alla fyra patienterna anmälde 
sig själva till studien via webbsidan. 
 
Behandlingsmanual 
 
Den behandlingsmanual som användes utformades av författarna. En del av syftet med 
studien var att framställa manualen, och i en bemärkelse är den alltså en del av resultatet. Men 
manualen fungerade också som basen för vår metod i behandlingen och därmed har vi valt att 
redovisa framställningen av den här.  
 
Manualen baserades på Furer, Walker och Steins (2007) modell för hälsoångest samt olika 
interventioner för att bryta de vidmakthållande faktorerna i modellen. I behandlingen 
inkluderades KBT-interventioner som i tidigare studier har visat sig effektiva vid 
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hälsoångest/hypokondri. Huvudsakliga behandlingskomponenter var psykoedukation, 
exponering med responsprevention, utmana dysfunktionella tankar kring hälsa, hemuppgifter 
och återfallsprevention. Vi valde att inte ta med stresshanteringsinterventioner i behandlingen 
trots att de visat god effekt, då denna typ av interventioner endast prövats i en enda studie. 
Behandlingsmanualen innehöll följande delar:  
 

1. Psykoedukation om orsaker till kroppsliga symptom och hälsoångest samt 
presentation av den teoretiska modellen.  

2. Hjälpa patienterna att skapa sina egna hälsoångest-modeller utifrån deras tankar, 
säkerhetsbeteenden och fysiologiska reaktioner. 

3. Interventioner: 
a. Utmana tankar kring hälsa och sjukdom genom att identifiera och 

medvetandegöra dysfunktionella tankar samt diskussion kring acceptans. 
b. Interoceptiv exponering. 
c. Responsprevention. Fokuserades på de primära säkerhetsbeteendena vid 

hälsoångest: (a) kontrollera kroppen; och (b) söka försäkran. 
d. Konstruktion av individuella hierarkier för undvikanden samt stegvis 

exponering. 
e. Imaginär exponering för sjukdomrelaterade tankar och oro. 

4. Hemuppgifter bestående av tanke- och beteenderegistreringar samt exponerings- och 
responspreventionsövningar. 

5. Återallsprevention. Utforska i vilken mån patienterna internaliserat behandlingen samt 
identifiera framtida risksituationer. 
 

Då manualen i framtiden är tänkt att fungera som bas för internetbaserad behandling, 
utformades den som en självhjälpsmanual. Arbetet med att skriva manualen fokuserades 
därmed på att omsätta teori till lekmannamässigt läsbar text. Som inspiration till övningar och 
pedagogiskt upplägg av manualen användes Furer, Walker och Steins (2007) 
behandlingmanual för hälsoångest, Asmundsen och Taylors (2005) självhjälpsmanual för 
hypokondri samt Karolinska Sjukhusets internetbaserade självhjälpsbehandlingar för IBS 
(Irritable bowel syndrome) och Panikångest.  
 
Behandling 
 
Deltagarna fick efter genomförd bedömning och baslinjemätning genomgå en KBT-
behandling i grupp. Behandlingen ägde rum under dagtid i Karolinska Institutets lokaler vid 
Huddinge Sjukhus och omfattade 10 veckovisa sessioner à 120 minuter. Behandlarna var tre 
personer med KBT-utbildning, varav en legitimerad psykolog och två psykologstudenter. 
Gruppbehandlarna handleddes och övervakades av psykologer med lång erfarenhet av KBT. 
 
Gruppbehandlingen baserades på behandlingsmanualen och följde samma upplägg. Vid varje 
session delades aktuell modul ur manualen ut till deltagarna för att läsas till nästa gång. 
Kontinuerligt under behandlingen fick deltagarna genomföra hemuppgifter och föra 
beteendedagbok. I figur 2 presenteras behandlingens upplägg och innehåll session för session. 
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Figur 2. Figuren visar en översikt över behandlingens innehåll och hemuppgifter. 

 
 
Mätinstrument 
 
Screening gjordes med hjälp av Whiteley Index (Pilowsky, 1967). Testet består av 14 items 
som mäter hypokondriska attityder och farhågor på en femgradig likertskala. Speckens, 
Spinhoven, Sloekers, Bolk och van Hemert (1996) rapporterar att testet har hög intern 
konsistens och bra test-retest reliabilitet. 
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Primärt utfallsmått utgjordes av Health Anxiety Inventory (HAI; Salkovskis, Rimes, Warwick 
& Clark, 2002). HAI är en självskattningsskala med 64 items som mäter hälsoångest 
oberoende av patientens fysiska hälsotillstånd. Skalan mäter oro över hälsan, medvetenhet om 
kroppsliga sensationer eller förändringar och fruktade konsekvenser av att ha en allvarlig 
sjukdom. Testet har visat god reliabilitet och validitet i både kliniska och icke-kliniska 
undersökningsgrupper (Abramowitz, Olatunji & Deacon, 2007; Salkovskis et al., 2002). 
Skalan översattes av författarna till svenska. Därmed kan inte de psykometriska egenskaperna 
hos den översatta skalan förutsättas. Poängen summeras till en totalpoäng som kan variera 
mellan 0 och 192. Högre poäng på testet indikerar högre nivåer av hälsoångest. Enligt 
Salkovskis studie från 2002 så är medelvärdet för personer med hypokondri 92.8 (σ =18.2) 
respektive 28.9 (σ = 11.5) för normalpopulationen. 
 
Processmått utgjordes av veckovisa mätningar med Short Health Anxiety Inventory (SHAI; 
Salkovskis, Rimes, Warwick & Clark, 2002). SHAI är en kortversion av HAI som korrelerar 
högt med den längre versionen (Salkovskis, Rimes, Warwick & Clark, 2002). Skalan består 
av 18 items (14 som mäter generell hälsoångest och 4 som fokuserar på konsekvenser av 
allvarlig sjukdom). Poängen summeras till en totalpoäng som kan variera mellan 0 och 54. 
Högre poäng avspeglar högre nivå av hälsoångest. Enligt Salkovskis studie från 2002 så är 
medelvärdet för personer med hypokondri 37,9 (σ =6,8) respektive 12,2 (σ = 6,2) för 
normalpopulationen. 
 
Sekundärt utfallsmått utgjordes av Illness Attitude Scales (IAS; Hiller, Rief & Fichter, 2002). 
IAS innefattar 27 items som mäter rädslor, uppfattningar och attityder om hälsa och sjukdom 
på en femgradig skala. Testet har acceptabel test-retest reliabilitet och god validitet (Kellner et 
al, 1987).  Totalpoängen kan variera mellan 0 och 108. Ju högre poäng personen har desto 
mer hälsoångest. 
 
 För att mäta nedstämdhet/depression användes Montgomery Åsberg Depression Rating Scale 
(MADRS-S; Svanborg & Åsberg, 1994). Totalpoängen kan variera mellan 0 och 60 poäng. 
Gränsvärdena är 0-6 för ingen depression, 7-19 för mild depression, 20-34 för medelsvår 
depression och 35-60 för svår depression.  
 
För att mäta ångestproblematik användes det väletablerade måttet Beck Anxiety Inventory 
(BAI; Beck, Epstein, Brown & Steer, 1988). Skalan består av 21 items där totalpoängen kan 
variera mellan 0 och 63 poäng, ju högre poäng desto mer ångest. Medelvärdet för 
normalpopulationen är 4,71 (σ =3,29).  
 
Livskvalitet mättes med Quality of Life Inventory (QOLI; Frisch, Cornell, Villanueva & 
Retzlaff, 1992), där totalpoängen kan ligga mellan -6 och 6 poäng, ju högre poäng desto högre 
livskvalitet. Medel för normalpopulationen är 2,92 (σ =1,08). 
 
Vid för- och eftermätning administrerades också det standardbatteri för psykiatrisk 
bedömning som Internetpsykitri på KS använder sig av.  Resultaten från dessa skattningskalor 
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och bedömningsinstrument redovisas inte i resultaten för förliggande studie, då endast 
mätinstrument som är relevanta för studiens syfte ingått i analysen.  
 
Utvärdering av behandlingsformatet gjordes i form av semistrukturerade intervjuer med 
deltagarna i behandlingen. Inom en vecka efter att behandlingen avslutats intervjuades 
deltagarna i studien gällande deras upplevelser och uppfattningar om behandlingen och 
manualen. Via telefon genomfördes intervjuer individuellt med varje deltagare (för 
intervjuguide se bilaga 1). 
 
Mättillfällen 
 
Baslinjemätningarna utgjordes av skattningar av HAI som genomfördes under två veckor 
innan påbörjad behandling. Mätningar med samtliga självskattningsskalor utom WI, AUDIT, 
DUDIT och SSP genomfördes vecka 0 och 10. Veckovisa mätningar under pågående 
behandling genomfördes med SHAI. Uppföljande bedömning gjordes av läkare eller psykolog 
vid behandlingens slut.  
 
Självskattningarna gjordes via en webbapplikation vid Psykiatri Sydväst. All 
internetkommunikation mellan behandlare och deltagare skedde via 128 bitars SSL-krypterad 
trafik, vilket motsvarar högt ställda krav på säkerhet. 
 
Dataanalys 
 
Avsaknad av kontrollgrupp samt det lilla urvalet gör att värdet av de slutsatser som dras om 
behandlingseffekter minskar. Relevansen av statistiska analyser är därmed låg. Analysen har 
därmed främst utgjorts av visuell inspektion av behandlingens effektivitet, då det primära 
syftet snarare har varit att få erfarenheter av behandlingens genomförbarhet, än att göra en 
regelrätt prövning av dess effektivitet. 
 
De data som är relevanta för studiens syfte redovisas i tabeller och grafer och har analyserats 
genom visuell inspektion för att se om det funnits någon tydlig förändring av värden före och 
efter behandlingen.  
 
I resultatet redovisas också observationer som författarna gjort under genomförandet av 
behandlingen. Dessa kliniska observationer rör framförallt faktorer som tycks påverka 
behandlingens genomförbarhet och effektivitet samt brister i behandlingsupplägget. 
Observationerna har fortlöpande diskuterats och antecknats under behandlingens gång av 
författarna. 
 
Slutligen presenteras en sammanfattning av de synpunkter på behandlingen som framkom vid 
telefonintervjuerna med deltagarna. Författarna gjorde en bedömning av vilka uttalanden som 
var betydelsefulla för att utvärdera behandlingen. 
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Resultat 

Patientkaraktäristika 
 
Deltagarnas medelålder var 39,7 år, den yngsta var 29,4 år och den äldsta var 46,8 år. Alla var 
kvinnor. Samtliga var gifta eller sambo och heltidsarbetande. Deltagarnas hälsoångest hade 
varat i snitt 14,9 år (spännvidden var 4,8 år till 32,8 år) vid bedömningen. Av deltagarna hade 
en person genomgått psykiatrisk behandling (KBT) tidigare. Ingen hade för närvarande någon 
medicinering.  Demografiska data och hälsoångestens duration för varje patient har 
sammanställts i tabell 1 nedan. 

 Patient    
A B C D 

Ålder  
 

29,4 år 37,1 år 46,8 år 45,4 år 

Kön 
 

 
 

Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna 

Civilstånd 
 

 Gift,  
har barn 

Gift,  
har barn 

Gift,  
har barn 

Gift,  
har barn 

Sysselsättning 
 

 Heltids-
arbete 

Heltids-
arbete 

Heltids-
arbete 

Heltids-
arbete 

Hälsoångestens 
duration  

 4,8 år 17,3 år 32,8 år 4,8 år 

Tabell 1. Sammanställning av demografiska data och duration. 

 
Bortfall samt närvaro vid behandlingssessionerna 
 
Samtliga deltagare i studien fullföljde behandlingen. Ingen av deltagarna har varit frånvarande 
mer än 3 gånger under behandlingsperioden. En har varit närvarande vid samtliga sessioner. 
Deltagarna har utfört alla skattningar. 

Behandlingens effekt på hälsoångest 
 
I tabell 2 presenteras resultaten på HAI och IAS vid för- och eftermätning. Vid förmätningen 
hade alla patienter så höga poäng på HAI att det innebär att de hade problem med hälsoångest. 
Efter behandlingen hade tre av patienterna resultat som visade på en minskning av 
hälsoångest, medan en patient nu låg på en högre nivå av hälsoångest än före behandlingen. 
För patient A och D kunde man se en liten minskning (29 och 21 poäng) och hos patient C en 
relativt kraftig minskning (79 poäng) på HAI. Utifrån Salkovskis (2002) normer för HAI 
visade resultaten för tre av patienterna att de, vid behandlingsslut, fortfarande låg inom två 
standardavvikelser från medelvärdet för personer med hypokondri. För en av patienterna så 
hade detta förändrats till att HAI-värdet låg inom två standardavvikelser från 
normalpopulationens medelvärde. Även resultaten på IAS visade att alla deltagarna hade 
betydande problem med hälsoångest vid förmätningen. Efter behandlingen hade 
hälsoångesten minskat marginellt för tre av deltagarna (4, 3 och 7 poäng). För en av 
patienterna hade det skett en kraftig minskning (52 poäng). 
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Vid den diagnostiska intervjun efter behandlingen så uppfyllde patient A och C, till skillnad 
från de två övriga, inte längre kriterierna för diagnosen hypokondri.   

 Patient    
A B C D 

 
M 

 
SD 

HAI 
förmätning 

 
 

 
151 

 
63 

 
123 

 
92 

 
107,2         

 
38,1 

eftermätning  122 93 44 71 82,5 33,1 
IAS 
förmätning 

 
 

 
85 

 
63 

 
77 

 
63 

 
57,0 

 
10,9 

eftermätning  81 60 25 56 55,5 23,1 
Tabell 2. Utfallsmått på HAI och IAS vid för- och eftermätning för varje deltagare. 

 

I figur 3 nedan illustreras deltagarnas skattningar på HAI vid baslinje-, för- och eftermätning. 
Markeringen visar var baslinjemätningen upphör och behandlingen startar. Förmätningen 
gjordes precis innan behandlingsstart och eftermätningen i slutet av den sista 
behandlingsveckan.  

 

Figur 3. Primärt utfallsmått. HAI-poäng vid baslinjemätning, behandlingsstart och behandlingsslut. 

 

Tre av deltagarnas skattningar låg under baslinjemätningarna på en relativt jämn nivå, medan 
skattningarna för en patient varierade kraftigt. Patient B hade ett intervall på 42 poäng under 
baslinjemätningen, medan övrigas intervall låg mellan 3-11 poäng. Jämför man HAI-poängen 
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vid behandlingsslut med poängen under baslinjemätningen, kan man se att nivån vid avslutad 
behandling hos patient B och D hamnade inom intervallet som uppmättes under baslinjen. 
Vad gäller patient A och C så var förändringen i poäng vid behandlingsslut större än 
baslinjeintervallet.   

Effektstorleken för huvudutfallsmåttet HAI var d = 0,69. Enligt Cohens (Cohen, 1988) 
riktlinjer för upprepade mätningar motsvarar d = 0,5 en liten effekt, d = 0,8 en måttlig effekt 
och d = 1,1 en stor effekt  

Resultaten på SHAI, som utgjorde processmått, redovisas i figur 4 nedan. Mätningarna 
gjordes i slutet av varje behandlingsvecka. 

 

Figur 4. Processmått. SHAI-poäng vid behandlingsstart samt vid slutet av varje behandlingsvecka. 

 

Patient C, som haft den kraftigaste minskningen, hade en relativt jämn nedåtgående kurva. 
Patient B hade en ganska spretig profil där poängen först gick upp för att sedan minska för att 
sedan öka igen. För övriga kunde man se en svagt nedåtgående kurva med viss spretighet. Det 
fanns ingen enskild behandlingsvecka då alla patienters utveckling följde samma mönster. 

Behandlingens effekt på nedstämdhet, ångest och livskvalitet 
 
Här redovisas resultaten på de övriga självskattningsskalor som är relevanta för studiens syfte, 
det vill säga de skalor som mäter nedstämdhet, ångest och livskvalitet. Tabell 3 visar 
resultaten på självskattningsskalor som deltagarna fyllde i före och efter behandlingen. 
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 Patient    
A B C D 

 
M 

 
SD 

MADRS-S 
förmätning 

 
 

 
15 

 
4 

 
21 

 
13 

 
13,2 

 
7,0 

eftermätning  9 12 4 13 9,5 4,0 
BAI 
förmätning 

 
 

 
27 

 
23 

 
12 

 
30 

 
23,0 

 
7,9 

eftermätning  24 18 9 28 19,7 8,3 
QOLI 
förmätning 

 
 

 
2,63 

 
4 

 
-0,88 

 
3,06 

 
2,2 

 
2,1 

eftermätning  3,56 3,13 2,69 2,20 2,3 1,4 
Tabell 3. Utfallsmått på MADRS-S, BAI och QOLI vid för- och eftermätning för varje deltagare. 

 

Vid förmätningen visade resultaten för tre av deltagarna värden på MADRS-S som motsvarar 
nivån för depression. Två föll inom gränsvärdena för mild depression och en för medelsvår 
depression. Vid eftermätningen kunde man se en minskning av värdena för två av patienterna, 
en låg kvar på samma nivå som innan och en visade resultat på ökad depression. Efter 
behandlingen uppnådde en av patienterna inte längre nivåerna för depression, medan de tre 
andra föll inom gränsvärdena för mild depression. 

Innan behandlingen hade alla i behandlingsgruppen resultat på BAI som visade på 
ångestproblem. Utifrån normer för BAI visade resultaten vid förmätningen på relativt hög 
ångest för tre av patienterna samt på låg ångest för en patient. Vid eftermätningen hade 
ångestnivån sjunkit för alla deltagarna. Minskningen var dock liten (mellan 2 och 5 poäng). 

Vad gäller livskvalitet så visar resultaten på QOLI en stor spridning vid förmätningen. Tre av 
patienterna har, vid en jämförelse med normalpopulationen, en god livskvalitet. För patient C 
däremot ligger resultatet på QOLI mer än tre standardavvikelser under medelvärdet för 
normalpopulationen. Vid eftermätningen är den mest påfallande förändringen den ökning som 
skett för patient C. Nivån på livskvalité för denna patient ligger nu mycket nära medelvärdet 
för normalpopulationen.  

Kliniska observationer 
 
Här redovisas de observationer som författarna gjort under genomförandet av behandlingen. 

Den mest framträdande observationen är att behandlingsupplägget inte har gett tillräckligt 
med utrymme för att kunna arbeta igenom behandlingskomponenterna på ett tillfredsställande 
sätt. Framförallt upplevde behandlarna att man skulle ha behövt mer tid att arbeta med de 
centrala behandlingskomponenterna exponering och responsprevention. En annan aspekt av 
detta är att patienterna verkar ha haft olika mycket nytta av de olika 
behandlingskomponenterna. Detta kan ha lett till att en komponent som är mest verksam för 
en viss patient kanske kommit in relativt sent i behandlingen.  

Kontrollbeteendena tedde sig svårare att förändra än vad behandlarna hade väntat sig. 
Dessutom upplevdes det att de hade en tendens att ändra form, t.ex. så kunde kontrollerande 
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av ett symtom upphöra i princip helt med responsprevention, men istället uppkom då 
kontrollerande av ett annat symtom. Det hände också att kontrollbeteenden återkom då 
patienterna gjort en misslyckad exponering med flykt som följd. Av patienterna beskrevs detta 
som att den misslyckade exponeringen ledde till en ökad oro samt att gamla 
hälsoångestbeteenden återkom. Författarna upplevde detta dels som att responspreventionen 
inte hade hunnit arbetas igenom tillräckligt dels att patienterna inte hade något sätt att hantera 
intensiva orostankar i stunden.    

En annan intressant observation var att det verkar som att hälsoångest kan ha ett episodiskt 
förlopp, där perioder av intensiv hälsoångest avlöses av perioder där problemen för patienten 
är relativt begränsade. Under behandlingen, upplevdes det av författarna, att en patient 
inledningsvis inte hade så stora problem vilket gjorde att det var svårt att finna lämpliga 
behandlingsåtgärder. För denna patient verkade det som att både oro och 
hälsoångestbeteenden inte framträdde explicit förrän vid slutet av behandlingen. 

Vidare så upplevdes det att patienterna har haft olika lätt att ta till sig 
behandlingskomponenterna, framförallt de teoretiska delarna och deras koppling till de mer 
praktiska. Dessutom har författarna upplevt att patienterna har engagerat sig olika mycket i 
hemuppgifterna.   

Deltagarnas utvärdering av behandlingen 
 
Här redovisas en sammanställning av de synpunkter på behandlingen som framkom vid 
telefonintervjuerna med deltagarna.  
 
Alla deltagarna upplevde att behandlingen i någon mån hjälpt dem att hantera sin hälsoångest. 
Vissa beskrev att hälsoångesten minskat med sjuttio till åttio procent, medan andra ansåg att 
förbättringen varit liten. En av de största vinsterna med behandlingen har enligt deltagarna 
varit att de fått en ökad medvetenhet om hur deras beteenden bidrar till att hålla hälsoångesten 
vid liv. ”Man har blivit mer varse om vilka säkerhetsbeteenden och undvikanden man faktiskt 
har och att detta är ett problem.” Alla deltagarna upplevde också att de genom behandlingen 
fått verktyg att arbeta med problematiken. Vissa av deltagarna har uppfattat 
responspreventionen som det mest verksamma momentet i behandlingen. ”Att lära mig att 
skjuta upp säkerhetsbeteenden till ett senare tillfälle har funkat bäst för mig”, säger en 
person. Andra uppger att de har haft mest behållning av exponeringsövningarna för olika 
hälsorelaterade situationer som de tidigare undvikit.  
 
Några av deltagarna beskriver andra faktorer än behandlingen som kan ha påverkat deras 
hälsoångest under behandlingsperioden. Det handlar om yttre faktorer som ligger utanför 
behandlingens möjlighet att verka.  

Alla deltagarna uppgav att det varit en positiv upplevelse att träffas i grupp. Fördelar som 
lyftes fram är möjligheten att få stöd och hjälp från de andra deltagarna samt att få ”se att det 
finns andra som har det likadant som en själv”.  
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Modultexterna lyftes fram som en positiv del av behandlingen. Deltagarna uttryckte att 
texterna bidragit med viktig information om hälsoångest samt varit lätta att läsa och förstå. 
Däremot upplevdes vissa av övningarna i modulerna som otydliga. ”Uppgifterna i modulerna 
har varit lite spretiga. Istället för flera småuppgifter så borde man fokusera på en större.”  
 
Negativa aspekter av behandlingen som påpekades rörde framförallt behandlingens tempo och 
längd. Bland annat kritiserades att behandlingens tempo inte anpassades till individernas 
behov, utan följde en färdig ram. ”För mig kom effekten först på slutet när jag började med 
exponeringarna, jag kände att jag kunde ha börjat med det tidigare, även om andra i gruppen 
kanske inte var redo. Nu blev det lite snabbt slut efter jag kommit igång och fått effekt.” Flera 
av deltagarna uttryckte också att de anser att behandlingen var för kort.  
 
Deltagarna kom med flera förslag på hur behandlingen kan förbättras. Vissa av förslagen 
handlade om längden på behandlingen. ”Jag tror att det skulle varit bra med 15 gånger. Man 
har gått uppåt och uppåt och man behöver plana ut också.” Ett annat förslag löd: ”Man 
kanske borde ses varannan vecka i slutet så att man får tid att jobba med uppgifterna och 
sedan kan få feedback.” En annan aspekt som betonades är att det skulle varit bättre om 
behandlingens tempo var mer anpassat efter deltagarnas olika behov. ”Det hade varit bra att 
börja med exponering när det passar individen, snarare än samtidigt för hela gruppen, då 
vissa behöver mer och andra mindre tid.” Flera lyfte också fram att betoningen på deltagarnas 
egen insats skulle ha varit större. ”Ni kunde ha varit ännu tuffare, och sagt att om ni vill ha 
någon förändring måste ni göra hemuppgifterna. Tvingat ännu mer. När det blir jobbigt vill 
man gärna slinka undan, undvika att göra övningarna.”  Ett annat förslag på förändring var 
att ge mer utrymme i behandlingen till att bemöta hälsorelaterade tankar och oro, då flera har 
upplevt att detta inte behandlats tillräckligt. 
 
Sammanfattningsvis tyckte deltagarna att behandlingen varit givande och alla upplevde någon 
form av förbättring. Trots att deltagarna tyckte att en del av problemen kvarstod efter 
behandlingen, upplevde alla att de fått verktyg att bättre hantera sin hälsoångest i framtiden. 
 

Diskussion 

Problemens omfattning  
 
Utgår man från patienternas värden på HAI vid behandlingsstart så framkommer att 
problemen med hälsoångest för dessa individer väl motsvarar den nivå som personer med 
diagnosen i tidigare studier har haft. Två av patienterna hade haft sina problem i över 15 år, 
vilket man kan beskriva som en relativt lång tid. Här kan man anta att risken för att 
problemen, i obehandlad form, skulle förbli kroniska var överhängande för dem som haft dem 
länge. Detta är fallet för cirka hälften av dem som drabbas av hälsoångest.  
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Det faktum att nedstämdhet fanns med i problematiken för tre av patienterna motsvarar den 
bild man kan förvänta sig då depression är den vanligaste sekundära diagnosen vid 
hälsoångest. Att livskvaliteten var relativt hög för tre av patienterna skulle kunna förklaras 
med att samtliga tycks ha en god social situation i och med att de har en partner och ett 
heltidsarbete.  
 
Effekten av behandlingen 
 
En av frågeställningarna till föreliggande studie var: Kan denna pilotstudie av KBT i grupp ge 
en indikation på effekter i form av minskad hälsoångest och nedstämdhet samt ökad 
livskvalitet? Nedan kommer detta att diskuteras utifrån de givna resultaten.  
 
Huvudutfallsmåttet, HAI, indikerade att en nedgång i hälsoångest hade skett hos två av fyra 
patienter. Visserligen hade även patient D en nedgång, men nedgången ligger inom 
marginalen för patientens baslinjeintervall, vilket gör att nedgången lika gärna kan ha berott 
på naturliga variationer. Det samma gällde för den uppgång i hälsoångest som Patient D hade. 
För patient C så måste förbättringen kunna beskrivas som kraftig då hälsoångesten efter 
behandlingen minskat med cirka två tredjedelar. Dessutom låg patientens värde på HAI, vid 
behandlingsslut, inom två standardavvikelser från normalpopulationens medelvärde. Att en 
förbättring har skett för denna patient styrktes även av att det sekundära utfallsmåttet för 
hälsoångest (IAS) indikerade en lika stor minskning. Dessutom så visade den diagnostiska 
intervjun efter behandlingen att patienten inte längre uppfyllde kriterierna för hypokondri. För 
patient A uppmättes vid behandlingsslut en liten minskning av hälsoångesten på det primära 
utfallsmåttet, denna minskning stöddes dock inte av det sekundära måttet. Detta och det 
faktum att hälsoångesten efter behandlingen fortfarande var högre än för 
hypokondripopulationen, visar på att behandlingens effekt här är tveksam. Å andra sidan 
indikerar resultaten från den diagnostiska intervjun att behandlingen haft effekt, då patienten 
efter behandlingen inte längre uppfyllde kriterierna för diagnosen.  
 
Effekterna av behandlingen på nedstämdhet och livskvalitet följde till viss del effekterna för 
hälsoångest. MADR-S resultaten indikerade att de två patienter som uppvisade förbättringar 
vad gäller hälsoångest även uppvisade förbättringar på mått av nedstämdhet. Framförallt 
gällde detta patient C som hade gått från att, enligt gränsvärdena, ha medelsvår depression, till 
ingen depression. Vad gäller livskvalitet så var samma patient den enda som innan 
behandlingen skattade så pass lågt på QOLI att man kunde säga att livskvaliteten var låg. 
Utvecklingen har även här gått hand i hand med utvecklingen vad gäller hälsoångest dvs. en 
kraftig förbättring kunde ses.  
 
Kan då resultaten ge indikationer på att behandlingsprogrammet i föreliggande studie kan ha 
effekt på ovannämnda variabler? Svaret på den frågan är inte helt enkelt. För två av fyra 
patienter har mätningarna inte kunnat visa några betydande förbättringar. Resultaten för en 
patient visar små förbättringar. För den fjärde patienten har det under behandlingens gång 
skett betydande positiva förändringar på utfallsmåtten rörande hälsoångest, nedstämdhet och 
livskvalitet. Är dessa förbättringar en effekt av behandlingen? Analysen av resultaten tyder på 
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att så är fallet. Veckoskattningarna på hälsoångest (SHAI), för den mest förbättrade patienten, 
visade upp en relativt jämnt nedåtgående profil som inleddes redan vecka ett. Hade en yttre 
livsomständighet påverkat resultaten så skulle man nog ha förväntat sig en kraftig nedgång 
mellan två mätningar. Samtidigt så visade patientens hälsoångestbaslinje på en relativt jämn 
profil utan några större spontana förändringar. Att någon yttre omständighet skulle ha 
influerat utfallsmåttet precis samtidigt som behandlingen inleddes ter sig mycket osannolikt. 
Här ska tilläggas, som tidigare nämnts i metoden, att korrelationen mellan HAI och SHAI är 
hög. En annan aspekt är att just denna patient hade den hälsoångestprofil där mest talade emot 
en förbättring med KBT. Milda problem och kort duration är två aspekter som enligt tidigare 
forskning ger god prognos för hälsoångest. Patienten uppvisar motsatt profil; innan 
behandlingen skattade hon högt på hälsoångest om man jämför med hälsoångestpopulationen 
och dessutom har hon haft problemen under mycket lång tid. Trots detta tycks behandlingen 
ha haft effekt på patientens problematik.  
 
Som tidigare nämnts så har två av patienterna inte uppvisat några tydliga förbättringar under 
behandlingen. Anledningarna till detta kan vara flera. Brister i behandlingens upplägg är 
definitivt en aspekt som kan ha påverkat, vilket kommer att diskuteras vidare i nästa del. 
Individuella skillnader hos patienterna kan givetvis också ha inverkat, som t.ex. motivation till 
förändring eller styrkan i sin övertygelse om sjukdom. Även yttre faktorer så som 
livsomständigheter kan ha påverkat.  
 
En intressant aspekt man kan se i resultaten är att det finns vissa frågetecken kring patient B:s 
diagnostiska profil. Hälsoångestbaslinjen samt kurvan över veckoskattningarna var mycket 
ojämna och skiljer sig helt från övrigas. Kanske tillhör denna patient en speciell grupp av 
patienter med hälsoångest där problemen har ett mer fluktuerande förlopp.  
 
Jämför man effektstorleken för behandlingen, d = 0,69, med effektstorleken för den 
metastudien som presenterades i introduktionen, d = 1,74, så kan man konstatera att effekten 
vid föreliggande studie, relativt sett var låg. Detta är inte förvånande då endast en av 
patienterna visade kraftiga förbättringar vad gäller hälsoångest. Detta tyder på att om 
behandlingen förfinas så kan man även räkna med att resultaten förbättras.       
 
Sammanfattningsvis tycks alltså behandlingen ha gett en effekt på såväl hälsoångest som 
nedstämdhet och livskvalitet, om än bara klart och tydlig för en patient.  
 
Behandlingsuppläggets användbarhet för behandling av hälsoångest 
 
Ett centralt syfte med föreliggande studie var att få indikationer på behandlingsuppläggets 
styrkor och brister. En av frågeställningarna var: Kan man redan i denna pilotstudie 
identifiera brister i programmets upplägg som bör korrigeras för att förbättra programmet 
innan det prövas i större skala? Nedan diskuteras behandlingsuppläggets användbarhet för 
behandling av hälsoångest för denna grupp, utifrån de kliniska observationer som gjorts samt 
patienternas utvärdering. Diskussionen rör programmets styrkor, brister och möjliga 
förbättringar. 
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Behandlingsuppläggets användbarhet stöds av patienternas höga deltagande i behandlingen. 
Alla patienter fullföljde behandlingen, trots att deltagandet var helt frivilligt. Närvaron vid 
sessionerna var hög och patienterna genomförde i stor utsträckning hemuppgifterna. Vid 
utvärderingen beskrev alla patienter att de överlag tyckte att behandlingen varit givande. 
Patienternas svar visade att de tyckte att det hade varit bra att träffas i grupp, att de ansåg att 
de hade lärt sig mer om mekanismerna bakom problematiken och fått verktyg att bättre 
hantera hälsoångesten i framtiden.   
 
Den främsta bristen med programmets upplägg var att det inte fanns tillräckligt med tid att 
arbeta igenom de centrala behandlingskomponenterna, en uppfattning som delades av både 
patienter och behandlare. Delvis berodde tidsbristen på att kontrollbeteendena tedde sig 
svårare att förändra än vad författarna hade väntat sig och därmed krävde mer arbete än 
planerat. Möjligen var behandlingens längd alltför snävt tilltagen. Behandlingen omfattade 
totalt tio sessioner, vilket jämfört med andra studier är en relativt kort behandling för 
hälsoångest. I studier där KBT visat sig vara en effektiv metod för hälsoångest har 
behandlingarna i snitt bestått av 13 sessioner (Taylor et al., 2005). Ett alternativ till att 
förlänga behandlingen skulle kunna vara att börja med exponeringarna tidigare i 
behandlingen, till exempel redan vid session 2 eller 3 istället för session 4, för att få mer tid 
att arbeta med dem. Ytterligare ett förslag för att komma tillrätta med problemet är att glesa ut 
de sista sessionerna, för att på så sätt ge mer tid till patienterna att praktisera hemuppgifterna.  
 
I vilken utsträckning de olika komponenterna bidragit till effekten ligger egentligen utanför 
ramen för denna studie. De kliniska observationerna samt patienternas utvärdering av 
behandlingen ger dock en upplevelse av vad som förmodats vara effektivt. Deltagarna 
rapporterar att de upplevde innehållet i behandlingen som relevant. Vissa framhöll att de haft 
störst behållning av arbetet med att minska kontrollbeteendena, andra ansåg att 
exponeringsövningarna varit mest verksamma. Något som tycktes saknas i behandlingen var 
verktyg för patienterna att hantera oro. Under behandlingen observerades att flera av 
patienterna besvärades av intensiv oro och att behandlingen inte tycktes underlätta för 
patienterna att hantera dessa tankar. För att ge patienterna verktyg att hantera oron kan 
ytterligare behandlingskomponenter behöva införas i programmet. Att öka inslagen av 
kognitiv omstrukturering i programmet är ett alternativ. Andra förslag är att införa övningar i 
avslappning eller medveten närvaro. Författarna övervägde att inkludera medveten närvaro i 
protokollet redan när det togs fram, eftersom flera studier visat att det är en effektiv metod för 
att hantera intensiv oro vid närliggande problematik (Grossman, Niemann, Schmidt and 
Walach, 2004). Det valdes i slutändan bort eftersom man ansåg att programmet skulle bli 
alltför omfattande för att rymmas inom ramarna för en tioveckorsbehandling.  
 
Modultexternas användbarhet och begriplighet stöds av svaren från patienternas utvärdering. 
Texterna upplevdes som lätta att läsa och förstå. Patienterna beskrev att texterna bidrog till att 
öka deras kunskap om hälsoångest och dess verkningsmekanismer. Under intervjuerna 
framkom också viktig kritik vad gäller uppgifterna i modulerna. De övningar och uppgifter 
som presenterades i texterna beskrevs av patienterna som spretiga och de upplevde att det 
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ibland var svårt att förstå vad de skulle göra mellan sessionerna. En patient ger ett bra förslag 
på åtgärd; att fokusera på en större hemuppgift i varje modul istället för flera småuppgifter.  
 
En oförutsedd svårighet som dök upp i behandlingen var att hälsoångesten tycktes fluktuera 
kraftigt under behandlingen för en av patienterna, med vissa nästan helt symtomfria perioder. 
Under de symtomfria perioderna var det svårt att finna lämpliga behandlingsåtgärder. 
Behandlingsupplägget kan därför inte antas vara användbart vid denna typ av fluktuerande 
problematik.    
 
Metod 
 
Valet av metod styrdes i stor utsträckning av det uppdrag från KS som författarna arbetade 
utifrån. Uppdraget var att skapa och utvärdera en behandlingsmanual för hälsoångest som i 
framtiden kan tänkas användas vid internetbehandling. Forskningsområdet kan anses relativt 
”nytt” och det finns ännu inte någon enighet om en specifik KBT-manual för hälsoångest eller 
några svenska studier i ämnet publicerade. Därmed bestod en stor del av arbetet av att skapa 
en självhjälpsmanual på svenska för ändamålet. Detta arbete redogörs för i uppsatsens 
metoddel. Implicit i detta finns en litteraturstudie. Kort kan sägas att författarna utgick från 
behandlingskomponenter som varit verksamma i tidigare studier samt material kring 
hälsoångest från olika källor. Det material, i from av studier och böcker, som finns om 
behandling vid hälsoångest är i dagsläget mycket begränsat. Författarna hittade efter idogt 
letande tre böcker och ett tiotal artiklar som berörde ämnena hälsoångest och kognitiv 
beteendeterapi. Det arbete som gjorts av pionjärer inom området (främst Paul Salkovskis i 
Storbritannien och Arthur Barsky i USA) gav värdefulla riktlinjer för upplägget. Vid 
utformandet av övningar utgick författarna framförallt utifrån den behandlingsmanual som 
Patricia Furer, John R. Walker och Murray B. Stein skrivit efter mångårig erfarenhet av att 
behandla hälsoångest (2007).  
 
I samråd med KS kom vi fram till att ett gruppformat med ett begränsat antal deltagare vore 
den bästa förutsättningen för att kunna utvärdera och vidareutveckla behandlingsmetoden och 
materialet. Gruppformatet valdes på grund av de möjligheter till direkt feedback på 
behandlingen och manualen från deltagarna som denna behandlingsform ger. Studiens största 
svagheter är det lilla urvalet och avsaknaden av en kontrollgrupp. Dessa faktorer minskar 
värdet av de slutsatser som kan dras om behandlingens effekter. Utan kontrollgrupp är det 
svårt att utesluta att andra faktorer än behandlingen kan ha gett upphov till effekten. Ett sätt 
att söka kompensera för bristen av kontrollgrupp är att använda en design med 
baslinjemätning av patienternas värden innan behandlingsstart (Kazdin, 1998). Avsaknaden 
av kontrollgrupp kompenseras i viss mån genom att varje patient utgör sin egen kontroll när 
den jämförs med sin egen baslinje. Om mätvariablerna ter sig stabila under 
baslinjemätningen, antyder förändringar som sammanfaller med behandlingen att de orsakas 
av de interventioner som gjorts. Denna design bör också göra det möjligt att urskilja 
eventuella effekter som orsakas av användningen av mätinstrumenten från 
behandlingseffekter och minskar därmed risken för sammanblandning av dessa två aspekter.  
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Det lilla urvalet minskar styrkan i slutsatserna betydligt. Med ett litet urval är det viktigt att 
flera av patienterna visar förändringar som samvarierar med behandlingen för att man ska 
kunna utesluta att andra faktorer gett upphov till uppnådd effekt . I föreliggande studie kunde 
man endast se en tydlig förändring för en av patienterna, vilket försämrar möjligheterna att 
dra slutsatser om behandlingens effekt. Validiteten minskar också då gruppens demografiska 
karaktäristiska var relativt homogena. För att kunna dra säkrare slutsatser om effekter behöver 
studien replikeras med ett större antal patienter med varierande bakgrund. 
 
Health Anxiety Inventory, Short Health Anxiety Inventory och Illness Attitude Scales som 
användes för att mäta hälsoångest, valdes för att de har goda psykometriska egenskaper i dess 
engelska förlagor. Begränsningar är att skalorna översattes till svenska av författarna och 
därmed kan de psykometriska egenskaperna inte förutsättas samt att de inte är normerade efter 
svenska förhållanden. Skalorna mäter attityder till hälsa och sjukdom, oro över hälsan, 
medvetenhet om kroppsliga sensationer och fruktade konsekvenser av att ha en allvarlig 
sjukdom. För att få ett ännu starkare mått på behandlingens effekt kunde även beteendemått 
inkluderats bland mätinstrumenten. Till exempel hade det varit intressant att titta på 
förändringar av centrala hälsoångestbeteenden, såsom kontrollerande av kroppen eller 
försäkringssökanden. Författarna valde att inte inkludera ytterligare mätinstrument eftersom 
självskattningsmaterialet redan var omfattande för patienterna att fylla i. Vad gäller 
mätningarna är en svaghet i denna studie att baslinjerna inte mättes med samma mått som 
processmätningarna. Baslinjerna mättes med HAI och processmätningarna gjordes med 
SHAI, då HAI ansågs vara ett alltför omfattande instrument för att administreras varje vecka 
till patienterna. Till studiens fördel talar dock att tidigare studier visat att korrelationen mellan 
HAI och SHAI är hög. För att mäta ångest, nedstämdhet och livskvalitet användes de 
välvaliderade skalorna BAI, MADRS-S och QOLI som också har fördelen att de har 
tillhörande svenska normer. 
 
Att kvantitativa data från självskattningsformulären triangulerades med intervjudata och 
kliniska observationer, stärker studiens validitet. De kliniska observationerna och patienternas 
svar vid intervjuerna ligger i linje med resultaten från skattningarna. Det finns dock vissa 
metodologiska problem med de kvalitativa metoder som användes. Dels kan det finnas en viss 
social önskvärdhetseffekt i svaren som gavs vid intervjuerna. Det faktum att det var 
behandlarna som intervjuade patienterna kan ha lett till alltför positiva omdömen om 
behandlingen. Då både positiva och negativa aspekter framkom kan dock intervjuerna antas 
ge åtminstone en fingervisning om patienternas uppfattningar. På samma sätt finns en viss 
risk för bias när det gäller de kliniska observationerna. Ett annat problem gäller intervjuns 
egenskaper som retroaktivt utvärderingsinstrument. En risk när patienterna intervjuas efter 
behandlingens slut, är att de inte kommer ihåg att ta upp svårigheter som de stötte på flera 
veckor tidigare under behandlingen. För att på ett mer kontinuerligt sätt få feedback på 
behandlingen skulle man till exempel kunna dela ut veckovisa utvärderingsformulär som 
patienterna får fylla i. Reliabiliteten vad gäller de kliniska observationerna är låg då de inte 
samlats in med hjälp av någon systematisk metod.  
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Generaliserbarheten av resultaten måste anses vara begränsad på grund av det lilla urvalet. Att 
de patienter som deltog i studien hade relativt lika bakgrund begränsar också resultatens 
giltighet i ett vidare sammanhang. Syftet med denna studie var dock inte att dra vidgående 
slutsatser om behandlingens effektivitet, utan snarare att pröva behandlingens genomförbarhet 
och få indikationer på effekter.  
 
Vidare forskning 
 
I och med att föreliggande pilotstudie hade en ytterst begränsad möjlighet till generaliseringar 
gällande effekt av KBT i grupp vid behandlingen av hälsoångest, så är det här som framtida 
forskning främst bör riktas. Ett större antal patienter, kontrollgrupp och en långtidsuppföljning 
är några av de aspekter som bör tas i beaktande vid framtida studier. För manualens del bör 
förändringar, enligt författarnas rekommendationer, göras för att förbättra chanserna till ett 
positivt utfall. Detta gäller framförallt längden på behandlingen där föreliggande studie 
indikerar att tidsramarna har varit något för snäva. Ovanstående kommentarer är något som de 
fortsatta studierna på KS kommer att fokusera på. Så småningom kommer där även manualen 
att föras över till Internet för att prövas som självhjälpsbehandling.  
 
Ett annat fokus för framtida studier kan vara att jämföra KBT i grupp med andra verksamma 
behandlingar som t.ex. SSRI. Dessutom kan det vara intressant att se om det finns någon 
skillnad, vad gäller effekt, om behandlingarna ges individuellt eller i grupp.    
 
Många frågetecken kvarstår också gällande hälsoångestproblematikens utbredning i Sverige. 
Prevalenssiffror, vårdsökande, personligt lidande, funktionshinder samt kostnader för 
samhället är intressanta data som bör undersökas. Det vore också intressant att försöka 
implementera och utvärdera behandlingar i primärvården för denna patientgrupp, då många 
med hälsoångest förväntas förekomma frekvent där. Denna uppsats kan förhoppningsvis vara 
ett första litet steg mot utvecklandet av en effektiv behandling som kan nå ut till människor 
med dessa problem i Sverige. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 
 
• Vad (eller vilka delar) i behandlingen tycker du har varit mest hjälpsamt? 

 
• Vad (eller vilka delar) i behandlingen är du minst nöjd med? 

 
• Hur har du upplevt att träffas i grupp under sessionerna? 

 
• Vad tycker du har varit bra med modultexterna? 

 
• Vad tycker du har varit mindre bra med modultexterna? 

 
• Har någon/några av modultexterna varit svåra att förstå? 

 
• Hur tror du att man skulle kunna förändra behandlingen så att den blir bättre? 

 
• I vilken utsträckning tycker att du har fått hjälp med din hälsoångest? 

 
• Finns det något annat i ditt liv som kan ha påverkat din hälsoångest under den här 

perioden? 
 
 


