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STEPPED CARE – FRAMTIDENS VÅRDFORM? 
 

Jesper Bedinger 
Mårten Skogman 

 
 
 

Den vård som har starkast evidens vid behandling av tvångssyndrom, 
Obsessive Compulsive Disorder (OCD), är kognitiv beteendeterapi 
(KBT), innehållande exponering och responsprevention. Idag är 
tillgången till denna vård begränsad främst på grund av för få 
behandlare. Tidigare forskning pekar på att personer med OCD kan bli 
hjälpta av mindre terapeutintensiva behandlingar. Att leverera vård 
stegvis med ökande behandlingsintensitet; Stepped Care, kan vara ett 
sätt att öka tillgängligheten av KBT. Denna pilotstudie har undersökt 
Stepped Care för OCD i form av tre steg, på Ångestenheten, 
Karolinska Universitetssjukhuset. Det primära syftet har varit att bidra 
till kunskapsinsamlingen kring Stepped Care vid OCD. Sammanlagt 
19 vuxna patienter ingår i pilotstudien. 8 blev förbättrade efter 
självhjälp, 5 efter gruppbehandling, 2 efter individualterapi samt 4 
bortfall. Av dessa behöll 7 av självhjälps-, 3 av grupp- och ingen av 
individualpatienterna sina framsteg vid en uppföljning 12 veckor efter 
avslutad behandling. Totalt tog behandlingen 244 terapeuttimmar i 
anspråk, vilket är mer än en halvering mot traditionell 
individualbehandling. Resultaten tyder på att Stepped Care är ett 
intressant alternativ för att effektivisera och öka tillgängligheten av 
vård för OCD-patienter. 
 
Nyckelord: Stepped Care, OCD, Kognitiv Beteendeterapi 

  
 
 
 

I n l e d n i n g  
 
Hälso- och sjukvården står idag inför kravet att öka tillgängligheten av evidensbaserad 
vård. Då resurserna inom kommun och landsting är begränsade blir det viktigt att kunna 
bedriva vården på ett kostnadseffektivt sätt. På många håll sker försök till detta och 
vårdformer som är kostnadseffektiva drar till sig intresse från företrädare inom 
landstinget och politiska partier.  
 
En viktig förutsättning för dessa diskussioner och försök är ökad kunskapsinsamling 
som kan ligga till grund för beslut. Det är av stor vikt att de nya satsningarna som görs i 
denna riktning kvalitetssäkras i högsta möjliga mån så att de kan bidra till ökad evidens 
och samtidigt öka sannolikheten för att metoderna blir långsiktigt kostnadseffektiva. 
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Ett av de leveranssätt av vård som vunnit ökat internationellt intresse under senare år är 
att erbjuda stegvis ökande behandlingsintensitet. Färre patienter kommer då att vara i 
behov av de mest resurskrävande och intensiva terapiformaten, vilka istället kan 
reserveras för dem med störst behov. Detta kallas på engelska för Stepped Care.  
 
Behandlingstypen används i flera länder för en rad olika problem. I Nederländerna har 
man implementerat Stepped Care vid ångest och förstämningssyndrom och undersökt 
vårdformen i jämförelse med traditionell KBT behandling, med likvärdiga resultat 
mellan grupperna (van Straten, Tiemens, Hakkaart, Nolen & Donker, 2006). I 
Storbritannien har man gjort en studie vid ätstörningar, även där med likvärdiga resultat 
mellan Stepped Care och traditionell KBT behandling (Treasure, Schmidt, Troop, Tiller, 
Todd & Turnbull, 1996). I USA har man gjort en studie på Stepped Care vid OCD med 
goda resultat (Tolin, Hannan, Maltby, Diefenbach, Worhunsky & Brady, 2007).  Enligt 
en engelsk nationell utredning är Stepped Care ett rimligt alternativ för 
omhändertagande vid depression, OCD och ett flertal andra ångestsyndrom (National 
Institute of Clinical Excellence, 2005). I Sverige har Stepped Care ännu inte vunnit 
samma genomslagskraft men intresset växer. 
 
Syftet med denna examensuppsats är att bidra till kunskapsinsamlingen kring Stepped 
Care som leveranssätt av vård vid behandling av OCD. Traditionell individuell KBT-
behandling har visat sig vara en konstaterat effektiv behandling vid OCD (Statens 
beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 2005) men trots detta nås endast en 
minoritet av denna behandling. Detta beror på, åtminstone två samverkande faktorer; 
bristande tillgång till KBT-utbildade behandlare inom psykiatrin samt att KBT är 
tidskrävande och personalintensivt jämfört med läkemedelsbehandling. Stepped Care 
skulle därför kunna vara en intressant vårdform för att öka tillgängligheten av KBT-
behandling.  
  
Vi vet idag relativt lite om vilka behandlingstyper som bör finnas med i en stegvis 
behandling av OCD. Den Stepped Care-modell som står i fokus för undersökningen i 
denna uppsats bedrivs inom ramen för Ångestenheten på Karolinska 
Universitetssjukhuset. Behandlingen sker genom att patienten efter en diagnostisering 
och baslinjemätning av symtomen leds in i en självhjälpsbehandling, efter vilken 
patientens symtom mäts och bedöms igen. Om symtomen inte blivit tillräckligt 
förbättrade går patienten vidare till en gruppbehandling och därefter görs en ny mätning. 
Först om detta steg inte hjälpt patienten att bli tillräckligt besvärsfri går patienten in i en 
individualbehandling. 
 

Stepped Care-modellen  

Stepped Care är en självkorrigerande vårdform på det viset att den ger 
behandlingsansvariga beslutsfattare stöd för vilken vårdform som bör tillämpas och 
mäter hur resultatet av denna insats fungerar. Det ger i sin tur ny information så att 
ytterligare beslut om vård kan fattas (Sobell & Sobell, 2000). 
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Det finns tre fundamentala komponenter som är viktiga att ta hänsyn till vid en initial 
bedömning av vilken vårdform som är lämplig; 

1. Behandlingen bör vara individualiserad både i fråga om problemformuleringen 
men även i fråga om patientens uppfattningar, egna resurser och tillgängliga 
vårdresurser. 

2. De valda vårdformerna bör vara överensstämmande med samtida 
forskningslitteratur. Behandlaren bör vara inläst på, och kompetent, att tillämpa 
bästa möjliga metoder utifrån forskningslitteraturen inom området. 

3. Den rekommenderade behandlingen bör vara den minst begränsande men 
fortfarande troligtvis verksam. Med begränsande menas i detta sammanhang 
både avseende fysiska effekter av behandlingen men även begränsningar på 
klientens livsstil och resurser (total kostnad för patienten både på personlig nivå 
och finansiella faktorer). En följd av tillämpningen av denna faktor är att de mer 
resursintensiva behandlingarna reserveras åt de mest resurskrävande patienterna. 
(Sobell & Sobell, 2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Översikt av en Stepped Care-modell (Fritt efter Sobell & Sobell, 2000)  
 
Figur 1. visar hur en Stepped Care-modell kan se ut. De olika vårdformerna kan variera i 
olika Stepped Care-modeller; medicinering, självhjälp, gruppbehandling, 
individualterapi etc., men följer sekventiellt på varandra. Intensiteten på vården ökar i 
varje behandlingssteg. Innan och efter varje genomfört behandlingssteg görs en klinisk 
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bedömning med hjälp av standardiserade och i forskning validerade skattningsverktyg. 
Patienten bedöms antingen ha svarat på behandlingen eller får gå vidare till nästa 
vårdform. Slutligen görs en uppföljning efter slutförd behandling för att fånga upp 
eventuella återfall. 
 

OCD – sjukdomsfakta 

OCD är en kronisk sjukdom, vilket innebär att man inte tillfrisknar spontant om man 
inte får vård. Samtidigt leder OCD ofta till mycket lidande i form av hög ångest, skam 
och skuldkänslor samt en rad följdsjukdomar som t ex depression och social fobi. Som 
en följd av okunskap i samhälle, delar av vården, skola och offentlig debatt leder det till 
att drabbade väntar mycket länge innan de söker vård. Genomsnittstiden från debut till 
att man söker vård är ca 7 år (Rasmussen & Tsuang, 1986). 
 

Livstidsprevalensen för OCD (risken att man insjuknar någon gång under sin livstid) är 
mellan 1-2 procent. Sett i antal personer är det i Sverige mellan 90 000-180 000 
individer som någon gång under sin livstid kommer insjukna i OCD (Bates, 2006). 
Könsfördelningen i en vuxenpopulation är relativt jämn, men något fler kvinnor än män 
drabbas. Hos barn och ungdomar ser siffrorna något annorlunda ut då fler pojkar än 
flickor drabbas (ratio 2:1). Debuten av sjukdomen är även den annorlunda mellan könen 
då pojkar oftast debuterar i åldrarna 13-15 år och flickor 20-24 år (Foa & Franklin, 
2001). 
 
En metastudie (Khan, Leventhal, Kahn & Brown, 2001) visade att suicidrisken hos 
personer med ångeststörningar, under vilka OCD är en underkategori, var förhöjd med 
en faktor på tio eller mer, jämfört med normalpopulationen. Detta trots att patienterna 
som ingick i metastudien av kliniker bedömts ha minimal risk för suicid. 
 
 
Samsjuklighet med andra axel-1 störningar är vanligare vid OCD än andra 
ångeststörningar. Runt femtio procent med OCD har upplevt åtminstone en allvarlig 
depressiv period (eller dystymi) i sitt liv. Andra vanliga ångeststörningar som uppträder 
samtidigt som OCD är GAD, paniksyndrom och social fobi med siffror mellan 30-45 
procent. Depressiva tillstånd är vanligen en följd av OCD snarare än en egen primär 
diagnos (Abramowitz, 2006).  
 
Gemensamt för de flesta med OCD är att kärnan i tvånget är att man har tvångstankar, 
impulser, som man upplever som skrämmande och som väcker obehag och ångest. Man 
använder sig av upprepade tvångshandlingar, ritualer, för att minska sitt obehag eller 
förebygga någon fara. Ritualerna är mycket stereotypa handlingar som upprepas på ett 
visst sätt eller i någon viss ordning.  
 
Man skiljer på koverta och overta ritualer. De overta ritualerna är observerbara, synliga 
beteenden medan de koverta är inre, osynliga, beteenden, eller tankehandlingar som det 
ibland kallas. Exempel på overta ritualer är att låsa en dörr på ett visst sätt eller tvätta 
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sina händer ett visst antal gånger. Exempel på koverta ritualer kan vara ett mentalt 
upprepande av vissa fraser, böner, siffror, eller stereotypa mentala genomgångar av vad 
man sagt eller gjort i vissa sammanhang för att kontrollera att man inte begått något 
misstag (Bates, 2006).  
 
Tvångshandlingarna kan se mycket olika ut men syftar till samma sak: att minska ångest 
och skapa upplevelse av säkerhet och minskad risk, vilket även brukar kallas ”harm 
avoidence”. Det finns även personer som inte utför ritualer för att minska ångest och 
obehag utan snarast för att uppnå en känsla av att ha gjort något på rätt sätt. Denna typ 
av tvång kallas för ”just right” (Bates, 2006).  
 
Det har tidigare varit en vanlig uppfattning att OCD berodde på omedvetna psykiska 
konflikter med grund i en ogynnsam uppväxt och uppfostran. Idag är man mer försiktig i 
att uttala sig om uppkomsten. Man antar att det finns en stor mängd faktorer som 
samverkar, men exakt hur är inte klarlagt. De faktorer man nämner i dessa sammanhang 
är genetisk sårbarhet, inlärningshistoria samt biologiska som t ex neuroanatomiska eller 
neurokemiska faktorer (Bates, 2006). 
 
Inlärningsteoretiska teorier 

En inlärningsteoretisk modell har varit antagandet att OCD lärs in och vidmakthålls i en 
tvåfaktormodell. Detta innebär att den ångesten av tvångskaraktär lärs in genom klassisk 
betingning och vidmakthålls genom operanta processer. Rädslan lärs in genom en 
traumatisk händelse där ångesten förknippas med ett visst stimuli och vidmakthålls 
sedan genom beteenden som förhindrar den naturliga utsläckningen av rädslan: 
exempelvis genom undvikanden eller utförandet av ritualer. Dessa beteenden förstärks 
negativt genom att de reducerar ångest tillfälligt (Abramowitz, 2006). 
 
Forskning visar att när stimuli, som exempelvis tankar eller bilder, väcker ångest av 
tvångskaraktär medför utförda ritualer en omedelbar ångestreduktion. Dock har man inte 
funnit stöd för att tvång utvecklas genom klassisk betingning. Inlärningsteori kan alltså 
förklara vidmakthållandet av tvång men inte uppkomsten (Abramowitz, 2006). 
 
Samtida kognitiva beteendemodeller  

Det behandlingsprogram som denna uppsats studerar är baserat på samtida kognitivt 
beteendeterapeutiska modeller där man utgår från att upphovet till OCD är 
dysfunktionella antaganden (Shafran, 2005).  
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Figur 2. OCD-modellen från Ångestenheten, Karolinska Sjukhuset 
 
Dysfunktionella antaganden syftar inte på själva tankarna utan snarare på hur man tolkar 
sina tankar och hur man som en följd av detta agerar på dem, illustrerat i figur 2. Alla 
människor tänker den typ av tankar som OCD-patienter beskriver; exempelvis, ”glömde 
jag låsa dörren?” ”tänk om jag smittar mina barn med någon hemsk sjukdom?” ” Tänk 
om jag är pedofil?”. Skillnaden mellan en person med, och en person utan OCD, är att 
den förre blir oerhört skrämd av tankarna och agerar på dem. En person utan OCD kan 
bortse från tankarna eller åtminstone hindra dem från att ta för mycket tid och energi. 
Forskning har visat att 80-90 procent av alla människor rapporterar förekomsten av 
oönskade tankar men endast 1-2 procent har som tidigare nämnts tvångsproblem (Bates, 
2006). 
 
OCD-patienten agerar på de ångestväckande tankarna, bilderna eller föreställningarna 
med antingen koverta eller overta ritualer som en maladaptiv ansträngning att bli av 
med ångesten och förhindra oönskade konsekvenser. Ritualerna är kontraproduktiva på 
flera sätt: dels är de effektiva och minskar snabbt obehaget. Det gör att de under negativ 
förstärkning utvecklas till beteendemönster som tar mycket tid och energi och därmed 
blir funktionsnedsättande för den drabbade personen. Eftersom ritualerna är så effektiva 
gör de också att personen inte får möjlighet att upptäcka den felaktiga föreställningen 
om fara. Detta eftersom de inte stannar kvar i den upplevt farliga situationen tillräckligt 
länge för att lära sig att situationen inte är farlig. Dessutom leder ritualerna till att 
frekvensen i tvångstankarna ökar eftersom ritualerna påminner patienten om 
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tvångstankarna och därmed utlöser deras återkomst. Försök att distrahera sig från 
tvångstankarna kan paradoxalt nog leda till ökad frekvens av tvångstankar då 
distraktionsämnena kan fungera som påminnelser om tvångstankarna. Slutligen befäster 
ritualerna de dysfunktionella antagandena på så sätt att när de oönskade konsekvenserna 
inte uppstår så attribueras det till ritualerna (Abramowitz, 2006).  
 
Behandlingen syftar till att bryta den onda cirkeln, illustrerad i figur 2, vid två punkter. 
Dels genom att träna på att stå ut med ångesten och tvångstankarna för att lära sig att de 
inte är farliga (exponering) och dels genom att inte göra ritualer (responsprevention) för 
att på så sätt bryta vidmakthållandet (Folke, 2008).  
 
Exponering betyder att man utsätter sig för de tankar och situationer som väcker ångest. 
Genom att man gör det vänjer man sig vid tankarna och situationerna och upptäcker att 
de inte är så farliga som man tidigare tänkt. Exponeringen sker med ökande 
svårighetsgrad eftersom man oftast är så rädd att det är otänkbart att börja med de mest 
skrämmande tankarna och situationerna. Man ser till att bekanta sig ordentligt med 
tanken eller situationen genom att stanna länge i den och utforska tankarna och 
situationerna från olika perspektiv. Vanligtvis minskar då ångesten ju längre och oftare 
man utsätter sig för de stimuli som utlöser den, denna process kallas för habituering 
(Bates, 2006). 
 
Förutom exponering ingår även responsprevention, vilket innebär att man gör upp en 
plan för att minska, eller helt avstå, sina ritualer och andra säkerhetsbeteenden. Program 
som siktar mot att få patienten att avstå helt från tvångshandlingar uppnår bäst resultat 
även om det är svårt att uppnå detta under behandlingstiden (Bieling, McCabe & 
Antony, 2008).  
 

Forskning har visat att enbart kognitiva tekniker vid behandling av OCD har begränsad 
effekt när det gäller att reducera OCD-symtom. Dock kan kognitiva element vara 
värdefulla för att underlätta den initiala bedömningen av svårighetsgraden av OCD, 
förebygga tidiga avhopp och för att maximera följsamhet till exponeringen 
(Abramowitz, 2006). 
 
Abramowitz (2006) föreslår att de kognitiva teknikerna i första hand används som 
förberedelse inför exponering och responsprevention. Dysfunktionella antaganden kan 
”mjukas upp” så att patienten får bättre förutsättningar att engagera sig i exponeringen 
och responspreventionen. 
 

Självhjälp vid OCD 

Det råder en viss oklarhet och begreppsförvirring kring vad som menas med självhjälp. 
Bland det som är otydligt i en stor del av litteraturen är framförallt mängden 
terapeutkontakt samt hur denna kontakt, om den alls äger rum, går till. Beträffande 
självhjälp på internet är definitionerna än mer otydliga. Andersson, Bergström, 
Carlbring och Lindefors (2005) föreslår därför följande definitioner:  
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a. Fullt ut självadministrerade behandlingar eller ren självhjälp.  
b. Övervägande självhjälp. Terapeuten bedömer och ger initialt rational och 

lär ut hur självhjälpsverktyget ska användas.  
c. Minimal-kontakt behandling. Aktivt deltagande av terapeut men i en 

mindre grad än i traditionell behandling, exempelvis e-mailkontakt eller 
telefonkontakt.  

d. Övervägande terapeutadministrerad behandling. Traditionell kontakt med 
terapeut vid ett antal sessioner men samtidigt sker behandling med 
självhjälpsmaterial.  

 

De flesta randomiserade kontrollerade studier som gjorts på självhjälp via internet kan 
beskrivas som minimal-kontakt behandlingar (c.) (Andersson m fl., 2005). 
Självadministrerad KBT enligt definition c., har visat sig effektivt vid vissa 
ångestsjukdomar och depression (Andersson m fl., 2005). Ett flertal studier har visat 
effekter mot en rad olika ångestsyndrom såsom paniksyndrom (Gould, Clum & Shapiro, 
1993) och agorafobi (Ghosh & Marks, 1987) som är jämförbara med resultat av 
individualbehandling.  
 
Självadministrerad KBT för OCD har dock undersökts i liten utsträckning men testats i 
några format. Åtminstone en randomiserad studie av biblioterapi har gjorts (Tolin m. fl., 
2007), där formen av självhjälp kan beskrivas som minimal-kontakt behandling (c.). 
Resultatet i studien visade att både traditionell KBT och biblioterapi visade klinisk 
signifikant förbättring, men traditionellt format var signifikant bättre än biblioterapin. 
Telefoninstruerad minimal-kontakt behandling (c.) har utvärderats i en randomiserad 
kontrollerad studie och visade sig i denna studie ha lika goda resultat som traditionell 
behandling (Lovell, Cox & Haddock m fl., 2006). En studie gjord på självadministrerad 
behandling via dator (c.) visade att behandling via dator med enbart visst telefonstöd var 
bättre än avslappning men inte lika effektivt som traditionell behandling. Samma studie 
visade dock att om man enbart mäter behandlingsresultatet hos följsamma patienter så är 
behandlingarna likvärdiga (Greist, Marks & Baer m fl., 2002).  
 
Gruppbehandling vid OCD  

Ett något mer terapiintensivt steg med viss evidens är gruppformat. I gruppformatet 
hinner terapeuten träffa fler patienter (t ex fem patienter per session istället för en). Detta 
steg är därmed inte lika resurskrävande som den traditionella terapin där patienten sitter 
ensam med sin terapeut. Sessionernas antal brukar variera mellan sju och tjugofem med 
ett genomsnitt på cirka tretton sessioner. Rekommendationen är mellan tio och femton 
sessioner med en session en gång i veckan (Bieling m fl. 2008). 
 
Även om de flesta studier avseende behandling av OCD gjorts på individualbehandling 
finns en rad studier som tillsammans tyder på att även gruppformat kan vara effektivt 
(Bieling m fl., 2008). Dock har endast två studier direkt jämfört individualbehandling 
med gruppbehandling. Fals-Stewart, Marks, och Schafer,1993, gjorde en jämförelse 
mellan grupp och individualterapi där det efter sex veckor (session tolv) inte längre 
fanns några signifikanta skillnader mellan patienterna i de två behandlingsformaten.  
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O´Connor, Freeston, Gareau, Careau, Dufour och Aardema (2005) visade i den andra 
direkta jämförelsestudien att båda behandlingarna var effektiva men att individualterapi 
var något mer effektivt.  
 
En relativt ny metaanalys visade att individualterapi leder till större förändringar än 
gruppbehandling när det gäller OCD (Eddy, Dutra, Bradley & Westen, 2004). Här 
visade det sig att i genomsnitt 44 procent av de som fick individualterapi blev 
återhämtade jämfört med 28 procent för de som fått gruppterapi. Frågetecken kvarstår 
följaktligen kring vilken metod som är effektivast och det behövs ytterligare studier som 
på ett metodiskt tillfredsställande sätt gör direkta jämförelser av metoderna.  
 
Individualbehandling vid OCD 

Den typ av KBT som det idag finns mest forskningsstöd för vid OCD innehåller 
exponering och responsprevention i individualterapi. SSRI har i ett flertal studier visat 
sig verksamt vid OCD men ingen studie visar att en kombination av SSRI-preparat och 
individuell KBT ger bättre resultat än KBT ensamt. Dock är en del patienter ovilliga att 
påbörja behandling utan medicinering (Bates, 2006). 
 
Traditionell individualbehandling har mycket goda resultat. Kozak och Foa (1997) fann 
vid en genomgång av tolv studier med sammanlagt 330 patienter inriktade på 
exponering med responsprevention att 83 procent svarade på behandlingen och de 
positiva effekterna kvarstod över tid. Vid ytterligare en genomgång av en grupp på 376 
patienter i sexton studier fann man att 76 procent av patienterna fortfarande hade nytta 
av behandlingen efter i genomsnitt 2,4 år (Kozak & Foa, 1997). 
 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns god evidens för KBT-behandling vid 
OCD. Självhjälpsbehandling för en rad olika ångestsyndrom, däribland OCD, visar goda 
resultat. Även gruppbehandling, avseende OCD, visar goda resultat men antalet studier 
är få. Slutligen finns det stark evidens för individualterapiformatet. 
Behandlingsresultaten mellan de olika behandlingstyperna är i stort sett likvärdiga men 
kräver olika mycket resurser i fråga terapeuttid. Stepped Care är ett sätt att minska 
åtgången av terapeuttid genom att erbjuda stegvis ökande behandlingsintensitet. De mest 
resurskrävande och intensiva terapiformaten kan då reserveras till de patienter som har 
störst behov. Det finns i dagsläget dock få utvärderingar kring hur väl Stepped Care 
fungerar.   
   
Syfte och mål  

Detta är en pilotstudie inom ett relativt outforskat område med primärt syfte att bidra till 
att samla kunskap kring hur väl Stepped Care fungerar; med detta avses 
behandlingsresultat såväl som antal terapeuttimmar jämfört med traditionell behandling.  
Pilotstudien ämnar följa varje individ med sig själv som kontrollpunkt, s k Single-case 
design. Ytterligare ett syfte är att undersöka om det på gruppnivå är möjligt att urskilja 
några faktorer som skulle kunna vara vägledande för framtida forskning. Vi syftar här på 
eventuella skillnader på gruppnivå mellan de olika behandlingsgrupperna samt 
prediktorer. Med prediktorer avses synliga skillnader mellan de som svarar på 
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behandling tidigt i Stepped Care-modellen och de som inte gör det, redan vid en initial 
mätning innan genomförd behandling. Detta analyseras med signifikansprövande 
statistik och eftersom deltagarantalet är förhållandevis lågt får resultaten betraktas som 
preliminära och det går inte att generalisera eller dra normerande slutsatser utifrån dessa.  
 
Frågeställningar 

 
(i) Hur många av deltagarna blir förbättrade, definierat som reduktion till mild 

form av OCD enligt Yale-Brown-Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS), 
(15 poäng eller lägre) efter respektive behandlingssteg samt vid 
uppföljningen 12 veckor efter avslutad behandling? 

 
(ii) Hur påverkas patienterna avseende depression och vardaglig funktion efter 

varje steg i behandlingen samt vid uppföljningen 12 veckor efter avslutad 
behandling? 

 
(iii) Finns det någon skillnad på gruppnivå avseende behandlingseffekter om man 

jämför deltagare som svarar på behandling i första behandlingssteget och de 
som svarar i ett senare skede i behandlingen? 

 
(iv) Hur många terapeuttimmar tar Stepped Care-behandling i anspråk jämfört 

med traditionell behandling? 
 

M e t o d  
 

 

Undersökningsdeltagare 

Deltagarna rekryterades genom Ångestenheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. 
Ångestenheten är en specialiserad öppenvårdsenhet som bedriver utredning, diagnostik 
samt behandling av OCD och OCD-spektrum syndrom, e.g. Body Dysmorphic Disorder 
(BDD) och Trichotillomani (TTM). 
 
Urvalet bestod av patienter som påbörjade behandling för OCD vid Ångestenheten 
under våren och sommaren 2008. Inklusions och exklusionskriterier i denna studie 
baserades på de kliniska och etiska hänsyn som verksamheten vid Ångestenheten har 
behövt ta i sin dagliga vård. Behandlade patienter har därför exkluderats ur studien vid 
de tillfällen de, på grund av ovanstående hänsyn, inte erhållit behandling i strikt enlighet 
med den Stepped Care-modell som avsetts undersökas. Exempelvis kan ansvarig 
behandlare ha bedömt en patient vara i behov av enstaka boostersessioner eller behöva 
gå vidare till nästa behandlingssteg, oavsett poäng på Y-BOCS. Självskattningarna har 
sålunda inte varit den enda grunden för bedömning. Dessutom har patienter som 
bedömts ha för stora besvär för att klara av självhjälps- eller gruppbehandling gått direkt 
till individualbehandling.  
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Inklusionskriterier för studien var att uppfylla kriterierna för OCD som primär diagnos 
enligt DSM-IV-TR (APA, 2002) med medelsvår grad av problem eller mer. Medelsvår 
grad av problem definieras som 16 poäng eller mer på Y-BOCS (Abramowitz, 2006).  
 
För att en patient skulle bedömas som kliniskt signifikant förbättrad efter genomgånget 
steg i behandlingen krävdes en reduktion på Y-BOCS till 15 poäng eller lägre. När en 
patient inte bedömdes ha behov av fortsatt behandling avslutades denna med att ett 
vidmakthållandeprogram utformades. Uppföljningsmätning skedde 12 veckor efter 
avslutad behandling för samtliga patienter.  
   
Exklusionskriterier: 

• Personer med pågående missbruks eller beroendediagnos  
• Annan primär diagnos än OCD.  
• Personer med psykossjukdom eller mental retardation.  
• Språksvårigheter i den utsträckningen att personer ej bedöms klara av att läsa 

texten i steg 1 p.g.a. läs och skrivsvårigheter eller p.g.a. bristande kunskaper i 
svenska.  

• Kliniskt bedömd som olämplig för självhjälp eller gruppbehandling. 
• Deltagare har fått fler sessioner än den undersökta Stepped Care-modellen. 

  
I de fall deltagare intagit läkemedel har dosen under deltagandet i studien hållits på en 
konstant nivå. Medicinering har journalförts av ansvarig läkare och journalerna har 
sedan kontrollerats av författarna innan och efter avslutad behandling.  
  
Mätmetoder 

I enlighet med vad Kazdin (1981) rekommenderar gällande Single-case designer 
utfördes kontinuerliga mätningar av målvariabler med validerade skalor. Mätningar 
utfördes vid upprepade tillfällen för varje undersökningsdeltagare under behandlingens 
gång. De mätinstrument som användes beskrivs nedan. 
  

Yale-Brown-Obsessive-Compulsive-Scale (Y-BOCS; Goodman, Price, Rasmussen, 
Mazure, Fleischmann, Hill & Heninger, 1989; Goodman, Price, Rasmussen, Mazure, 
Delgado, Heninger & Charney, 1989) mäter svårighetsgrad och typ av symtom hos 
patienter med OCD. Skalan har i denna studie använts i två versioner, en vid en initial 
klinisk intervju gjord av behandlande ST-läkare. Denna bygger på patientens 
rapporteringar och väger samman dessa med en slutligt klinisk bedömning som görs av 
behandlaren. Den andra versionen var en internetbaserad självrapporteringsversion där 
enbart patientens rapportering avgjort poängen. För den intervjubaserade skalan har inga 
psykometriska studier gjort men Abramowitz (2006) menar att de kliniska 
observationerna gjorda med denna skala pekar på att den är detaljerad och träffsäker. 
Självrapporteringsversionen av Y-BOCS har goda psykometriska egenskaper avseende 
reliabilitet, validitet och känslighet för förändring (Abramowitz, 2006). Poängtalen 0-7 
motsvarar subklinisk nivå, 8-15 milda symtom, 16-23 medelsvåra symtom, 24-31 svåra 
symtom och 32-40 extremt svåra symtom. 
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Sheehan Disability Scale (SDS) (Leon, Shear, Portera & Klerman, 1992) mäter 
vardaglig (global) funktionsnivå. Formuläret består av tre skalor där 
funktionsnedsättning mäts på arbetsförmåga, socialt liv och familjeliv. Skattningen sker 
på en skala 0-10 (0=inte alls; 10=väldigt mycket). SDS har hög inter-item korrelation 
(0.70 för nedsättning i arbetsförmåga och familjeliv, 0.72 för arbetsförmåga och socialt 
liv, och 0.79 för familjeliv och socialt liv). Som en konsekvens av det starka sambandet 
mellan dessa items är den interna konsistensen också hög (Cronbachs alfa= 0.74-0.86) 
(Leon m fl.,1992).  
 
Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S) är ett 
självskattningsformulär som mäter depressionssymtom (Svanborg & Åsberg, 1994). 
Formuläret består av nio items som mäter sinnesstämning, oroskänslor, sömn, matlust, 
koncentrationsförmåga, initiativförmåga, känslomässigt engagemang, pessimism och 
livslust. För varje symtom skattas svårighetsgrad från 0-6. MADRS-S visar god test-
retest reliabilitet (r = 0.80 - 0.94 och en Cronbachs alfa mellan 0.82 - 0.90 (Svanborg & 
Åsberg, 1994). Enligt Svanborg och Åsberg (1994) motsvarar 0-6 poäng ingen 
depression, 7-19 mild depression, 20-34 medelsvår depression och 35-50 svår 
depression.  
 
Design  

Den använda metoden i denna studie var Single-case design eftersom denna är lämplig 
att använda vid initiala undersökningar av en behandlings effektivitet (Hayes, 1981; 
Kazdin, 1981). Designen innebar att samtliga undersökningsdeltagare genomgick 
upprepade mätningar över tid och på så sätt fungerade som sina egna kontroller. Single-
case design används primärt i tillämpad forskning för att utvärdera effekten av 
genomförda interventioner.  
 
Studien bestod av 19 Single-case designer där varje patient kronologiskt genomgick de 
faser som beskrivs i figur 3 nedan. Den Stepped Care-modell som studerades bedrivs 
som en del av den dagliga verksamheten på Ångestenheten, Karolinska 
Universitetssjukhuset. Patienterna bedömdes initialt kliniskt, både för att erhålla 
baslinjemätning av symtom samt individuell lämplighetsbedömning av Stepped Care 
som vårdform. Om en patient ansågs kunna tillgodogöra sig Stepped Care inleddes 
självhjälpsbehandling, varefter patienten mättes igen. Om symtomen inte reducerats till 
mild form eller mindre, gick patienten vidare till gruppbehandling och därefter gjordes 
ytterligare en mätning. Om patienten då inte reducerat till mild form eller mindre, gick 
patienten in i individualbehandling. Efter avslutad individualbehandling gjordes 
ytterligare en mätning. Samtliga patienter genomgick 12 veckor efter respektive avslutat 
behandlingssteg en uppföljningsmätning. En kort sammanfattning av stegen i 
behandlingen finns i figur 3: 
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Steg 1. Självadministrerad KBT med veckovis telefonstöd á 15 minuter, 6 veckor. 
Ett inledande möte hålls på mottagningen för information och utdelande av material. 
Steg 2. Fortsatt självadministrerad KBT med veckovisa gruppträffar á 2 timmar, 8 
veckor.   
Steg 3. Terapeutadministrerad KBT, 2 sessioner i veckan á 2 timmar, 8 veckor.   

 

Figur 3. Behandlingssteg i Stepped Care på Ångestenheten 

 

Procedur  

De 19 deltagarna rekryterades ur den grupp patienter som remitteras till ångestenheten 
från andra psykiatriska öppenvårdsmottagningar. På ångestenheten träffade patienten 
ST-läkare för diagnosintervju med Mini International Neuropsychiatric Interview  
(MINI) samt övriga skattningar och inhämtning av demografisk information. De 
patienter som inte uppfyllde något av exklusionskriterierna och diagnosticerades med 
OCD som primär diagnos, med medelsvår grad av problem eller mer, tillfrågades om 
deltagande. Patienterna informerades om att deltagande i studien var helt frivilligt och 
inte på något sätt påverkade möjligheten för att erhålla vård. Samtliga tillfrågade 
patienter valde att delta i studien och fick fylla i informerat samtycke och möte bokades 
med psykolog för första mötet inför steg ett. Efter varje genomgånget behandlingssteg 
träffade patienterna psykolog en timme för bedömningssamtal. De fick på egen hand via 
Internet fylla i självskattningsformulären Y-BOCS, MADRAS-S och SDS innan 
bedömningssamtalet. Det totala antalet timmar per patient för diagnosticering, 
beteendeanalys och utvärdering uppskattas i genomsnitt till 5 timmar. Bedömningarna 
gjordes av personal på Ångestenheten, för vilka ytterst ansvarig var  Sergej 
Andreewitch, Överläkare, Ångestenheten.  
 
Behandling  

Behandlingen utfördes under 2008. Alla steg i behandlingen utformades av leg. 
psykolog Fredrik Folke, Ångestenheten, enligt den manual som rekommenderas för 
behandling av OCD av Franklin och Foa, (1997). Behandlingskomponenter har 
genomgående, i alla tre behandlingssteg, varit psykoedukation med kognitiva inslag, 
exponering och responsprevention. Sammanfattningar av självhjälpsmanualen och 
gruppbehandlingsmanualen medföljer som Appendix 1 och 2. 
 
Självhjälpsbehandlingen i denna studie kan karaktäriseras som minimal-kontakt 
behandling enligt tidigare nämnda kriterier. Självhjälpsmanualerna har distribuerats till 
patienterna via Internet. De har arbetat självständigt med hemuppgifter med veckovis 
telefonstöd av terapeut á ca 15 minuter i 6 veckor.  

Steg 1: 
Självhjälp 

Steg 2: 
Grupp 

Steg 3: 
Individual  Pre-

skattning 
Skattning 
Y-BOCS 

Skattning 
Y-BOCS 

Skattning 
Y-BOCS 

Responders Responders 

Vecka 0 Vecka 1-6 Vecka 7 Vecka 8-16 Vecka 17 Vecka 18-25 Vecka 26 

Uppföljning 

12 Veckor efter 
avslutad behandling 

Responders 
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Gruppbehandlingen bestod av 8 sessioner á 2 timmar en gång i veckan i 8 veckor. 
Mellan sessionerna fick patienterna utföra hemuppgifter.  
 
Individualbehandlingen bestod utav traditionell behandling 2 - 3 sessioner á 2 timmar 
per vecka i 8 veckor.  
 
Behandlingarna har utförts av leg. psykolog Fredrik Folke, leg. psykolog Linda Lövefors 
och av psykologkandidater Jesper Bedinger och Mårten Skogman under handledning av 
Fredrik Folke och Linda Lövefors. Psykologkandidaterna har ansvarat för varsin 
självhjälpspatient, en gruppbehandling under gemensamt ansvar, samt varsin 
individualbehandling.  
 
Etiska överväganden  

Som examensuppsats på Stockholms universitet faller denna studie inom ramen för de 
forskningsetiska principer som gäller vid humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
(Vetenskapsrådet, 1990).  Hänsyn till de fyra grundläggande etiska principerna har tagits 
på följande vis:  
 
Informationskravet: Deltagarna har informerats om syftet med studien samt hur deras 
deltagande i studien kan påverka resultatet. Deltagandet i undersökningen har varit 
frivilligt och deltagarna har informerats om rätten att avbryta sin medverkan.  

Samtyckeskravet: Deltagarna har informerats om att de själva har rätt att bestämma över 
sin medverkan, samt att deras medverkan ej påverkar kötider eller tillgänglighet av vård. 

Konfidentialitetskravet: Deltagarna har upplysts om konfidentialitet, vilket innefattar att 
alla deltagare i studien avidentifieras samt att tystnadsplikt gäller för all personlig 
information för alla ingående deltagare. Detta innebär bland annat att all data som 
insamlats från Ångestenheten hanterats av så få personer som möjligt samt 
avidentifierats och kodats.  

Nyttjandekravet: Deltagarna har informerats om att de insamlade uppgifterna enbart 
används för forskningsändamål, och inte får användas eller utlånas för kommersiellt 
bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Patienterna som deltagit i undersökningen får 
tillgång till slutresultatet i skriftlig form om de så önskar.  

Databearbetning 

Vid Single-case design är det mest reliabla angreppssättet att samla data vid upprepade 
mätningar på varje deltagare. Detta plottas sedan i en graf för att på ett visuellt 
överskådligt sätt kunna notera förändringar i de olika skalorna. I denna studie plottades 
mätdata från varje tillfälle på varje skala för enskilda deltagare. Patienterna delades in i 
tre olika grupper utifrån genomgått behandlingssteg. På detta sätt kan man visuellt 
notera förändringar i olika skalor vid olika tillfällen på ett överskådligt sätt (Kazdin, 
1981).  



 

 

16 

 
För signifikansprövningar på gruppnivå användes Mixad ANOVA 2x3, med 
genomgånget behandlingssteg som grupperingsfaktor samt mättillfälle - med vart av de 
använda måtten som beroende variabel - som upprepningsfaktor. Utöver detta görs 
beroende och oberoende T-test mellan mättillfällena.  

 
 

R e s u l t a t  
 
Flödesschema 

 

 
Figur 4. Flödesschema över de olika faserna   
 

Patientkaraktäristika  

Av de femton patienterna som slutförde behandlingen var 9 män och 6 kvinnor. 
Genomsnittsåldern var 34 år. En majoritet hade erfarenhet av tidigare psykoterapi, dock 
ej av KBT-behandling. 11 av 15 patienter behandlades med antidepressiva läkemedel. 
Medicineringen påbörjades innan behandlingsstudien inleddes och hölls konstant under 
behandlingens gång.  
 

Bortfallsanalys  
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Av de totalt 19 patienter som deltog i studien avbröt 4 stycken under behandlingens 
gång.  
Patient P råkade under självhjälpsfasen råkade ut för en traumatisk personlig händelse 
och avbröt därför behandlingen efter denna fas.  
Patient Q kunde inte förlika sig med KBT som förklaringsmodell och metod för att 
behandla hennes problematik. Patienten avstod vidare behandling efter självhjälpsfasen.  
Patient R flyttade efter självhjälpsbehandlingen till annan ort. Det geografiska avståndet 
gjorde att behandling inte var möjlig att genomföra.  
Patient S tackade efter självhjälpsbehandlingen nej till grupp och individualbehandling 
på grund av socialfobiska skäl. Data för ovanstående bortfall presenteras inte i resultatet. 
Sammantaget avvek inte bortfallspatienterna på något nämnvärt sätt från övriga patienter 
vid preskattningarna.  
 

Exkluderade  

Totalt 14 patienter uppfyllde av olika anledningar exklusionskriterierna och 
exkluderades därför från studien. Av dessa bedömdes två patienter ha för stora 
språksvårigheter för att kunna tillgodogöra sig självhjälpsbehandling och tre patienter 
gick direkt till individualbehandling då de av ansvarig behandlare bedömdes ha för svåra 
problem. Sju patienter erhöll på grund av kliniska hänsyn extra boostersessioner, vilket 
gick utanför den undersökta Stepped Care-modellen, eller gick av samma skäl vidare till 
nästa behandlingssteg trots att de hade 15 eller lägre på Y-BOCS. Två patienter 
diagnostiserades med annan primär diagnos.  
 

Behandlingseffekter  

 
Figur 5. Y-BOCS Resultat för deltagare som svarat på behandling efter självhjälp 
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I figur 5 presenteras de deltagare som reducerat till lägre än 16 poäng på Y-BOCS efter 
självhjälpsdelen i behandlingen. Av de totalt 15 patienterna blev 8 stycken (53 procent) 
så pass bra att de anses ha svarat signifikant på behandlingen och reducerat till milda 
symtom eller lägre (Abramowitz, 2006). Av dessa 8 patienter behöll alla utom en, 
patient M, sina behandlingsresultat vid uppföljningen 12 veckor senare. 5 patienter, A, 
D, J, L, N fortsatte att förbättras från den avslutade behandlingen till dess att 
uppföljningen gjordes, och 2 patienter, K och O kvar på samma nivå som vid avslutad 
behandling  
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Figur 6. Y-BOCS Resultat för deltagare som svarat på behandling efter gruppterapi 
 
Figur 6 visar resultatet efter gruppbehandlingen. 5 av de initialt 15 (33 procent) svarade 
på behandlingen i denna fas. Av dessa bibehöll 3 patienter, B, E och I, sina framsteg vid 
12-veckorsuppföljningen. Efter självhjälpsbehandlingen hade 1 patient, I, reducerat från 
preskattningen, 2 patienter, B och E, låg på samma nivå och 2, C och F, hade ökat något. 
Efter gruppbehandlingen hade alla 5 reducerat till 14 poäng eller lägre. Av de patienter 
som behöll framstegen vid uppföljningen låg I på samma nivå och E lägre än efter 
avslutad behandling. Patient B försämrades något men låg fortfarande under gränsen för 
återfall. 2 av patienterna, C och F, återföll och var tillbaka på ungefär samma nivå som 
innan behandlingen. Båda dessa patienter skattade något högre på Y-BOCS efter att ha 
genomgått självhjälpen än vid preskattningen.  
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Figur 7. Y-BOCS Resultat för deltagare som svarat på behandling efter individualterapi 
 
I figur 7 visas de patienter som gick vidare till individualterapi. Av de initialt 15 
patienterna reducerade de sista 2 (6procent) till subklinisk nivå i det sista 
behandlingssteget, men båda återföll till 16 poäng eller högre på Y-BOCS. Båda 
reducerade något efter självhjälpen och patient G fortsatte att reducera efter 
gruppbehandlingen emedan patient H ökade efter gruppbehandlingen. Efter avslutad 
individualbehandling hade båda deltagarna reducerat kraftigt och hamnade på 11 poäng 
eller lägre. Vid uppföljningen hade båda återfallit, patient G hade då 16 poäng, dvs 
precis på gränsen för återfall och patient H återföll till 23 poäng. 
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Figur 8. MADRS-S Resultat för deltagare som svarat på behandling efter självhjälp 
 
Figur 8 visar resultatet på MADRS-S för självhjälpsgruppen. Alla 8 patienter som 
reducerade till 15 eller lägre på Y-BOCS efter självhjälp visade också tydliga tecken på 
förbättring avseende depression. 5 patienter, A, D, J, L och N uppfyllde vid 
uppföljningen inte kriteriet för depression (0-6 poäng). 3 patienter, K, M och O, 
uppfyllde vid uppföljningen normpoängen för mild depression (7-19 poäng) men deras 
poäng var låga, patienter K och O hade 7 poäng och patient M hade 8 poäng.  
 
Patient A hade vid preskattningen så låga poäng att kriteriet för depression inte 
uppfylldes. 4 patienter, D, M, N och O uppfyllde kriteriet för mild depression och 3 
patienter J, K och L, uppfyllde kriteriet för medelsvår depression (20-34 poäng). Ingen 
deltagare uppfyllde kriteriet för svår depression (35-50 poäng). Tre patienter, D, M och J 
reducerade till att inte uppfylla kriteriet för depression efter avslutad självhjälp, men M 
återföll till mild depression vid uppföljningen. 4 patienter K, L, N och O uppfyllde 
fortfarande kriteriet för depression efter avslutad självhjälp. L, N och O fortsatte att 
reducera till uppföljningen och L och N uppfyllde då inte längre kriteriet för depression.  
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Figur 9. MADRS-S Resultat för deltagare som svarat på behandling efter gruppterapi 
 
Figur 9 visar resultatet på MADRS-S för de 5 patienter som reducerade till 15 eller lägre 
på Y-BOCS efter gruppterapi. Av de 5 patienterna uppfyllde 1, I, vid uppföljningen inte 
kriteriet för depression (0-6 poäng). 
 
Två patienter E och I visade tydliga tecken på förbättring avseende depression och tre 
patienter, B, C och F visade varierande resultat. Patient I och E reducerade från 
preskattningen till självhjälpen och patient I uppfyllde inte längre kriteriet för 
depression. Patient B hade samma poäng från preskattningen till självhjälpen och 
patienter C och F ökade kraftigt. Efter gruppbehandlingen var patient I oförändrad, 
patienter B och C ökade och patienter E och F reducerade, F mycket kraftigt. Patienter 
B, F och E uppfyllde efter avslutad gruppbehandling kriteriet för mild depression och 
patient C uppfyllde kriteriet för medelsvår depression. Patient I var oförändrad och 
uppfyllde inte längre kriteriet för depression. Vid uppföljningen hade 2 av patienterna, E 
och B reducerat ytterligare och patient F återföll från mild depression vid 
behandlingsavslut till medelsvår depression vid uppföljningen. Patient C med medelsvår 
depression vid behandlingsavslut hade vid uppföljningen reducerat till mild depression.  
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 Figur 10. MADRS-S Resultat för deltagare som svarat på behandling efter 
individualterapi 
 
Figur 10 visar resultatet på MADRS-S för de patienter som reducerade till 15 eller lägre 
efter individualterapi. Vid preskattningen uppfyllde patient G mild depression och 
patient H medelsvår depression. Efter avslutad självhjälp ökade bägge patienterna något 
och båda uppfyllde medelsvår depression. Efter gruppbehandlingen reducerade patient G 
något till mild depression och patient H ökade kraftigt till svår depression. Patient G 
uppfyllde inte längre kriteriet för depression efter avslutad individualterapi. Patient H 
uppfyllde efter avslutad behandling kriteriet för medelsvår depression. Vid 
uppföljningen hade patient G återfallit till mild depression och patient H var oförändrad. 
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 Figur 11. SDS Resultat för deltagare som svarat på behandling efter självhjälp 
 
Figur 11 visar resultatet på SDS för självhjälpsgruppen. Alla patienter som reducerade 
till 15 eller lägre på Y-BOCS efter självhjälp visade också tydliga tecken på förbättring 
avseende global funktion. Av dessa åtta patienter behöll patient D, L och N sina 
behandlingsresultat vid uppföljningen 12 veckor senare. Patient A och J fortsatte att 
förbättras och patient O och M ökade sina poäng från den avslutade behandlingen till 
dess att uppföljningen gjordes.  
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 Figur 12. SDS Resultat för deltagare som svarat på behandling efter gruppterapi 
 
Figur 12 visar resultatet på SDS för de som reducerade till 15 eller lägre efter 
gruppterapi. Patient I och C minskade sina poäng redan efter självhjälpsfasen medan 
patient F ökade sina poäng och patient E och B var oförändrade. Efter 
gruppbehandlingen sänkte patient B, F och E sina poäng. Patient C som efter första 
fasen sänkt sina poäng ökade nu något och patient I behöll samma poäng som efter 
självhjälpsfasen. Vid uppföljningen hade patient C, E och I fortsatt att minska sina 
poäng och patient B och F hade återfallit, dock till lägre poäng än vid preskattning.   
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 Figur 13. SDS Resultat för deltagare som svarat på behandling efter individualterapi  
 
Figur 13 visar resultatet på SDS för de som reducerade till 15 eller lägre efter 
individualterapi. Ingen av deltagarna sänkte sina poäng efter självhjälpsfasen.  Patient G  
sänkte sina poäng efter avslutad gruppbehandling och fortsatte minska efter avslutad 
individualterapi. Patient H ökade sina poäng både efter grupp och individualbehandling 
trots minskade poäng på Y-BOCS. Vid uppföljningen hade patient G återfallit något och 
patient H låg kvar på samma nivå. 
 
Som redovisats i figurer 5, 8 och 11 så förbättras de allra flesta patienter som blir 
färdigbehandlade i självhjälpsbehandlingen även beträffande depression och global 
funktion. De flesta bibehåller även sina behandlingseffekter vid uppföljningen. Det är 
även visuellt synligt i figurer 6, 9, och 12 att de flesta patienter som inte förbättras i 
självhjälpsbehandlingen och går till gruppterapi erhåller ökade poäng på depression men 
en liten minskning av poäng i global funktion. Om patienterna blir hjälpta av 
gruppbehandlingen avseende OCD förbättras de flesta även avseende depression och 
global funktionsnivå. De två patienter som går vidare från gruppbehandling och 
förbättras i individualbehandlingen sänker båda sina poäng på depressionsskalan, figur 
10, och den ena patienten sänker sina poäng avseende global funktion, figur 13.  
 
Dessa tendenser på gruppnivå tydliggörs med hjälp av de inritade kurvorna för 
medelvärden som ritats in i varje figur. Dessa förändringar har signifikansprövats och 
redovisas i tabell 1 nedan. Som tidigare nämnts är det antal patienter som går vidare till 
individualbehandling så pass få att vi i följande signifikansprövningar väljer att 
sammanföra dessa individer med de patienter som blivit förbättrade efter 
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gruppbehandling. På så sätt får vi fler individer till beräkningen men samtidigt avgränsar 
vi oss till att endast uttala oss om skillnader, avseende OCD, depression och global 
funktion, mellan de som blivit bra efter självhjälpsbehandlingen och de som inte blivit 
det.  
 
I tabell 1 presenteras en översikt över F-värden, t-värden, medelvärden och 
standardavvikelser på Y-BOCS, MADRS-S samt det sammanslagna totala värdet av de 
tre delskalorna på SDS .  
 
Tabell 1 F-värden, t-värden, medelvärden, standardavvikelser Y-BOCS, MADRS-S samt SDS. 

 
Variabel Behandlingstyp (n) Preskattning Självhjälp Uppföljning  t-värde  f-värde 
      (pre-uppf) 

 
Y-BOCS Självhjälp 8 20.8 (3.4) 8.1 (4.2) 7.4 (8.2) 7.5 ⊕⊕⊕⊕ G: 31.0 ⊕⊕⊕⊕  
 Grupp/individ 7 25.3 (3.9) 23.6 (3.6) 17.0 (6.7) 1.0 T: 29.8 ⊕⊕⊕⊕ 
       I: 4.4 * 
 Oberoende t-test 2.4 *    2.5 *  
 
 
MADRAS-S Självhjälp 8 11.6 (6.7) 4.9 (3.6) 4.3 (3.4) 2.4 * G: 8.8 * 
 Grupp/Individ 7 15.9 (8.3) 19.0 (10.1) 15.0 (9.4) 1.4 T: 3.5 
       I: 5.2 * 
 Oberoende t-test 1.1   3.0 * 
 
SDS Total Självhjälp 8 8.5 (3.8) 2.5 (2.3) 2.4 (2.3) 3.5 * G: 22.6 ⊕⊕⊕⊕ 

 Grupp/Individ 7 18.6 (4.7) 17.1 (7.3) 10.3 (8.6) 0.9 * T: 16.2 ⊕⊕⊕⊕ 
        I: 3.7 * 
 Oberoende t-test 4.6 ***   2.4 

 
* P < 0.05, ** P < 0.01, *** P < 0.001, ⊕ < 0.0001 

 
Mixade ANOVA 2x3-analyser  

Resultatet av de tre mixade ANOVA 2x3 analyserna redovisas i tabell 1 ovan.  
En ANOVA 2x3 med behandlingstyp som grupperingsfaktor och mättillfälle som 
upprepningsfaktor, gjord med Y-BOCS som beroende variabel, visar en signifikant 
huvudeffekt av tid. F2,15=29,8, p<0,0001.  
 
En signifikant huvudeffekt uppvisas även mellan grupperna, F1,15=31,0, p<0,0001.   
 
Det finns även en signifikant interaktionseffekt mättillfällen x behandlingstyp, F2,15=4,4, 
p<0,05.  
 
En mixad ANOVA 2x3 med behandlingstyp som grupperingsfaktor och mättillfälle som 
upprepningsfaktor, gjord med MADRS-S som beroende variabel, visar ingen signifikant 
huvudeffekt av tid. F2,15=3,5, p= 0,54 med korrektion för sfäricitet enligt Huynh-Feldt.  
 
Däremot finns en signifikant huvudeffekt mellan grupperna, F1,15=8,8, p=0,011.  
 
Det finns även en signifikant interaktionseffekt mättillfällen x behandlingstyp, F2,15=5,2, 
p=0,018 med korrektion för sfäricitet enligt Huynh-Feldt.   
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Figur 14. MADRS-S interaktionseffekt mättillfällen x behandlingstyp  
 
Figur 14 visar att beroende på vilken grupp man tillhörde påverkades depressionen 
signifikant olika över tid. De som blev förbättrade efter självhjälp, avseende OCD-
symtom, minskade även sina poäng på MADRS-S och behöll sina framsteg.  
 
De patienter som inte blev förbättrade efter självhjälpsdelen avseende Y-BOCS ökade 
sina poäng på MADRS-S vid mättillfälle 2 men var vid uppföljningen tillbaka på 
ungefär samma nivå som vid preskattningen, se figur 14. Den ökning i poäng i MADRS-
S från mättillfälle 1 (preskattning) till 2 (självhjälp), för dem som inte blev förbättrade 
avseende Y-BOCS är dock inte signifikant i ett beroende t-test mellan mättillfällena, 
t6=1,4, p>0,05. 
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En Mixad ANOVA 2 x 3 med behandlingstyp som grupperingsfaktor och mättillfälle 
som upprepningsfaktor och bedömd global funktion (SDS) som beroende variabel visar 
en huvudeffekt av tid F2,15=16,2, p<0,0001.  
 
Det finns även en signifikant huvudeffekt avseende SDS mellan grupperna, F1,15=22,6, 
p<0,001.  
 
Det finns en signifikant interaktionseffekt mättillfällen x behandlingstyp F2,15=3,7, 
p=0,039.  

Figur 15. SDS, interaktionseffekt mättillfällen x behandlingstyp  
 
Figur 15 visar att beroende på vilken grupp man tillhörde påverkades den globala 
funktionen signifikant olika över tid. Gruppen som blev förbättrade efter självhjälp 
avseende Y-BOCS minskade även sina poäng på SDS och behöll sina framsteg vid 
uppföljningen. Gruppen som inte blev förbättrade efter självhjälpsdelen minskade sina 
poäng i mycket mindre utsträckning på SDS till mättillfälle 2 men hade vid 
uppföljningen efter avslutad behandling fortsatt minskat sina poäng markant.  
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Beroende och oberoende t-test  

Resultaten av de beroende och oberoende t-testerna redovisas i tabell 1 ovan. Ett 
beroende t-test avseende Y-BOCS visar en signifikant skillnad för deltagarna som 
förbättrades i självhjälpsfasen mellan preskattning och uppföljning. t7=7,5, p<0.0001. 
Det finns ingen signifikant skillnad mellan dessa tillfällen för de deltagare som 
förbättrades i grupp/individualfaserna. t6=1,0, p>0,05. Den grupp av deltagare som blev 
signifikant bättre i självhjälpsfasen behöll således sina framsteg medan de som 
förbättrades i en senare fas inte gjorde det. Ett oberoende t-test visar också att denna 
skillnad är signifikant vid tillfälle 5 avseende Y-BOCS, t14=2,5, p<0.0001.  
 
Ett beroende t-test avseende MADRS-S på tillfälle 1 - 5 visar att det finns en signifikant 
skillnad för den grupp av deltagare som blivit förbättrade under självhjälpsfasen mellan 
dessa tillfällen, t7=2,4, p<0,05. Det finns inte någon signifikant skillnad mellan tillfälle 1  
- 5 för den grupp av deltagare som förbättrats under grupp/individualfaserna, t6=1,4, 
p>0,05. Självhjälpsgruppen blir följaktligen signifikant bättre, men inte grupp/individual 
avseende depression mellan testtillfällena.  
 
Ett oberoende t-test mellan självhjälpsgruppen och grupp/individual vid tillfälle 5 visar 
att det finns en signifikant skillnad mellan grupperna vid uppföljningen avseende 
MADRS-S, t14=3,0, p<0,05. 
 
Ett beroende t-test avseende SDS vid tillfälle 1 - 5 visar att det finns en signifikant 
skillnad både för självhjälpsgruppen, t7=3,5, p<0,05 och grupp/individual t6=0,9, p<0,05. 
Det betyder att båda grupperna blivit signifikant bättre avseende SDS.  
 
Ett oberoende t-test vid tillfälle 5 visar att det inte finns någon signifikant skillnad 
mellan grupperna avseende SDS, t14=2,4, p>0,05.  
 

Ett oberoende t-test som jämför grupperna sinsemellan vid tillfälle 1 avseende Y-BOCS 
visar att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna vid preskattningen, t14=2,4, 
p<0,05. 
 
Ett oberoende t-test som jämför grupperna sinsemellan vid tillfälle 1 avseende MADRS-
S visar att det inte fanns en signifikant skillnad mellan grupperna vid preskattningen. 
t14=1,1, p>0,05. 
 
Ett oberoende t-test som jämför grupperna sinsemellan vid tillfälle 1 avseende SDS visar 
att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna vid preskattningen, t14=4,6, 
p>0,001. 
 
Det finns följaktligen en signifikant skillnad mellan grupperna vid preskattningen 
avseende Y-BOCS och SDS men inte MADRS-S.  
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Terapeuttimmar 

Det totala antalet patienter som ingick i studien var 15 st. Om dessa patienter hade fått 
traditionell behandling, (TAU) skulle antalet terapeuttimmar exklusive administration 
uppgå till 30 timmar (Kozak & Foa, 1997). Till det tillkommer ca 5 timmars 
administration per patient. Totalt 35 terapeuttimmar per patient.  
 
I denna studie har antalet terapeuttimmar fördelats på de 15 patienterna enligt följande: 
Alla deltagare genomgår diagnostisering och beteendeanalys ca 5 timmar per patient. 
Behandling och uppföljning i självhjälpsfasen uppgår till 15 min per patient och vecka i 
6 veckor. Administrativt arbete ca 15 min per patient och vecka samt en timma 
uppföljning per patient. Detta ger totalt 4 terapeuttimmar per patient. 
 
Gruppbehandling uppgår till 2 timmar per grupp per vecka i 8 veckor. Varje grupp 
består av 3-6 deltagare, i denna studie har deltagarna delats upp i två grupper. För denna 
beräknings skull räknas gruppatienter som en grupp och individualpatienter som en 
grupp. Administrativt arbete beräknas till ca 15 min per patient och vecka samt en 
timma uppföljning per patient. Detta ger totalt ca 7 timmar per patient. 
 
Individualbehandlingen följer ovan beskriven traditionell behandling, 30 timmar per 
patient. Av dessa nyckeltal framkommer följande beräkning:  
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Tabell 2 Uppskattning och beräkning av terapeuttimmar för traditionell KBT behandling 
och Stepped Care 

 
Behandling Innehåll Terapeuttid 

TAU Diagnosticering och beteendeanalys  5 timmar  
 Individualbehandling 30 timmar 
 15 patienter, (15*35 tim) 525 timmar 

 
 Totalt TAU 525 timmar 

 
Stepped Care  
Självhjälp Diagnosticering och beteendeanalys  5 timmar  
 Självhjälp  4 timmar  
  8 patienter, (8*9 tim) 72 timmar 
 
Grupp Diagnosticering och beteendeanalys  5 timmar  
 Självhjälp  4 timmar  
 Gruppbehandling 7 timmar  
 5 patienter, (5*16 tim) 80 timmar 
 
Individual Diagnosticering och beteendeanalys  5 timmar  
 Självhjälp  4 timmar  
 Gruppbehandling 7 timmar  
 Individualbehandling 30 timmar 
 2 patienter, (2*46 tim) 92 timmar 
 

 
 Totalt Stepped Care 244 timmar 
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D i s k u s s i o n  
 
Denna pilotstudies primära syfte är att bidra till kunskapsinsamlingen kring vårdformen 
Stepped Care. Detta är av stort intresse då intresset för Stepped Care som ett alternativ 
till traditionell KBT-behandling växer. Bland annat bör vi få ökad kunskap kring hur 
vårdformen klarar sig beträffande effekter i jämförelse med traditionell behandling.  
 
Föreliggande studie har därför haft som syfte att undersöka hur väl Stepped Care 
fungerar, definierat som behandlingseffekt på patienter, per behandlingssteg, samt att 
jämföra hur många timmar i terapeuttid detta leveranssätt av vård tagit i anspråk i 
jämförelse med en traditionell KBT-behandling vid OCD.  
 
Eftersom antalet deltagare i denna studie är relativt få bör resultaten betraktas som 
preliminära. Vi menar dock att de resultat vi finner pekar på intressanta tendenser som 
kan utgöra underlag som riktlinjer och viktiga frågeställningar för kommande studier, 
eller för eventuella beslutsfattare.  
 
Sammanfattning av resultatet 

Totalt 33 patienter screenades för deltagande i studien, antalet exkluderade uppgick till 
14. Av de 19 inkluderade patienterna bortföll 4, se figur 4. Av de kvarvarande 15 
patienterna förbättrades samtliga avseende primär diagnos, enligt studiens kriterier (15 
poäng eller lägre på Y-BOCS) vid behandlingsavslut. 8 av dessa 15 patienter blev 
förbättrade i självhjälpsfasen, 5 patienter i gruppfasen och 2 patienter i individualfasen, 
vilket redovisats i figur 5, 6 och 7. Vid uppföljningen återföll 5 patienter; 1 från 
självhjälpsfasen, 2 från gruppbehandlingsfasen och 2 från individualbehandlingsfasen.  
 
Självhjälpsgruppen behöll sina framsteg avseende Y-BOCS över tid bättre än övriga 
grupper. Endast 1 patient i självhjälpsgruppen hade återfallit vid uppföljningen medan 2 
patienter i gruppfasen och båda individualpatienterna hade återfallit vid uppföljningen. 
En av individualpatienterna hade visserligen poäng som låg precis på gränsen för återfall 
och var därmed väsentligt förbättrad, se figur 5-7. 
 
Resultaten på övriga mått följer i stora drag mönstret på Y-BOCS. Självhjälpsgruppen 
reducerade sina poäng på MADRS-S vid mättillfället efter avslutad behandling och hade 
fortsatt att reducera vid uppföljningen, vilket redovisats i figur 8 samt tabell 1. Däremot 
påverkades inte depressionen signifikant för grupp/individualpatienterna, se figur 9, 10 
samt tabell 1. Både självhjälpsgruppen och grupp/individualpatienterna reducerade sina 
poäng på SDS vid avslutad behandling och bibehöll förbättringen vid uppföljningen, se 
figur 11-13. 
 
De oberoende t-testen vid preskattningarna visar en signifikant skillnad mellan de 
patienter som blev förbättrade i självhjälpsfasen och de som gick vidare till fler 
behandlingssteg avseende Y-BOCS och SDS. Det finns ingen signifikant skillnad vid 
preskattningen avseende MADRS-S. De beroende t-testen visar att endast 
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självhjälpsgruppen blir signifikant förbättrade avseende Y-BOCS och MADRS-S. Båda 
grupperna blir däremot signifikant förbättrade avseende SDS, se tabell 1.  
 
Resultaten i studien tyder, i likhet med tidigare forskning, på att Stepped Care och 
traditionell behandling är jämförbara avseende behandlingsresultat (van Straten m fl.,  
2006) (Treasure m fl., 1996). I föreliggande studie blev 15 av 19 patienter (79 procent) 
kliniskt förbättrade efter avslutad behandling. Vid uppföljningen var 10 av 19 patienter 
(53 procent) fortfarande kliniskt förbättrade. Dessa behandlingsresultat är i linje med 
resultaten för traditionell behandling (Kozak & Foa, 1997) (Eddy, Dutra, Bradley & 
Westen, 2004). Givet de likvärdiga behandlingsresultaten blir frågeställningen om 
åtgång av terapeuttid högst relevant. Den totala åtgången av terapeuttid i denna studie är 
244 timmar jämfört med schablonberäkningen 525 timmar om patienterna hade 
behandlats i traditionell individualbehandling (Kozak & Foa, 1997). Det vill säga att det 
åtgår 281 timmar mindre terapeuttid i Stepped Care-modellen, se tabell 2.  
 
Slutsatser avseende resultatet 

De oberoende t-testerna gjorda på preskattningarna visar att de patienter som gick vidare 
till grupp/individualfasen hade svårare grad av symtom på Y-BOCS och SDS innan 
behandling och var troligen därför mer svårbehandlade. För dessa patienter hjälper 
således inte de mindre terapeutintensiva behandlingsstegen. Graden av symtom skulle 
också kunna förklara att återfallsfrekvensen ökar ju senare i behandlingen som 
patienterna fick symtomreduktion. Denna patientgrupp behöver troligtvis mer stöd efter 
avslutad behandling i form av boostersessioner eller liknande för att förhindra återfall. 
Värt att notera är att vissa patienter i denna studie efter klinisk bedömning erhållit 
boostersessioner och därför blivit exkluderade. Det omvända gäller för 
självhjälpsgruppen; om graden av symtom inte utgör hinder för att man klarar av att 
utföra exponeringen på egen hand så ökar sannolikheten för att man klarar av att 
vidmakthålla sina framsteg. Detta eftersom exponering och responsprevention på egen 
hand är vad som krävs för vidmakthållande.  
 
Det faktum att utfallsmåtten korrelerar i så hög grad vid framsteg, om man ser endast på 
självhjälpsgruppens resultat, tyder på att behandlingen åstadkommer förändring i fler 
hänseenden än bara gällande tvångssyndromet. En tolkning är att denna grupp av 
patienter till skillnad från grupp/individual patienterna, då OCD-symtomen minskar, får 
ökad kapacitet till arbetsförmåga, mer tid till vänner och familj och därmed förbättring 
gällande även depressiva symtom. Detta får betraktas som en mycket positiv effekt av 
behandlingen.  
 
I linje med annan forskning inom området förefaller det som att ett stort antal patienter 
blir hjälpta av mindre terapeutintensiv behandling. Självhjälpsgruppen har jämfört med 
traditionell KBT-behandling vid OCD mycket goda resultat. Sett till hur studiens 
samtliga patienter förbättras över tid är resultaten i samstämmighet med tidigare 
forskning kring effekter av traditionell KBT för OCD. 10 av 19 (53 procent) av studiens 
deltagare behåller sina framsteg vid uppföljningen. Den mixade ANOVAN 2x3 med 
behandlingstyp som grupperingsfaktor och mättillfälle som upprepningsfaktor, gjord 
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med Y-BOCS som beroende variabel, visade även en signifikant huvudeffekt av tid, 
avseende hela populationen, se tabell 1. 
 
Gemensamt för de patienter som återfaller är en svårare grad av symtom. En teori är att 
de patienter som får återfall i Stepped Care är samma kategori av patienter som får 
återfall i traditionell behandling. Ett område för framtida forskning bör vara att 
undersöka vilka patienter som har hög risk att återfalla. Exempelvis genom att 
undersöka korrelationer mellan återfall och typen av tvång, graden av tvång, 
komorbiditet och global funktion med förhoppningen att bättre kunna avgöra vilket 
behandlingsupplägg som bör tillämpas för att minimera antalet återfall.  
 
Trots att interventionerna inte är inriktade på depressiva symtom påverkades depression 
olika för grupperna. Självhjälpspatienterna förbättrades signifikant men inte grupp/ 
individualpatienterna. Det finns ingen signifikant skillnad mellan patientgrupperna 
avseende depression vid preskattningen. Detta kan förstås på olika sätt. En hypotes är att 
skillnaden mellan grupperna vid uppföljningen beror på faktorer utanför behandlingen, 
såsom arbetslöshet, sjukskrivning, sociala kontakter etc. Stöd för denna hypotes ges av 
den stora skillnaden mellan grupperna vid preskattningen avseende SDS viket mäter just 
dessa faktorer. Grupp/individualpatienterna är vid preskattningen signifikant sämre 
avseende SDS vilket troligen innebär att de, när OCD symtomen börjar avta, exempelvis 
har ett mindre socialt nätverk att falla tillbaka på avseende övriga områden i livet. Den 
tid som tidigare upptogs av ritualer skall då fyllas med annat innehåll, samtidigt som 
dessa patienter kan ha få vänner, inget eller litet stöd från familjen eller långvariga 
sjukskrivningar alternativt problematik förknippad med arbetslöshet. Denna typ av 
psykosociala problem är i hög grad förknippade med depression vilket skulle förklara 
den högre poängen på MADRS-S hos denna patientgrupp. Denna typ av problem skulle 
dessutom kunna förklara den höga frekvensen av återfall hos denna patientgrupp. 
 
En annan möjlig förklaring till skillnaden mellan grupperna avseende depression vid 
uppföljningen kan sökas i hur patienterna påverkades beträffande just depression under 
behandlingens gång. Stöd till en sådan förklaring ges av att skattningarna efter 
självhjälpsfasen visar att vissa patienter som inte blev förbättrade efter denna ökade sina 
poäng på MADRS-S, se figur 14. Orsaken till ökningen av poäng efter denna fas skulle 
kunna bero på att dessa patienter blev mer deprimerade av att misslyckas med 
behandlingen. En annan möjlig orsak till ökningen skulle kunna vara att dessa patienter 
blev mer deprimerade av att under behandlingens inledande fas inse graden av sina 
problem. Något som stödjer den senare tolkningen är att samma patienter som ökar 
poängen på Y-BOCS ökar även på MADRS-S. Man blir vanligen i denna typ av 
behandling bättre på att känna igen sina OCD-symtom och detta påverkar sinnesläget 
negativt. En vanlig reaktion är att man blir förvånad över hur mycket tid och energi man 
faktiskt lägger ner på sitt tvång och att detta känns nedslående.   
 
Eftersom man kan se skillnader på gruppnivå redan innan utförd behandling tyder 
resultatet av denna studie, i enlighet med tidigare forskning kring Stepped Care, på att 
det är mycket viktigt att mäta och diagnostisera korrekt. Man skall därefter anpassa 
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behandlingsstegen individuellt efter svårighetsgrad och inte som i detta fall använda 
samma behandlingstyp för alla. För att kunna göra detta krävs dock ytterligare 
datainsamling och normering, vilket vore en ypperlig ansats för kommande 
forskningsprojekt. Stepped Care som vårdform är en rimlig väg till denna typ av data 
och normering samtidigt som det är en kostnadseffektiv behandling som patienterna 
verkar ha god nytta av.  
 
Resultatet av en sådan datainsamling och normering skulle resultera i att vårdformen 
Stepped Care blev överflödig. Istället skulle patienter slussas till rätt behandling från 
början och besparas att behöva gå igenom behandlingssteg som inte ger resultat och som 
dessutom förbrukar terapeuttimmar.  
 
Eftersom resultaten i studien tyder på att Stepped Care och traditionell behandling är 
jämförbara avseende behandlingsresultat blir uträkningen av antalet terapeuttimmar 
relevant. Terapeuttiden avseende traditionell behandling är baserad på en schablon från 
den behandlingsmanual för OCD skriven av Foa och Franklin (2001) som används på 
Ångestenheten. Enligt uträkningen från denna schablon tar Stepped Care 281 timmar 
terapeuttid mindre i anspråk med likvärdigt behandlingsresultat. Denna jämförelse är 
dock, som ovan nämnt beräknad på schabloner i avsaknad av kontrollgrupp, vilket gör 
att vi inte med säkerhet kan uttala oss om hur många timmar terapeuttid patienterna i 
denna studie skulle ha tagit i anspråk vid traditionell behandling. Vi vet heller inte vilket 
utfall dessa patienter skulle ha fått i en traditionell behandling.  Trots denna begränsning 
är resultatet så iögonfallande i favör för en Stepped Care-modell att det blir högst 
relevant. Uppenbart är att mer forskning inom området skulle tillföra relevant 
information.  
 
Design 

Denna pilotstudie gjordes på patienter vid Ångestenheten, Karolinska sjukhuset. En av 
studiens styrkor är att populationen är tagen från den dagliga verksamheten och därmed 
representativ för hur denna patientgrupp ser ut. Detta är mycket ovanligt för studier 
gjorda på självhjälp, där rekrytering oftast sker via annonser och Internet, vilket kan leda 
till restriction-of-range problematik. Behandlingen har skett som ett led i den dagliga 
verksamheten vilket också betyder att metodiken fungerar och är redo att användas i den 
form den är i nu. Som Single-case studie är antalet ingående patienter inte för många 
utan resultatet blir överskådligt och det är lätt att följa varje individs resultat genom 
studien. Således ser man tydligt i vilken fas varje patient förbättras. 
 
Eftersom detta är en pilotstudie på ett nytt leveranssätt av vård är Single-case den mest 
lämpade designen. Detta eftersom man är intresserad av att fånga upp de individuella 
variationerna och tydligt kunna följa hur dessa förändras över tid.  
 
Studien hade varit stärkt av att ha en kontrollgrupp som fick traditionell behandling för 
att jämföra behandlingsresultaten med. I så fall kunde man jämfört om graden av 
symtom påverkar behandlingsresultatet på samma sätt i Stepped Care och traditionell 
KBT-behandling. Dessutom hade antalet terapeuttimmar varit autentiskt även i 
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traditionell KBT-behandling, istället för som nu baserat på en, visserligen 
evidensbaserad, men dock schablon. Hänsyn till kronicitet har inte tagits i denna studie, 
trots att det är tänkbart att denna variabel påverkar behandlingsresultaten. Dock räknas 
patienter med OCD som kroniska och har dessutom oftast debuterat långt innan man 
söker vård, i genomsnitt 7 år, vilket talar för att denna variabel inte påverkar utfallet i 
någon större utsträckning (Rasmussen & Tsuang, 1986). 
 
Fler mätningar och längre uppföljning hade varit önskvärt för att tydligare se 
förändringar och om resultatet håller i sig över längre tid. Eftersom denna uppsats skrivs 
som ett examensarbete på psykologprogrammet var dock längre uppföljning tyvärr inte 
möjligt på grund av tidsramen. I vanliga fall är tidsramen för en examensuppsats en 
termin, trots detta sträcker sig datainsamlingen för denna uppsats över två terminer 
inklusive sommarperioden vilket gör att datainsamlingen varit längre än vad som är 
vanligt. Således får sägas att datamängden för att vara en examensuppsats med single-
case design är mycket god.  
 
Sett ur ambitionen att signifikanspröva resultaten hade det dock varit önskvärt med ett 
större antal deltagare. Det stora antalet exkluderade kan förklaras med att denna studie 
gjorts på patienter ur den kliniska vardagen. Som resultat av detta har många deltagare 
exkluderats när kliniska hänsyn tagits. I flera fall har patienter som efter en 
behandlingsfas hamnat under 16 poäng på Y-BOCS trots detta gått vidare till nästa fas 
eftersom ansvarig behandlare ansett detta kliniskt motiverat, ofta med hänsyn till poäng 
på de övriga skalorna. I något fall har patienter initialt bedömts varit olämpliga för 
antingen självhjälp eller gruppbehandling och därför gått direkt in i 
individualbehandling. Denna bedömning har gjorts av ansvarig behandlare från fall till 
fall. Bedömningen kan sägas ha följt modellen och riktlinjerna för Stepped Care som 
Sobell och Sobell (2000) föreslagit för initial bedömning av lämplig vårdform, se figur 
1. På grund av denna exklusionvariabel finns en risk att populationen som ingår i studien 
inte är helt representativ för patientgruppen. Detta eftersom bedömningarna gjorts på 
kliniska grunder utan hänsyn till studiens exklusionskriterier. Förklaringen är att denna 
studie bedrivits som utvärdering av daglig verksamhet. Därför har inte någon 
etikansökan gjorts, varför kriterierna för inklusion och exklusion inte kunnat följas lika 
strikt som i en etikprövad forskningsstudie. Designen hade varit stärkt av att dessa 
kriterier varit tydligare formulerade och följts noggrannare. Förslagsvis skulle en 
etikprövad studie med cut-off poäng även vid en övre gräns på ett eller flera av måtten 
vara en bra strategi för framtida studier. 
 
De flesta patienterna i studien, 11 av 15, har medicinerat med olika former av SSRI-
preparat. De patienter som inte medicinerat finns representerade i alla tre grupperna, 2 i 
självhjälp, 1 i vardera grupp och individual. Medicinering har i samtliga fall påbörjats 
innan behandlingen på ångestenheten. Dosen av medicin har konstanthållits under 
behandlingens gång i samtliga fall. Effekterna av medicineringen borde enligt den 
kliniska bedömningen gjord av behandlingsansvarig Överläkare Sergej Andréewitch, 
Ångestenheten varit synliga redan innan preskattning och påföljande behandling. 
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Samtidigt kan inte med säkerhet uteslutas att en viss del av effekten för de patienter som 
medicinerade kan tillskrivas denna.  

 
Sammanfattning och avslutande reflektion 

Hälso- och sjukvården i Sverige står inför en stor utmaning avseende ökad tillgänglighet 
av evidensbaserad vård samt kostnadseffektivisering. Resurserna är begränsade, men 
strävan är att kunna erbjuda fler patienter än idag bevisat effektiv vård. Det blir således 
nödvändigt att hitta nya lösningar för att effektivisera. Exempel på denna typ av 
lösningar är gruppbehandling och självhjälp. Resultatet i denna studie visar att 
leveransformen Stepped Care vid vård av OCD är ett intressant alternativ till den mer 
tids- och resurskrävande traditionella behandlingen, både beträffande effekter på 
symtom och antal terapeuttimmar.  
 
Resultatet indikerar också att det finns tydliga skillnader innan behandling mellan de 
patienter som blir förbättrade av mindre terapeutintensiv vård och de som är i behov av 
mer tidskrävande behandlingsresurser. Mer data behövs för att kunna göra normeringar 
som kan ligga till grund för individuella bedömningar av passande behandlingsform. 
Stepped Care som vårdform för att samla dessa data bedöms vara ett bättre alternativ än 
att bedriva enbart traditionell individualbehandling. Skulle resultaten i denna studie 
replikeras och normeringar göras i linje med dessa skulle följden bli att vårdformen 
Stepped Care inge lägre fyller någon funktion. Istället skulle patienter direkt erbjudas 
det behandlingssteg som är bäst lämpat utifrån patientens grad av problematik. 
 
De försök som görs att effektivisera vården får inte förvanska behandlingen. Det 
kliniska arbetet samt resultaten bör därför utvärderas kontinuerligt. Det är sällan möjligt 
att utvärdera ny behandling i vardaglig verksamhet med experimentell design, 
randomiserade kontrollgrupper och ett stort antal deltagare. Här kan istället Single-case 
design fylla en mycket viktig och idag alltför ofta förbisedd roll. 
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Appendix 1 - Sammanfattning Självhjälpsbehandlingen 

 
Kapitel 1 - Fakta om tvångssyndrom 

Innehåll i kapitel 1 
• Inledning 
• Vad är OCD 
• Tvångstankar 
• Tvångshandlingar 
• Olika typer av OCD 
• OCD är en vanlig, verklig och ofta behandlingsbar sjukdom 
• Hemuppgifter: Mål och hierarkier  

 
Sammanfattning kapitel 1: Information om OCD 

Ett kapitel om vad OCD är och hur man ser på OCD idag. Du lär dig mer om kärnan i OCD som 
är tvångstankar och tvångshandlingar. Din hemuppgift blir att göra en målformulering och en 
början till en behandlingsstege.  
 
Kapitel 2 – En modell för OCD 

Innehåll i kapitel 2 
• Inledning 
• KBT-modellen för OCD - en ond cirkel 
• Triggers 
• Katastroftolkningar 
• Ångest 
• Säkerhetsbeteenden 
• Konsekvenser av säkerhetsbeteenden 
• Hemuppgifter: Fyll i två modeller med egna exempel och för dagbok 

över dina symtom 
 
Sammanfattning kapitel 2: KBT-modellen för OCD 

Ett kapitel om hur man kan se på OCD utifrån ett kognitivt beteendeperspektiv. Du lär dig mer 
om delarna i en KBT-modell för OCD. Din hemuppgift blir att föra dagbok över dina 
tvångstankar och tvångshandlingar. 
 

Kapitel 3 - Exponering för tvångstankar och responsprevention för tvångshandlingar 

Innehåll i kapitel 3 
• Introduktion till kapitlet 
• Exponering mot tvångstankar 
• Steg i exponering 
• Responsprevention för att sluta med tvångstankar 
• Hemuppgift: Förbered ditt eget 3-veckorsprogram 

 
Sammanfattning kapitel 3: Lär dig mer om KBT för OCD och planera din behandling 
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Ett kapitel om man behandlar OCD med hjälp av KBT. Du lär dig hur de mest beprövade 
metoderna exponering och responsprevention går till. Du gör färdigt din behandlingsstege, väljer 
strategier för att hantera ångest utan ritualer och planerar hur du ska få stöd från din omgivning i 
arbetet. Din hemuppgift blir att föra dagbok över dina tvångstankar och tvångshandlingar.  
 
Kapitel 4 -  Genomför ditt 3-veckorsprogram 

Innehåll i kapitel 4 
� Inledning 
� Schema – dagstruktur i programmet 
� Att arbeta mot mål som inte finns i hierarkin 
� Om du stöter på problem – Problemlösning! 
� Rapportblad dag för dag 

 
Sammanfattning kapitel 4: Tre veckors exponering och responsprevention  

Detta kapitel har du som stöd när du inleder din KBT-behandling. Nu är arbetet som intensivast. 
Du arbetar minst en timme om dagen med ditt behandlingsprogram. Under denna 3veckorsperiod 
rapporterar du dagligen till din behandlare om dina framsteg.  
 

Kapitel 5 – Behåll dina framsteg 

Innehåll i kapitel 5 
• Introduktion 
• Se på dina framsteg 
• Bakslag är inte återfall 
• Fortsätt i mindre skala efter behandlingen 
• Förebygg med stressreduktion 
• Skapa en anti-återfallsplan 

 
Sammanfattning kapitel 5: Bibehåll dina framsteg 

Detta kapitel handlar om hur du ska behålla alla framsteg du gör i programmet. Det är 
lätt att få bakslag men med god planering och föreberedelser inför jobbiga dagar kan 
man minska risken för ett stort återfall. 
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Appendix 1 - Sammanfattning Gruppbehandlingen 

 
Ångestprogrammet, PNV, SLL. Materialet får ej kopieras eller spridas utan tillåtelse 
Övergripande syfte:  
- Lära sig mer om OCD och KBT 
- Genomföra KBT med stöd i gruppen 
- Ta del av andras erfarenheter 
 
Schema 
�Träff 1: datum:_______ Tid:_________ OCD och KBT utbildning 
 
�Träff 2: datum:_______ Tid:_________ OCD och KBT utbildning 
 
�Träff 3: datum:_______ Tid:_________ Arbete med exponering och 
responsprevention 
 
�Träff 4: datum:_______ Tid:_________ Arbete med exponering och 
responsprevention 
 
�Träff 5: datum:_______ Tid:_________ Arbete med exponering och 
responsprevention 
 
�Träff 6: datum:_______ Tid:_________ Arbete med exponering och 
responsprevention 
 
�Träff 7: datum:_______ Tid:_________ Arbete med exponering och 
responsprevention 
 
�Träff 8: datum:_______ Tid:_________ Arbete med exponering och 
responsprevention 
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OCD-skolan – GRUPPREGLER 
 
� Allt som sägs stannar i rummet: Det är allas ensak hur mycket man vill att andra 
ska veta om vilka sjukdomar man har, även OCD. Därför får man inte under några 
omständigheter berätta för personer utanför gruppen om vilka som deltar eller vad 
de sagt. 
� Man väljer själv hur mycket man delar med sig av: Vissa personer tycker om 
att berätta om sitt liv och sina svårigheter. Andra tycker inte om det. Det är upp till 
var och en att bestämma hur mycket man säger. Vi är övertygade om att man får 
ut mer av gruppen om man bestämmer sig för att dela med sig en del, men det är 
inget krav. 
� Gruppledaren håller i diskussionen: För att alla ska känna att de hinner delta i 
diskussioner och hinner förstå det som tas upp är det gruppledarens ansvar att 
styra diskussionerna. Det kan innebära att gruppledaren måste avbryta diskussioner 
som pågår länge eller om man hamnar på sidospår. 
� Alla gör hemuppgifter: Det är viktigt att ägna mycket tid åt sin OCD och arbeta 
med sjukdomen i olika sammanhang. Därför får man hemuppgifter under 
utbildningen. 
� Hopp/optimism: Vår inställning till OCD är att man alltid kan bli bättre. Den 
största anledningen till att träffas i grupp är att dela med sig av och ta del av andras 
hopp om ett bättre liv. Alla kan ha dåliga dagar, dessa dagar är det viktigt att 
gruppmedlemmar hjälps åt att påminna varandra om varför vi är här. 
� Närvaro: Det är viktigt att komma på alla gruppträffar. Träffarna är få och går 
igenom viktigt innehåll. Kom även om du har ångest, du lär dig mer om hur du ska 
arbeta med ångesten om du deltar. 
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Vanliga missförstånd vid OCD 
1. Intolerans för osäkerhet: Du känner att du måste ha en hundra procentig 
garanti för att du är trygg eller absolut säker. Minsta tecken på tvivel, 
tvetydighet eller risk för negativa händelser är oacceptabla. Detta är ett av 
kärntankefelen vid OCD. 
2. Överskattande av fara: Du överdriver sannolikheten för att en negativ 
händelse kommer att inträffa, eller, du överdriver hur allvarlig en sådan 
händelse skulle vara. 
3. Överskattande av ansvar: Du tror att eftersom du tänker på otäcka händelser 
är du ansvarig för att förhindra att du själv eller andra kommer till skada. 
Missar I att förebygga hemska händelser är detsamma som att orsaka händelsen. 
4. Överskattande av tankars betydelse: Du tror att dina tvångstankar 
(påträngande tankar, impulser, bilder, tvivel) är viktiga eller meningsfulla. 
a. Moralisk sammanblandning av tanke och handling: Du tycker att 
dina oönskade tankar är moraliskt sett lika dåliga som det vore att 
faktiskt utföra handlingen. Därmed känner du dig som en hemsk, 
omoralisk och fruktansvärd person som kan tänka så. 
b. Sannolikhet för att tanke ska bli handling: Du tycker att en tanke på 
en handling ökar risken för att du ska utföra handlingen. T ex "om jag 
tänker på döden ökar risken för att någon dör" 
5. Behov av att kontrollera tankar: Om man överskattar vikten av tankar känns 
det naturligtvis viktigt att kontrollera sina tvångstankar (och handlingar). Du är 
orlig för att om du inte kontrollerar eller försöker kontrollera dina oönskade 
tankar så kan något fruktansvärt hända. Något fruktansvärt som du kunnat 
förhindra genom att inte tänka på det sättet. Vissa oroar sig för att göra som 
tanken säger eller att något hemskt ska hända om de inte tränger bort tanken. 
6. Ångestintolerans: Du känner att obehag eller ångest kommer att finnas kvar 
för evigt om du inte gör något för att bli av med känslan. Ibland är man rädd för 
att ångesten ska löpa amok och göra så att man blir tokig, tappa kontrollen eller 
göra något farligt. 
7. "Kännas rätt felet" [perfektionism]: du känner att saker och ting måste 
"kännas rätt" eller vara i perfekt ordning för att du ska vara bekväm. En 
närbesläktad ide är känslan av att saker måste gå jämt upp eller vara 
symmetriska och att man känner obehag av motsatsen. 
8. Känslomässigt tänkande: du antar att något är farligt baserat på att du känner 
dig rädd eller orolig. 
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Riktlinjer vid exponering  
1. Exponeringsövningar ska vara planerade och strukturerade 
2. Exponeringar ska repeteras ofta 
3. Gör exponeringarna gradvis 
4. Förvänta dig visst obehag 
5. Kämpa inte emot obehaget 
6. Använd dig inte av distraktion 
7. Använd exponeringsövningar till att testa dina katastroftankar 
8. Notera din rädsla. Skriv ned din ångestnivå [0-100] regelbundet 
9.Exponeringsövningen ska pågå enda tills ångesten har minskat tydligt 
10. Öva på egen hand 
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Appendix 1 – Gruppbehandlingen formulär för exponering 

 


