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Under ca 40 år har behandlingsstudier gjorts inom ångestområdet. 
Metaanalyser visar goda resultat för KBT-behandlingar. Detta 
examensarbete utgår från metaanalysen Cognitive behavior therapy 
for anxiety disorders: 40 years of progress (Öst, 2008a) vilken visar att 
det inte föreligger förbättrade behandlingsresultat över tid mätt med 
effektstorlek och klinisk signifikant förbättring. Ej heller kan man se 
en positiv utveckling vad gäller behandlingstid eller bortfall. Syftet 
med föreliggande systematiska översikt är att avgöra om det finns 
skillnader över tid vad gäller samplets heterogenitet/homogenitet som 
helt eller delvis kan förklara de oförändrade behandlingsresultaten. 
Hypotesen är att det sker en utveckling mot ett mer heterogent sampel 
och att detta sannolikt innebär större svårighetsgrad och därmed en 
egentlig förbättring av behandlingsresultaten. I metaanalysen 
framkommer inget enhetligt belägg för hypotesen förutom att det sker 
en signifikant ökning av problemduration i hela gruppen. Man ser 
däremot en ökning i antal exklusionskriterier över tid vilket pekar i 
motsatt riktning. Skillnader mellan kontinenter framkommer vad 
gäller behandlingsresultat, behandlingstid och samplets homogenitet. 
 
 

Introduktion 
 
Behandling av de olika ångesttillstånden har studerats i många år och är ett av de 
områden inom psykiatrin som är mest välstuderat. Man har bedrivit 
behandlingsforskning sedan mitten av 1960-talet. Ångestsyndrom är den vanligaste 
psykiatriska problematiken i normalpopulationen med en livstidsprevalens på ca 29 % 
när man ser på hela gruppen ångestsyndrom. Fördelningen för de olika 
ångestsyndromen är; Specifik fobi 12.5%, Social fobi 12.1%, Posttraumatiskt 
stressyndrom (PTSD) 6.8%, Generaliserat ångestsyndrom (GAD) 5.7%, Paniksyndrom 
med eller utan agorafobi 4.7%, Tvångssyndrom (OCD) 1.6% och Agorafobi utan 
anamnes på panik 1.4% (Kessler et al, 2005). Att dessa problem är vanligt 
förekommande pekar på vikten av att bedriva behandlingsforskning även om det 
naturligtvis inte är så att alla som fyller kriterierna för olika ångestsyndrom är i behov 
av behandling. Det beskrivs ofta i våra medier att ångest och depressionsproblematik 
hos personer som söker vård är allt mer resursslukande inom vården och behovet av 
effektiv behandling och kompetens för att utföra den behandlingen ökar. Inom 
psykoterapiforskningen strävar man efter att hitta allt mer effektiva behandlingar för 
ångestsyndrom och denna forskning har pågått i drygt 40 år.  
 
Behandlingsforskning är nödvändigt för att kunna avgöra hur effektiva de olika 
behandlingarna är. Man skiljer inom psykoterapiforskningen mellan effectivenesstudier, 
studier i klinisk rutinvård, och efficacystudier, studier i forskningsmiljö. Detta arbete 
behandlar efficacystudier och hur utfallet av dessa inom ångestområdet har utvecklats 
under de senaste 40 åren.  
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Det har gjorts ett stort antal metaanalyser genom åren som visar på KBT metoders 
effektivitet inom ångestområdet. KBT metoder har omfattande forskningsstöd vilket har 
att göra med hur en KBT-behandling läggs upp med noggrann bedömning, 
operationalisering av såväl problem som mål, behandlingsplanering samt såväl för- som 
eftermätning av behandlingsförloppet (Andersson, 2003). Med hjälp av metaanalys får 
man fram data från olika studier genom att bl.a. räkna ut effektstorlek från varje 
undersökning och man kan på så sätt jämföra en mängd olika studier trots att man 
använt olika mätmetoder (Roth and Fonagy, 2005). Det finns naturligtvis er rad problem 
med metaanalys som metod där bl.a. publiceringsbias, d.v.s. att alla studier av olika 
anledningar inte publiceras, är svårt att förbise. Det har också riktats kritik mot hur man 
använder effektstorlek och andra statistiska mått, hur urvalet av studier gått till utifrån 
studiers metodologiska kvalitet etc.  
 
Ett annat sätt som används för att kunna jämföra olika studiers resultat är klinisk 
signifikant förbättring, d.v.s. hur stor förändring som skett t.ex. genom att mäta andel 
patienter som ej längre fyller diagnoskriterier. Klinisk signifikant förbättring handlar om 
i vilken utsträckning den studerade terapimetoden får klientelet att förflytta sig från den 
dysfunktionella till den funktionella delen av populationen (Jacobson & Truax, 1991; 
Kazdin, 2003).  
 
Enligt metaanalyser finns idag vetenskapligt stöd för ett flertal KBT behandlingar inom 
spektrat ångestsyndrom. För social fobi finns minst fem metaanalyser som visar god 
effekt för KBT och exponering in vivo. Detsamma gäller vid agorafobi. Vid 
paniksyndrom visar metaanalyser god effekt för exponering in vivo och för 
behandlingar som innehåller metoder för panikkontroll, t.ex. Tillämpad Avslappning. 
Vid specifik fobi finns starka belägg för att exponering in vivo samt tillämpad spänning 
(vid blod och injektionsfobi) ger god effekt. Tillägg av kognitiva interventioner 
förbättrar inte behandlingsresultaten och man ser också att sederande medicin kan 
försämra behandlingsresultat. Vid GAD finns starkast stöd för KBT samt tillämpad 
avslappning trots att man undersökt ett flertal behandlingsalternativ. Effekten är dock 
vanligtvis lägre för KBT vid GAD än vid andra ångestproblem. I minst tre metaanalyser 
har man undersökt effekter av psykologiskt och farmakologisk behandling av 
tvångssyndrom, OCD. Starkast stöd finns för exponering med responsprevention samt 
för KBT+ responsprevention. Även OCD är ett svårbehandlat tillstånd och en stor andel 
patienter får reducerade symptom men visst kvarstående lidande efter behandling. Vid 
PTSD visar metaanalyser effekt för psykologisk behandling där såväl KBT som 
föreställningsmässig exponering har vetenskapligt stöd (Andersson, 2003; Roth & 
Fonagy, 2005; Öst, 2008a). 
 
De studier som ingår i detta arbete är desamma som ingår i artikeln Cognitive behavior 
therapy for anxiety disorders: 40 years of progress (Öst, 2008a) i vilken en metaanlys 
över i vilken grad av förändring som skett i KBT-behandlingar för ångestsyndrom över 
40 år presenteras. I metaanalysen ingick 432 randomiserade kontrollerade studier för 
ångestsyndrom uppdelat i sju olika ångestdiagnoser. I 364 av dessa fanns möjlighet att 
beräkna effektstorlek eller klinisk signifikant förbättring. De frågor som analysen 
försökte besvara var om behandlingarna är bättre nu än för 10, 20, 30 eller 40 år sedan 
med fokus på följande frågeställningar: 1. Förbättras medelpatienten i högre 
utsträckning? 2. Når en högre andel av patienterna en klinisk signifikant förbättring? 3. 
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Tar behandlingarna kortare tid? 4. Är bortfallet mindre? 5. Är uppföljningsresultaten 
bättre?  
Studierna utvärderade sammanfattningsvis följande behandlingar:  
GAD: tillämpad avslappning, systematisk desensibilisering, progressiv avslappning, 
ångesthantering (vilket i dessa studier innebär tillämning av olika 
avslappningsmetoder), kognitiv terapi och beteendeterapi. 
OCD: exponering med responsprevention och dessa delar separat, kognitiv 
beteendeterapi, kognitiv terapi. 
Paniksyndrom: progressiv avslappning, beteendeterapi, kognitiv terapi, kognitiv 
beteendeterapi, tillämpad avslappning, interoceptiv exponering. 
PTSD: exponering in vivo, förlängd exponering, ångesthantering, föreställningsmässig 
exponering, kognitiv terapi, kognitiv beteendeterapi, interoceptiv exponering. 
Social fobi: kognitiv terapi, kognitiv beteendeterapi, exponering in vivo, tillämpad 
avslappning, social färdighetsträning. 
Specifik fobi: exponering in vivo, föreställningsmässig exponering, modellering, 
tillämpad avslappning, kognitiv beteendeterapi. 
Agorafobi: exponering in vivo, kognitiv terapi, tillämpad avslappning. 
Dessa behandlingsmetoder provades i olika former t.ex. grupp, individuellt, via Internet, 
via självhjälpsbok, med olika intensitet i behandlingen, under olika långa perioder etc. 
Resultaten av metaanalysen var sammanfattningsvis att man inte kunde se en positiv 
utveckling över tid vad gäller behandlingsresultat. Det man fann mer i detalj var en 
positiv utveckling i effektstorlek på mått från oberoende bedömare för specifik fobi och 
PTSD. För specifik fobi fann man också en initialt positiv utveckling på beteendetest 
vilket sedan vändes till en negativ utveckling och för social fobi sågs samma mönster på 
beteendetest och på mått från oberoende bedömare. För specifik fobi fann man en 
initialt negativ utveckling som vändes till en positiv utveckling när man tittade på 
effektstorlek mätt med självskattningsformulär och samma mönster för agorafobi på 
beteendetest. En negativ utveckling sågs dock för såväl agorafobi som OCD vad gäller 
effektstorlek mätt med självskattningsskalor och för paniksyndrom och OCD vad gäller 
mått från oberoende bedömare.  
Ingen signifikant förändring över tid skedde inom någon av diagnosgrupperna vad 
gäller klinisk signifikant förbättring. För variabeln behandlingstid fann man en positiv 
utveckling, d.v.s. kortare behandlingstid, för PTSD, från 80-tal till 90-tal för att sedan 
öka igen, och för specifik fobi, från 80-tal till 90-tal för att sedan vara stabil. För övriga 
diagnosgrupper sågs antingen en negativ utveckling vad gäller behandlingstid eller 
ingen förändring alls.  
Gällande variabeln bortfall fann man en negativ utveckling, d.v.s. ökat bortfall över tid, 
för såväl social fobi, OCD, PTSD som GAD och för övriga diagnoser ingen förändring 
över tid. I analysen har man också tittat på om det sker en utveckling över tid när man 
tar den bästa studien inom varje diagnosgrupp vad gäller högst effektstorlek på 
självskattningsformulär. Det framgår då att det sker en positiv utveckling för fem av de 
sju diagnosgrupperna, närmare bestämt för specifik fobi, social fobi, agorafobi, GAD 
och PTSD.  Svaret på den sista frågan om uppföljning var att uppföljningens längd ökar 
över tid för specifik fobi, agorafobi och GAD men att det inte sker någon förändring 
alternativt varierar något mellan decennier för social fobi och PTSD medan 
uppföljningstiden minskar för paniksyndrom och OCD. Uppföljningsresultaten antingen 
varierar något mellan olika decennier eller är oförändrade för samtliga diagnosgrupper 
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(Öst, 2008a). De ovan beskrivna, kanske något nedslående, resultaten väckte ett flertal 
frågor om möjliga förklaringar.   
 
Föreliggande metaanalys behandlar några av dessa frågor.  Studiens syfte är att avgöra 
om det finns skillnader över tid vad gäller samplets heterogenitet/homogenitet som helt 
eller delvis kan förklara de oförändrade behandlingsresultaten. Hypotesen är att det sker 
en utveckling mot ett mer heterogent sampel under de senare decennierna jämfört med 
tidigare mer restriktiva sampel och att detta sannolikt innebär större svårighetsgrad och 
därmed en egentlig förbättring av behandlingsresultaten. Heterogenitet/homogenitet i 
samplet mäts i studien med hjälp av antal inklusions- och exklusionskriterier där få 
exklusionskriterier innebär större heterogenitet. Samplets svårighetsgrad kan också 
förstås med hjälp av faktorerna problemduration, comobiditet och medicinering varför 
dessa registrerats. Ytterligare ett försök att avgöra svårighetsgrad görs genom att 
registrera mått på självskattningsskalor och från intervju vid förmätning. Detta används 
sedan också i studien för att beräkna homogenitet/heterogenitet med ”coefficient of 
variance”, d.v.s. standardavvikelsen/medelvärdet. Studien tar upp om det finns 
skillnader över tid i svårighetsgrad/heterogenitet i hela gruppen respektive inom de 
olika ångestdiagnoserna. Ytterligare en frågeställning utifrån ovan beskrivna artikel är 
om det föreligger skillnader mellan olika kontinenter, främst mellan Nordamerika och 
Europa, vad gäller behandlingsresultat, bortfall, behandlingslängd samt samplets 
heterogenitet.       
 

Metod 
 
Material 
Underlaget för denna metaanalys är de 364 studier som ingick i metaanalysen Cognitive 
behavior therapy for anxiety disorders: 40 years of progress (Öst, 2008a).  Dessa var 
alla randomiserade studier gjorda åren 1966 till 2007 och för samtliga fanns möjlighet 
att kalkylera effektstorlek eller klinisk signifikant förbättring så att man alltså kunde 
jämföra behandlingsresultat.  
 
Inklusionskriterier för de studier som ingick i analysen var randomisering på grupperna 
och att patienterna uppfyllde  DSM- eller ICD-kriterier för den ångestdiagnos studien 
gällde. I äldre studier krävdes noggrann beskrivning av samplet för att kan avgöra 
huruvida samplet fyllde kriterier.  Inget krav fanns på kontrollgrupp då detta skulle 
utesluta alltför många studier utan också studier där man jämfört två eller fler aktiva 
behandlingar godtogs. Effektstorlek beräknades på tre mått; oberoende 
bedömarskattning, självskattningsskalor samt beteendetest. Metaanalysen omfattade 
studier som innehöll såväl completers som intent-to-treat analyser då metaanalysen 
annars skulle ha blivit alltför restriktiv. Övriga mått som användes i metaanalysen var 
behandlingstid omvandlat i timmar, bortfall d.v.s. andel patienter som avbryter 
behandlingen efter att den startat och klinisk signifikant förbättring mätt på de olika sätt 
enligt gängse forskningstraditioner.  
 
Studierna var uppdelade i sju diagnosgrupper; specifik fobi, social fobi, agorafobi, 
paniksyndrom, GAD, OCD och PTSD. Analys gjordes inom dessa grupper men också 
för hela gruppen ångestsyndrom. Samma upplägg har gjorts i denna metaanalys.  
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Procedur 
Det första steget för att göra denna analys var att bestämma vilka variabler som kan vara 
av betydelse för att avgöra samplets svårighetsgrad, homogenitet/heterogenitet. De 
faktorer som används i denna studie är följande: vilka inklusions- respektive 
exklusionskriterier som beskrivs, värde på självskattningsskalor samt värde på 
oberoende bedömarskattning och standardavvikelse på dessa båda mått före behandling 
och vid avslutning, andel kvinnor, duration i år, andel med comorbiditet generellt och 
uppdelat i axel-1 problematik och personlighetsstörning, andel som medicinerar samt 
utbildning i år.  
 
Nästa steg var att läsa igenom samtliga studier med fokus på ovanstående variabler och 
registrera dessa i Excelfiler. Vid genomläsning av samtliga studier registrerades 
samtliga inklusions- och exklusionskriterier vilket resulterade i sammanlagt 39 olika 
inklusionskiterier och 36 olika exklusionskriterier. Dessa  komprimerades sedan till 7 
inklusionskriterier och 9 exklusionskriterier. Detta (se bilaga 1) gjordes utifrån en 
bedömning av huruvida kriteriet ifråga hade något med frågeställningen att göra. De 
inklusionskriterier som kvarstod var: ålderskriterium mellan 17 och 70, stabil 
medicindos före behandling, primär X diagnos, subgrupp till diagnosen X, 
svårighetsgrad – studien innehåller minst ett mått som indikerar minst måttlig 
problematik, duration under 1 år samt duration 1 år eller mer. De exklusionskriterier 
som kvarstod var: suicidavsikter, missbruk droger/alkohol (aktuellt eller senaste 6-12 
mån), tidigare erhållit behandling Y för problemet X (såväl medicinering som 
psykologisk behandling), annan primär psykologisk eller medicinsk problematik, 
samtidigt pågående psykosocial terapi (ej specifikt KBT eller problemspecifikt), 
pågående medicinering, eller medicinering senaste 2-12 mån, pågående depressiv 
störning som kräver behandling, personlighetstörning, samt lever i våldsam relation.  
 
När detta var gjort lades de data som framkommit vid registreringen samman med data 
som är intressanta för frågeställningen från den tidigare metaanalysen (Öst, 2008a). De 
variabler som lades in var: antal sessioner omräknat i timmar, andel bortfall, 
effektstorlek vid avslut mätt med självskattningsskalor respektive oberoende bedömare 
och, vid specifik fobi, beteendetest, antal månader för uppföljning, klinisk signifikant 
förbättring vid avslut respektive uppföljning.  För att få fram ytterligare mått på 
samplets homogenitet/heterogenitet räknades coefficient of variance ut med formeln 
standardavvikelsen /medelvärdet. Ju högre kvot desto mer heterogent är samplet. Denna 
variabel lades också in i de slutgiltiga filerna för statistisk analys. Studierna 
kategoriserades slutligen också utifrån vilken kontinent de kommer ifrån med 
uppdelning i Nordamerika, Europa och övriga vilket innefattar studier från Australien, 
Asien och Sydamerika. Antalet studier som inte härstammar från Europa och 
Nordamerika är så få till sitt antal att det inte går att dela upp dem på annat vis med 
meningsfullt resultat.  
 
Statistisk analys 
ANOVA och post hoc analys (Scheffé) gjordes av följande variabler med jämförelser 
mellan 60+70-tal, 80-tal, 90-tal och 2000-tal: antal inklusionskriterier, antal 
exklusionskriterier, coefficient of variance för såväl självskattingsskalor som oberoende 
bedömarskattning, antal sessioner omräknat i timmar, bortfall, effektstorlek vid avslut 
och uppföljning mätt med självskattningsskalor respektive oberoende bedömarskattning 
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och, vid specifik fobi beteendetest, antal månader för uppföljning, klinisk signifikant 
förbättring vid avslut respektive uppföljning, duration, medicinering, comorbiditet 
generellt samt comorbiditet personlighetsstörning respektive axel-1 problematik. För de 
tre comorbiditetsvariablerna saknades värden för 60+70-tal.   
Kontinenter  
ANOVA och post hoc analys  (Scheffé) gjordes av följande variabler med jämförelser 
mellan Nordamerika, Europa och Övriga: antal inklusionskriterier, antal 
exklusionskriterier, coefficient of variance för såväl självskattningsskalor som 
oberoende bedömarskattning, antal sessioner omräknat i timmar, bortfall, effektstorlek 
vid avslut och uppföljning mätt med självskattningsskalor respektive oberoende 
bedömarskattning och, vid specifik fobi beteendetest, antal månader för uppföljning 
samt klinisk signifikant förbättring vid avslut respektive uppföljning. För variabeln antal 
månader för uppföljning kunde den signifikanta förändringen ej urskiljas i post hoc 
analysen av samma anledning som beskrivits ovan. 
 
De faktorer som tagits med i studien är följande: (den förkortning som används i filerna) 
1. Studie  
2. 7 st inklusionkriterier; ålderskriterium mellan 17 och 70 år (I1), stabil medicindos 
före behandling (I4), primär X diagnos (I5), subgrupp till diagnosen (I5b), 
svårighetsgrad dvs att studien innehåller minst et mått som indikerar minst måttlig 
svårighetsgrad (I6), duration under ett år (I7) samt duration ett år eller med (I7b). 
3. 9 st exlusionskriterier; suicidavsikter (E1), missbruk av droger/alkohol aktuellt eller 
senaste 6 – 12 månaderna (E3), tidigare erhållit behandling Y för problemet X såväl 
medicinering som psykologisk behandling (E4), annan primär psykologisk eller 
medicinsk problematik (E7), samtidigt pågående psykosocial terapi ej specifikt CBT 
eller problemspecifikt (E9), pågående medicinering eller medicinering senaste 2-12 
månaderna (E11), pågående depressiv problematik som kräver behandling (E14), 
personlighetsstörning (E21), lever i våldsam relation (27). 
4. Medelvärde från mått av oberoende bedömare, intervju – förmätning (IMpre) 
5. Standardavvikelse från mått av oberoende bedömare, intervju – förmätning (ISDpre) 
6. Medelvärde från mått av oberoende bedömare, intervju – eftermätning (IMpost) 
7. Standardavvikelse från mått av oberoende bedömare, intervju – eftermätning 
(ISDpost) 
8. Medelvärde från självskattningsskalor – förmätning (SMpre) 
9. Standardavvikelse från självskattningsskalor – förmätning (SSDpre) 
10. Medelvärde från självskattningsskalor – eftermätning (SMpost) 
11. Standardavvikelse från självskattningsskalor  – eftermätning (SSDpost) 
12. Andel kvinnor i % (Kpro) 
13. Duration i år (Dur) 
14. Komorbiditet i % (Compro)  
15. Komorbiditet personlighetsstörning i % (PSpro) 
16. Komorbiditet axel-1 i % (Axel1pro) 
17. Medicinering i % (Med) 
18. Utbildning i år (Utbild) 
19. Antal sessioner omräknat i timmar (Time) 
20. Bortfall i % (Drop) 
21. Effektstorlek vid avslutning – oberoende bedömare (Ass1) 
22. Effektstorlek vid uppföljning – oberoende bedömare (Ass2) 
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23. Effektstorlek vid avslutning – självskattningsskala (Self1) 
24. Effektstorlek vid uppföljning – självskattningsskala (Self2) 
25. Effektstorlek på beteendemått vid specifik fobi vid avslutning (BAT1) 
26. Effektstorlek på beteendemått vid specifik fobi vid uppföljning (BAT2) 
27. Uppföljning i antal månader (Fup) 
28. Klinisk signifikant förbättring vid avslutning (CSI1) 
29. Klinisk signifikant förbättring vid uppföljning (CSI2) 
30. Coefficient of variance oberoende bedömare (CVindepass) 
31. Coefficient of variance självskattningsskalor (CVselfreport) 
 
Av dessa faktorer har följande använts i varierande omfattning i studiens statistiska 
analyser: 
Period d.v.s. vilket decennium studien gjorts vilket delats upp i 60+70-tal, 80-tal, 90-tal 
och 00-tal 
Antal inklusionskriterier  
Antal exklusionskriterier  
Duration 
Komorbiditet  
Komorbiditet personlighetsstörning  
Komorbiditet axel 1 
Medicinering 
Antal sessioner omräknat i timmar  
Bortfall 
Resultat vid avslutning mätt av oberoende bedömare  
Resultat vid uppföljning mätt av oberoende bedömare  
Resultat vid avslutning  mätt med självskattningsskalor 
Resultat vid uppföljning mätt med självskattningsskalor   
Uppföljning 
Klinisk signifikant förbättring vid avslutning  
Klinisk signifikant förbättring vid uppföljning  
Resultat på beteendemått vid specifik fobi vid avslutning 
Resultat på beteendemått vid specifik fobi vid uppföljning  
Coefficient of variance oberoende bedömare 
Coefficient of variance självskattningsskalor  
Från vilken kontinent studien kommer från har också analyserats med uppdelning i 
Nordamerika, Europa samt övriga (Australien, Asien och Sydamerika). 

 
Resultat 

 
Sker förändringar över tid? 
I analysen framkommer att förändringar sker över tid men inte alltid i förväntad 
riktning. När vi tittar på alla diagnoser sammantaget och jämför över tid framkommer 
signifikanta resultat vad gäller antal inklusionskriterier i det att antalet ökar signifikant 
från period 1 till period 2 och att det också är en signifikant ökning från period 2 till 
period 3 men att det sedan har stagnerat (Tabell 1). Antal exklusionskriterier ökar enlig 
precis samma mönster vilket alltså innebär att det blir fler exklusionskriterer och ett mer 
homogent sampel under de senare decennierna än under 60+70 tal och 80-tal. Antal 
sessioner omräknat i timmar dvs behandlingens längd har varierat under perioden med 
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en signifikant ökning under 90-talet för att sedan återgå till samma nivå som tidigare 
under 2000-talet. Även bortfallet har varierat med en signifikant ökning under 90-talet 
jämfört med 60+70-tal för att sedan återgå till samma nivåer som tidigare under 2000-
talet, dock ingen signifikant skillnad de senaste tre decennierna. Enligt beteendetest vid 
avslut (BAT1) finns signifikant förbättrade resultat med en positiv trend dvs bättre 
resultat de senare decennierna. Samma mönster ser vi också vid uppföljningsmätning 
med självskattningsskalor. Hur lång uppföljningstid man har har ökat signifikant från 
60+70-tal till 90-tal och 2000-tal. Ångestproblematikens duration ökar signifikant från 
de två tre tidigaste decennierna till 2000-tal medan däremot det motsatta gäller för 
andelen patienter med stabil medicindos före behandlingen med en signifikant 
minskning under 2000-talet men ingen skillnad mellan 80-tal och 2000-tal. Vi finner 
också en signifikant minskning i andelen med annan parallell axel-1 problematik. 
 
De olika diagnoserna har analyserats var för sig med fokus på variationer över tid vad 
gäller  inklusions- och exklusionskriterier, problematikens duration, andel som 
medicinerat under studien och andel med parallell axel-1 problematik. 
 
Social fobi 
Antal inklusionskriterier ökar signifikant från 60+70-tal till 90-tal och 2000-tal och det 
sker också en signifikant ökning av antalet exklusionskriterier från 80-tal till 90-tal och 
sedan också till 2000-tal (Tabell 2). Andelen patienter med stabil medicindos före 
behandlingen  minskar signifikant 80-talet och 2000-talet.  
 
Specifik fobi 
Alla variabler där värden har funnits har visat signifikanta resultat men i varierande 
riktningar (Tabell 3). Antal inklusionskriterier har signifikant ökat från 60+70-tal till de 
samtliga senare perioder men med en minskning under 2000-talet jämfört med 90-talet. 
Antalet exklusionskriterier har också ökat signifikant från 60+70-tal till de tre senare 
perioderna. Det skedde en signifikant ökning av duration från 60+70-tal till 80-tal men 
detta sjönk sedan under 90- och 2000-talet till samma nivå som under den första 
perioden.  
 
OCD 
Antal inklusionskriterier har ökat signifikant från 60+70-tal till 80-talet och sedan 
ytterligare ökning till 90-tal och 2000-tal där ingen ytterligare ökning skett (Tabell 4). 
En signifikant ökning av antal exklusionskiterier har skett från 90-tal till 2000-tal. 
Signifikanta resultat finns också vad gäller duration med en ökning från 80-tal till 2000-
tal men ingen skillnad mellan övriga perioder.  
 
GAD 
För denna diagnosgrupp finns inget material för att analysera 60+70-tal varför endast tre 
perioder finns med i analysen (Tabell 5). Antal inklusionskriterier har signifikant ökat 
från 80-tal till 90-tal men därefter stabilt. Det har också skett en ökning i antal 
exklusionskriterier och duration från 80-tal till 2000-tal. En signifikant minskning sker 
från 90-tal till 2000-tal vad gäller parallell axel-1 problematik.  
 
PTSD 
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Inom denna diagnosgrupp förekommer enbart en signifikant förändring med en ökning 
av antal inklusionskiterier från 80-talet till 2000-talet (Tabell 6). I övrigt alltså stabilt 
över decennier för de övriga faktorerna. Inte heller för PTSD finns underlag för 60+70-
tal varför det endast är de tre senare perioderna som tagits med i analysen.  
 
Paniksyndrom 
Inget material finns från 60+70-tal varför endast de tre senare perioderna tagits med i 
analysen (Tabell 7). Endast en signifikant förändring förekommer inom 
diagnosgruppen. Antal exklusionskriterier ökar signifikant från 80-tal till 2000-tal men 
ingen skillnad mellan 90-tal och de övriga perioderna.   
 
Agorafobi 
Antal inklusionskriterier och antal exklusionskriterier ökar signifikant enligt samma 
mönster (Tabell 8). En ökning sker från 60+70-tal till 80-tal och sedan ytterligare 
ökning till 90-talet med vidmakthållande av ökningen till 2000-talet. Det sker en 
signifikant förändring av duration med en minskning till 2000-talet. Samma trend syns 
vad gäller andel patienter som har en stabil medicindos före behandling med en 
signifikant minskning från 80-tal till 90-tal och 2000-talet. 
 
Skillnader mellan kontinenter 
Det framkommer signifikanta skillnader mellan olika kontinenter, Nordamerika, Europa 
och övriga (Tabell 9). Antal inklusionskriterier är signifikant högre i Europa än i 
Nordamerika och det motsatta gäller antal exklusionskriterier med signifikant färre 
kriterier i Europa jämfört med såväl Nordamerika som övriga. Det finns en signifikant 
högre coefficient of variance för självskattningsskalor i Nordamerika än för Europa 
vilket innebär större grad av heterogenitet i samplet i Nordamerika än i Europa. För de 
studier gjorda i Europa finner vi signifikant färre antal sessioner omräknat i timmar, dvs 
kortare behandlingstid, jämfört med Nordamerika och övriga.  Europeiska studier har 
signifikant bättre resultat jämfört med Nordamerika vid avslutning mätt med 
självskattningsskalor, resultat på beteendemått vid specifik fobi vid avslutning, resultat 
vid uppföljning mätt med självskattningsskalor samt resultat på beteendemått vid 
specifik fobi vid uppföljning. Övriga har också ett signifikant bättre resultat än 
Nordamerika vid såväl avslutning som uppföljning mätt med beteendemått.  En 
signifikant skillnad i antal månader för uppföljning finns också där Europa har längre 
uppföljning än övriga.  
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Tabell 1. Jämförelse mellan tidsperioder – alla diagnoser 
 

 60+ 
70-tal 

 80-tal  90-tal  00-tal   

Variabel M SD M SD M SD M SD F-värde 
Antal inklusionskriterier   0,94ª   1,12   2,05b   1,43   2,58c   1,23   2,47c   1,17 39,66 ** 
Antal exklusionskriterier   0,93ª   1,31   1,99b   1,74   2,70c   1,68   2,87c   1,86 31,97 ** 
Coefficient of variance oberoende bedömare   0,24   0,07   0,26   0,17   0,23   0,13   0,29   0,21   1,08 
Coefficient of variance självskattningsskalor   0,29   0,25   0,31   0,20   0,28   0,16   0,28   0,17   0,57 
Antal sessioner omräknat i timmar 10,80ª   7,30 12,38ª   6,98 15,69b 14,28 11,63ª   9,49   6,71** 
Bortfall i %   8,58ª 10,87   9,89ab 10,56 13,07b 12,52 10,59ab 11,09   4,20** 
Effektstorlek vid avslutning oberoende bedömare   2,82   1,67   2,34   1,34   2,60   1,76   2,21   1,03   1,64 
Effektsorlek vid avslutning självskattningsskalor   1,63   1,33   1,55   1,09   1,68   1,40   1,43   1,02   1,03 
Effektstorlek  vid avlsutning beteendemått   1,58a   0,92   2,48ab   1,85   2,61b   2,17   1,95ab   1,04   3,28* 
Effektstorlek vid uppföljning oberoende bedömare   2,39   1,25   2,47   1,13   2,78   1,71   2,50   1,21   0,67 
Effektstorlek vid uppföljning självskattingsskalor   1,38a   1,11   1,81ab   1,13   1,99b   1,61   1,54ab   1,00   3,04* 
Effektstorlek vid uppföljning beteendemått   1,29   0,35   2,65   2,28   3,08   2,21   2,06   1,26   1,68 
Uppföljning i antal månader   5,01ª   6,98   7,70ab   9,92   8,81b   7,73   8,45b   9,41   4,41** 
Klinisk signifikant förbättring vid avslutning 55,75 24,60 56,09 24,91 59,98 22,90 58,89 22,36   0,69 
Klinisk signifikant förbättring vid uppföljning 58,43 27,60 56,13 25,73 63,26 21,60 65,08 22,01   2,21 
Duration i år   8,66ª   5,14 10,67ª   6,93 11,75ab 16,00 14,88b 11,51   8,33** 
Medicinering i % 59,25b 14,26 50,44ab 23,42 52,58b 22,85 39,27ª 18,18   4,50** 
Komorbiditet i % -   44,30 27,88 61,27 21,39 41,35 19,34   2,82 
Komorbiditet personlighetsstörning i % -  52,00 10,52 47,30 26,84 43,96 25,29   0,36 
Komorbiditet axel-1 i % -  69,17b 18,24 59,00ab 15,46 47,00ª 22,17   6,15** 
          
          
*P<0,05 ** P<0,01 
ª medelvärden med olika superscript skiljer sig signifikant åt (P< 0,05) så a skiljer sig signifikant från b men inte från ab, b skiljer sig 
signifikant från a men inte från ab och c skiljer sig signifikant från såväl a som b som ab. 
- inga värden finns 



 12

Tabell 2. Jämförelse mellan tidsperioder – social fobi 
 

 60+ 
70-tal 

 80-tal  90-tal  00-tal   

Variabel M SD M SD M SD M SD F-värde 
          
Antal inklusionskriterier  0,63a  0,52   1,52ab   0,96   2,09b  0,86   2,20b   1,11   7,05** 
Antal exklusionskriterier  0,75a  0,46   1,84a   1,31   3,00b  1,47   4,14c   1,52 20,45** 
Duration i år   15,69   3,84 15,72  5,56 16,94   6,30   0,30 
Medicinering i %   42,44b 22,26 44,00  0,00 24,55a   7,62   3,81* 
Komorbiditet axel-1 i %     50,00  47,38 19,93   0,02 
          
 
*P<0,05 ** P<0,01 
ª medelvärden med olika superscript skiljer sig signifikant åt (P< 0,05) så a skiljer sig signifikant från b men inte från ab, b skiljer sig 
signifikant från a men inte från ab och c skiljer sig signifikant från såväl a som b som ab. 
Post-hoc test ej gjord för Duration och Komorbiditet axel-1 p.g.a. att minst en grupp har färre än två cases 
 
 



 13

Tabell 3. Jämförelse mellan tidsperioder – specifik fobi 
 

 60+ 
70-tal 

 80-tal  90-tal  00-tal   

Variabel M SD M SD M SD M SD F-värde 
          
Antal inklusionskriterier   0,44a  0,51   2,70bc  1,64   2,87c  1,53   2,02b  1,02 21,92** 
Antal exklusionskriterier   0,20a  0,41   1,26b  0,92   1,03b  0,92   1,59b  1,46   9,25** 
Duration i år 11,07a  8,55 21,18b  6,43 16,26ab  6,94 14,16a  8,88   4,82** 
Komorbiditet axel-1 i %          
          
 
*P<0,05 ** P<0,01 
ª medelvärden med olika superscript skiljer sig signifikant åt (P< 0,05) så a skiljer sig signifikant från b men inte från ab, b skiljer sig 
signifikant från a men inte från ab och c skiljer sig signifikant från såväl a som b som ab. 
Ingen statistik för Komorbiditet axel-1 pga färre än två grupper för oberoende variabel 
Post-hoc test ej gjord för Medicinering p.g.a. att minst en grupp har färre än två cases 
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Tabell 4. Jämförelse mellan tidsperioder – OCD 
 

 60+ 
70-tal 

 80-tal  90-tal  00-tal   

Variabel M SD M SD M SD M SD F-värde 
          
Antal inklusionskriterier   0,00a  0,00  1,33b  0,91   2,22c   0,94   2,89c  0,93 27,22** 
Antal exklusionskriterier   1,00a  1,07  1,67a  1,16   2,33a   1,19   3,56b  1,58 11,91** 
Duration i år 13,15ab  4,07  8,27a  2,46 13,40ab   6,59 24,20b 18,71   6,31** 
Medicinering i %     69,33 36,30 49,42 20,47   1,71 
Komorbiditet axel-1 i %     51,00   5,66 46,60 25,14   0,06 
          
 
*P<0,05 ** P<0,01 
ª medelvärden med olika superscript skiljer sig signifikant åt (P< 0,05) så a skiljer sig signifikant från b men inte från ab, b skiljer sig 
signifikant från a men inte från ab och c skiljer sig signifikant från såväl a som b som ab. 
Post-hoc test ej gjord för Komorbiditet axel-1 och Medicinering p.g.a. att minst en grupp har färre än två cases 
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Tabell 5. Jämförelse mellan tidsperioder - GAD 
 

 80-tal 90-tal 00-tal 
Variabel M SD M SD M SD F-värde 
        
Antal inklusionskriterier   1,46a   1,02   2,84b   1,07   2,4ab   0,95  9,78** 
Antal exklusionskriterier   2,08a   1,25   2,63ab   1,89   3,57b   1,45  4,14* 
Duration i år   4,84a   1,39   8,58ab 10,11 14,53b   5,70  7,11** 
Medicinering i % 58,67 10,97 43,33 22,95 60,83 23,96  1,60 
Komorbiditet axel-1 i %   80,00a   0,00 58,00b 19,05  7,50* 
        
 
*P<0,05 ** P<0,01 
ª medelvärden med olika superscript skiljer sig signifikant åt (P< 0,05) så a skiljer sig signifikant från b men inte från ab, b skiljer sig 
signifikant från a men inte från ab och c skiljer sig signifikant från såväl a som b som ab. 
Post-hoc test ej gjord för Komorbiditet axel-1 p.g.a. att minst en grupp har färre än två cases 
Inget underlag för 60+70-tal 
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Tabell 6. Jämförelse mellan tidsperioder – PTSD 
 

 80-tal 90-tal 00-tal 
Variabel M SD M SD M SD F-värde 
        
Antal inklusionskriterier  0,50a  0,71   1,76ab  1,33   2,27b  0,91  3,43* 
Antal exklusionskriterier  0,50  0,71   3,14  1,82   3,33  1,38  3,13 
Duration i år     4,09  2,49   6,69  2,11  4,44 
Medicinering i %   21,72  7,68 17,91  6,33  1,63 
Komorbiditet axel-1 i %        
        
 
*P<0,05 ** P<0,01 
ª medelvärden med olika superscript skiljer sig signifikant åt (P< 0,05) så a skiljer sig signifikant från b men inte från ab, b skiljer sig 
signifikant från a men inte från ab och c skiljer sig signifikant från såväl a som b som ab. 
Ingen statistik för Komorbiditet axel-1 p.g.a. färre än två grupper för oberoende variabel 
Post-hoc test ej gjord för Duration och Medicinering p.g.a. att minst en grupp har färre än två cases 
Inget underlag för 60+70-tal 
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Tabell 7. Jämförelse mellan tidsperioder – Paniksyndrom 
 

 80-tal 90-tal 00-tal 
Variabel M SD M SD M SD F-värde 
        
Antal inklusionskriterier   3,11  1,36   3,18   1,33   3,36   1,6  0,10 
Antal exklusionskriterier   1,89a  2,37   2,91ab   1,92   3,93b   1,21  3,46* 
Duration i år   7,17  1,83   6,59   2,21   8,12   2,21  1,44 
Medicinering i % 47,60  2,19 55,29 16,38 56,50 28,29  0,36 
Komorbiditet axel-1 i %   61,43 21,02 61,50 10,97  0,00 
        
 
*P<0,05 ** P<0,01 
ª medelvärden med olika superscript skiljer sig signifikant åt (P< 0,05) så a skiljer sig signifikant från b men inte från ab, b skiljer sig 
signifikant från a men inte från ab och c skiljer sig signifikant från såväl a som b som ab. 
Post-hoc test ej gjord för Komorbiditet axel-1 p.g.a. att minst en grupp har färre än två cases 
Inget underlag för 60+70-tal 



 18

Tabell 8. Jämförelse mellan tidsperioder – Agorafobi 
 

 60+ 
70-tal 

 80-tal  90-tal  00-tal   

Variabel M SD M SD M SD M SD F-värde 
          
Antal inklusionskriterier   0,52a  1,08   1,67b   1,40   2,83c   1,18   3,36c   1,19 27,02** 
Antal exklusionskriterier   0,14a  0,36   1,46b   1,83   2,94c   1,83   3,08c   1,71 19,11** 
Duration i år   8,42b  1,95   8,25ab   2,41   8,06ab   2,39   6,40a   3,06   2,70* 
Medicinering i % 80,00  0,00 60,00b 28,38 49,46a 15,47 48,31a 10,56   3,39* 
Komorbiditet axel-1 i %     38,00   0,00 30,00   9,24   2,14 
          
 
*P<0,05 ** P<0,01 
ª medelvärden med olika superscript skiljer sig signifikant åt (P< 0,05) så a skiljer sig signifikant från b men inte från ab, b skiljer sig 
signifikant från a men inte från ab och c skiljer sig signifikant från såväl a som b som ab. 
Post-hoc test ej gjord för Komorbiditet axel-1 p.g.a. att minst en grupp har färre än två cases 
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Tabell 9. Jämförelse mellan kontinenter – alla diagnoser 
 
 USA Europa Övriga   
Variabel M SD M SD M SD F-värde 
        
Antal inklusionskriterier   1,95ª   1,19   2,26b   1,53   2,23ab   1,21   3,51* 
Antal exklusionskriterier   2,47b   1,95   2,02ª   1,67   2,47b   1,87   5,99** 
Coefficient of variance oberoende bedömare   0,26   0,19   0,25   0,12   0,24   0,12   0,10 
Coefficient of variance självskattningsskalor   0,32b   0,22   0,27ª   0,16   0,29ab   0,15   4,08* 
Antal sessioner omräknat i timmar 14,46b 10,13 11,24a   8,02 18,76b 22,02 13,23** 
Bortfall i % 11,80 12,43 10,32 11,08   9,47   8,02   1,49 
Effektstorlek vid avslutning oberoende bedömare   2,47   1,64   2,42   1,40   2,69   1,42   0,29 
Effektstorlek vid avslutning självskattningsskalor   1,38a   1,01   1,75b  1,36   1,25ab   0,87   7,26** 
Effektstorlek vid avslutning beteendemått   1,43a   1,12   2,57b  1,81   3,60b   1,90 11,90** 
Effektstorlek vid uppföljning oberoende bedömare   2,56   1,50   2,56  1,31   2,85   1,40   0,32 
Effektstorlek vid uppföljning självskattningsskalor   1,50a   1,05   2,04b  1,50   1,45ab   0,89   8,02** 
Effektstorlek vid uppföljning beteendemått   1,06a   1,14   3,22b  2,02   3,85b   1,92 15,45** 
Uppföljning i antal månader   7,17ab   8,32   8,52b  9,24   5,40a   7,20   3,21* 
Klinisk signifikant förbättring vid avslutning 57,33 22,96 57,71 24,27 50,43 20,25   1,63 
Klinisk signifikant förbättring vid uppföljning 58,63 22,75 64,48 24,37 53,93 17,82   2,75 
        
 
P<0,05 ** P<0,01 
ª medelvärden med olika superscript skiljer sig signifikant åt (P< 0,05) så a skiljer sig signifikant från b men inte från ab, b skiljer sig 
signifikant från a men inte från ab och c skiljer sig signifikant från såväl a som b som ab. 
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Diskussion 
 
Finns det skillnader över tid vad gäller samplets heterogenitet/homogenitet mätt med 
antal inklusions- och exklusionskriterier samt svårighetsgrad och kan detta hjälpa oss att 
förstå hur det kommer sig att behandlingsresultaten ej förbättras? Har vi de senaste 
decennierna ökad svårighetsgrad i ett mer heterogent sampel? 
 
Resultatet av denna metaanalys pekar åt flera olika håll och ger inget tydligt svar på 
frågorna om hur det kommer sig att behandlingsresultaten inom ångestområdet inte blir 
bättre från 60-talet fram till 2000-talet. Förändringar sker över tid för olika variabler 
men inte alltid i förväntad riktning utan istället i motsatt riktning d.v.s. i riktning mot ett 
alltmer homogent sampel.  
 
Vi börjar med att titta på de resultat som går i förväntat riktning d.v.s som pekar på ett 
alltmer heterogent sampel med större svårighetsgrad. I hela gruppen, samtliga sju 
diagnosgrupperna, syns en signifikant ökning av duration från att ligga på medel ca 8,5 
år på 60+70-talen till ca 15 år på 2000-talet. Signifikant bättre är också resultaten på 
beteendetest vid avslutning och resultaten på självskattningsskalor vid uppföljning och 
vi ser också man har allt längre uppföljningstider vilket i och för sig inte pekar på ökad 
svårighetsgrad eller heterogenitet men är en positiv utveckling inom forskningen. Antal 
inklusionskriterier ökar över tid i hela gruppen från knappt ett till ca två och ett halvt 
kriterium men vad detta innebär för samplets heterogenitet och svårighetsgrad är 
osäkert. Det vi får reda på är att man i allt högre utsträckning tar reda på och kanske 
framför allt inkluderar i en artikel vilka krav som finns för att delta i studien. Troligt och 
önskvärt är alltså att psykoterapiforskningen utvecklas metodologiskt vilket också 
framkommer vid genomläsning av de studier som ingår i analysen. De 
inklusionskriterier som indikerar svårighetsgrad/heterogenitet är framför allt duration 
mer eller mindre än ett år samt mått på svårighetsgrad. Ingen analys har gjorts på 
förekomsten av just dessa inklusionskriterier men motsvarande information har tagits in 
i analysen på annat sätt – se tabeller i resultatredovisningen.   
 
När vi sedan går in på de enskilda diagnosgrupperna ser vi att det för specifik fobi sker 
en ökning av duration som sedan sjunker till samma nivåer igen och en ökning från 90- 
till 2000-tal av andelen patienter som har stabil medicindos före behandling. Detta 
indikerar ökad svårighetsgrad och möjligen ökad heterogenitet då man i dessa studier i 
allt högre utsträckning har patienter som har stabil medicindos före behandling. 
Ökningen av duration var dock tillfällig. För gruppen OCD sker en ökning av duration 
under 2000-talet från ca 13,5 år till drygt 24 år vilket indikerar ökad svårighetsgrad. I 
övrigt syns inga resultat i förväntad riktning för de olika diagnosgrupperna. För samtliga 
grupper utom för paniksyndrom sker en ökning av inklusionskriterier men detta ska nog 
snarast ses som en metodologisk utveckling inom psykoterapiforskningen och som ovan 
beskrivits är det svårt att avgöra hur detta speglar samplets heterogenitet/homogenitet 
och svårighetsgrad.   
 
Det sker i hela gruppen ingen förändring vad gäller behandlingarnas längd omräknad i 
timmar. Det sker en viss ökning under 90-talet men detta går sedan ner till samma 
nivåer som tidigare. Vi behöver alltså lika lång tid på oss för att utföra KBT-
behandlingar vid olika ångesttillstånd idag som för 40 år sedan och kan heller inte peka 
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på minskad behandlingstid som en positiv utveckling. Bortfallet är också oförändrat 
över tid och vi kan därför inte heller hävda att minskat bortfall skulle innebära bättre 
reella behandlingsresultat. Man ser heller inge skillnad i samplets homogenitet över tid 
med hjälp av måttet coefficient of variance.   
 
I analysen framkommer en hel del resultat som går i motsatt riktning d.v.s. mot ett mer 
homogent, restriktivt sampel och enligt vissa variabler minskad svårighetsgrad. I hela 
gruppen sker en signifikant ökning i antal exklusionskriterier från 80-talet till 90-talet 
för att sedan ligga på samma nivå under 2000-talet. Detta innebär således att fler 
patienter exkluderas ur studierna men det kan också vara ett tecken på att studierna 
under de senaste decennierna är bättre beskrivna i artiklarna och att det skett en positiv 
utveckling metodologiskt. Det är dock svårt att bortse ifrån det faktum att man 
exkluderar i hög utsträckning och alltså kanske får ett sampel som ej överensstämmer 
med den kliniska verkligheten. Ofrånkomligt innebär det också att vi ej kan hänvisa till 
ett mer heterogent sampel för att förklara den i princip obefintliga utvecklingen för 
KBT-behandlingar inom ångestområdet.  Även andelen patienter som medicinerar och 
andelen patienter med parallell axel-1 problematik minskar vilket tyder på minskad 
svårighetsgrad i samplet över tid vilket också det går i motsatt riktning utifrån 
hypotesen i denna analys.  
 
I de olika diagnosgrupperna ser vi en signifikant ökning av exklusionskriterier för 
samtliga diagnoser utom PTSD där denna faktor är stabil över tid. En signifikant 
minskning av parallell axel-1 problematik sker det senaste decenniet för GAD och inom 
gruppen agorafobi sker en minskning av såväl duration som för medicinering. Det mest 
utmärkande är således ökningen av antal exklusionskriterier inom de olika 
diagnosgrupperna.  
 
Under studiens gång väcktes ett intresse av att jämföra om och i så fall hur 
behandlingsresultat, samplets beskaffenhet vad gäller homogenitet och svårighetsgrad, 
behandlingstid etc. kan skilja mellan olika kontinenter. I Nordamerika och Europa där 
den största delen av psykoterapiforskningen bedrivs finns olika forskningskulturer och 
frågan är hur detta påverkar samplets homogenitet och svårighetsgrad. Det framkommer 
ett flertal signifikanta skillnader men dessa pekar åt olika håll vad gäller 
frågeställningen. Europeiska studier har signifikant färre exklusionskriterier vilket pekar 
på ett mer heterogent sampel men har också signifikant lägre coefficiant of variance 
vilket indikerar ett mer homogent sampel. I Europeiska studier finner man kortare 
behandlingstid på vissa variabler högre effektstorlek vid såväl avslutning som 
uppföljning. Innebär detta att Europeiska KBT-behandlingar har bättre resultat på 
kortare tid men att vi har jämförbara sampel? Detta återstår att undersöka. 
 
Vad kan vi dra för slutsatser av denna metaanalys? 
Som framgår av ovanstående diskussion är resultaten spretiga och vi finner inget 
enhetligt belägg för hypotesen att det sker en utveckling mot ett mer heterogent sampel 
under de senare decennierna jämfört med tidigare mer restriktiva sampel och att detta 
sannolikt innebär större svårighetsgrad och därmed en egentlig förbättring av 
behandlingsresultaten. Frågan kvarstår då vad det är som bidrar till att 
behandlingsresultaten inte har signifikant förbättrats på de 40 år som 
psykoterapiforskningen har bedrivits. En anledning kan ju vara att det inte kan bli bättre 
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resultat med de behandlingsmetoder vi har kännedom om men det ter sig som en dyster 
hypotes då vi gärna ser en positiv utveckling och det för vissa diagnosgrupper, tex GAD 
och OCD, inte är så strålande resultat vi når med den behandling som har bäst 
vetenskapligt stöd idag. Metaanalyser visar på en (okontrollerad) effektstorlek för GAD 
på 1.55 och en klinisk signifikant förbättring på 53% och samma siffror för OCD är 
1.61 respektive 48%. Detta kan man jämföra med specifik fobi där motsvarande 
effektstorlek är 2.54 och klinisk signifikant förbättring ligger på 84% och för social fobi 
är motsvarande siffror 2.07 respektive 78% (Öst, 2006; Öst 2008a) 
 
En annan infallsvinkel är att det skett en stark utveckling vad gäller metodologin inom 
psykoterapiforskningen och att detta innebär att modernare studier har ett mer noggrant 
beskrivet sampel med tex fler uttalade exklusionskriterier. Vid genomläsning av studier 
från 60-talet och framåt verkar de äldre studierna hantera beskrivning av samplet mer 
styvmoderligt än under de senaste två decennierna.  
Kan det då vara så att det skett en positiv utveckling i den kliniska miljön men att detta 
inte har skett i forskningsmiljön? Hur ser det ut inom effectivenessforskningen? Finns 
motsvarande analys gjord där? Den översikt med frågeställningen om KBT fungerar 
även i klinisk rutinvård och inte enbart i forskningsmiljö som är gjord av L-G Öst (Öst, 
2008b) visar att det inte finns tillräckligt många effectivenessstudier för ångestsyndrom 
spridda över en längre period för att en liknande analys skulle vara meningsfull. 
Sammanlagt finns 81 studier publicerade, varav 3st från 80-talet, 38 st från 90-talet och 
48 st från 2000-talet. 72 av dessa studier, 89%, är gjorda mellan 1995 och 2006. 
Den kliniska erfarenheten säger oss att vi blir allt bättre på att behandla ångestsyndrom 
och det faktum att det gjorts forskning inom området i 40 års tid säger oss att det bör 
ske en utveckling men analysen visar att så inte är fallet. Vi gör inte heller behandlingar 
på kortare tid, med mindre bortfall och vi har inte heller ett mer heterogent sampel med 
större svårighetsgrad. Frågan kvarstår - varför blir det inte bättre?  
Kanske finns svar att finna i de skillnader i behandlingsresultat, behandlingstid och 
bortfall som vi får fram vid jämförelse mellan kontinenter. Denna metaanalys lämnar 
det området för andra att utforska. 
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Inklusions- och exklusionskriterier i originalversion 

 
Inklusionskriterer: 
1: Ålder18-65 år 
2: Medicinerat med Benzodiazepiner under senaste året 
3: Önskar minska medicinering med Benzodiazepiner 
4: Stabil medicindos 4-8 veckor före behandling 
5: Primär X diagnos 
6: Svårighetsgradskriterium 
7: Minimum duration 6 månader 
8: Ingen comorbiditet  
9: Tillräcklig språkkunskap 
10: Önskar X behandling 
11: 17-70 år 
12: Minimum duration 1 år 
13: Villighet att delta i studien under den tid som krävs inkl urvalsprocess o andra krav 
14: Minimum duration 2-3 år 
15: At least secondary education 
16: Minimum duration 1 månad 
17: Duration mer än 6 månader men under 2 år 
18: Svårighetsgradskriterium 
19: Gamla diagnoskriterier 
20: Svårighetsgradskriterium 
21: Låg, stabil medicindos 
22: Svårighetsgradskriterium 
23: Minimum duration 3 månader 
24: Om kvinna och fruktsam ålder så preventivmedel 
25: Mest rädd för att rodna/svettas/skaka 
26: Minst 3-6 månader sedan trauma 
27: Tydligt minne av trauma 
28: Minst två stridsrelaterade händelser som upplevts som traumatiska 
29: Anhörig/vän som kan delta i studien 
30: Debut före 40 års ålder 
31: Lämplig för insiktsorienterad terapi 
32: Gift/sambo 
33: Kvinna 
34: Under 25 år 
35: Mardrömmar minst en gång per vecka 
36: Behandling inom 6 månader efter traumat 
37: Global guilt scale minst medelhögt värde 
38: Diagnosticerat missbruk 
39: Behov av tandvård/behov av att flyga inom tre månader 
 
 
 
 
 

Bilaga 1 
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Exklusionskriterier: 
1: Suicidavsikter  
2: Psykotisk episod eller bipolär eller mental störning relaterad till organisk skada 
3: Missbruk droger/alkohol (aktuellt eller senaste 6-12 månaderna) 
4: Erhållit KBT/EMDR etc för X 
5: Ovillig att hålla stabil medicindos under behandlingen 
6: Annan störning av samma svårighetsgrad som X 
7: Annan primär störning 
8: Diagnosticerad motsatt ångestsyndrom, vid GAD paniksyndrom 
9: Samtidigt pågående psykosocial terapi 
10: Medicinskt bidragande orsaker till ångesten 
11: Pågående medicinering 
12: Psykologisk behandling för X senaste 6 – 24 månaderna 
13: Intag av benzo/SSRI/MAO hämmare/senaste 2 -12 månaderna 
14: Pågående depressiv störning som kräver behandling 
15: Allvarlig medicinsk sjukdom 
16: Ingen symptomfri period på 1 månad senaste 2 åren 
17: Över 55 år 
18: Pågående KBT eller annan behandling som ingår i studien – tex samma medicin 
19: Graviditet/amning 
20: Uttalat agorafobiskt undvikande 
21: BPD/Schizoid PD/Paranoid PD/antisocial PD 
22: Tidigare behandlad med adekvat medicin tex SSRI/Chlomipramin 
23: Senaste 12 månaderna yoga/meditation/stresshantering 
24: Vänsterhänt 
25: Tidigare ej svarat på medicin eller KBT i samma dos som i studien 
26: Antisocial eller undvikande PD 
27: Lever i våldsam relation 
28: Pågående självskadebeteende 
29: Inget minne av trauma 
30: Childhod Sexual Abuse 
31: OCD 
32: Mer än 5 år sedan traumat 
33: Allvarlig dissociativ störning 
34: Ätstörning 
35: Hög dos Benzo 
36: Enbart obsesisoner/ruminerande 
 
 
 
 
 
 
 


