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PILOTSTUDIE AV INDIVIDANPASSAD INTERNETBEHANDLING MOT 

PSYKISK OHÄLSA MED FOKUS PÅ ARBETSSITUATION 
 

Hannes Hedvall 

 

 

Psykisk ohälsa är idag den främsta anledningen till längre 

sjukskrivningar, något som leder till negativa konsekvenser för både 

individ och samhälle. Internetbaserad behandling med kognitiv 

beteendeterapi har visat sig effektivt vid många former av psykisk 

ohälsa men det saknas kunskap om dessa behandlingsmetoders effekt 

vad gäller att främja arbetsförmåga och minska sjukskrivningstid. 

Studiens syfte var att undersöka om en vägledd individanpassad 

internetbaserad KBT-behandling kunde minska psykisk ohälsa och 

förbättra arbetsförmåga för deltagare (n=10) med både psykisk ohälsa 

och nedsatt arbetsförmåga. Behandlingen sträckte sig över 10 veckor 

och testades i en öppen okontrollerad studie. Resultatet gav ett visst 

stöd för att interventionen kan minska psykisk ohälsa men inget stöd 

för att interventionen ökade den globala funktionsnivån eller 

arbetsförmågan. Slutsatsen är att en internetbaserad intervention skulle 

kunna bidra till att fler som har nedsatt arbetsförmåga till följd av 

psykisk ohälsa får adekvat hjälp men att vidare metodutveckling och 

kontrollerade studier är nödvändiga. 

 

Introduktion 

Bakgrund till uppsatsen 

Interventionen som prövas i studien var utformad som ett möjligt behandlingsalternativ 

för patienter som blivit sjukskrivna eller riskerar att bli sjukskrivna till följd av psykisk 

ohälsa. Den pilotstudie som presenteras hade en explorativ funktion inför att 

interventionen som testades senare var planerad att användas i en randomiserad 

kontrollerad studie. Syftet var att undersöka behandlingens effekt och deltagarnas 

upplevelse av interventionen för att möjliggöra vidare metodutveckling och kunna 

säkerställa behandlingens kvalitet. Vidare utprövning av interventionen var planerad att 

ske med forskningsanslag från Rehabiliteringsgarantin och inkludera flera hundra 

patienter från flera landsting. Syftet i den kommande studien är att undersöka effekten 

av internetbaserad kognitiv beteendeterapi respektive fysisk aktivitet jämfört med 

sedvanlig behandling på sjukskrivning och arbetsförmåga vid mild till måttlig 

depression, ångest och stressrelaterad psykisk ohälsa. Liksom i föreliggande studie 

kommer Internetpsykiatrienheten vid Stockholms läns landsting utgöra centrum för 

internetbehandlingen. Målet har varit att bredda behandlingsalternativen med enkla 

genomförbara alternativ, både som självständiga metoder och som tillägg till 

medicinering. Se Forsell (2009) för detaljer gällande planering för kommande studie. 

Då den undersökta interventionen är tänkt att i framtiden användas inom ramen för 

rehabiliteringsgarantin och för patienter som är, eller riskerar att bli, sjukskrivna 
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redogörs inledningsvis för bakgrund inom dessa områden. 

Rehabiliteringsgarantin är en överenskommelse mellan svenska staten och Sveriges 

kommuner och Landsting som ingicks 2008. Landsting och regioner får enligt 

rehabiliteringsgarantin rätt till ersättning för medicinsk rehabilitering med vetenskapligt 

stöd för stärkt arbetsförmåga. ”Syftet med rehabiliteringsgarantin är att öka 

tillgängligheten på evidensbaserade behandlingsmetoder, vilket ska ge snabbare och mer 

effektiva rehabiliteringsinsatser, något som i sin tur ska leda till färre och kortare 

sjukskrivningar.” (Karolinska Institutet, 2010, sid. 8). Insatser med vetenskapligt stöd har 

inom rehabiliteringsgarantin bedömts vara kognitiv beteendeterapi för patienter med lätt 

eller medelsvår ångest, depression eller stress. Godkänd psykologisk behandling är även 

interpersonell psykoterapi (ITP) och kognitiv personlighetsterapi (KPT), men har i 

realiteten tillämpas i betydligt mindre omfattning. Brist på KBT-kompetens har varit ett 

hinder för full utbyggnad av verksamhet inom ramen för rehabiliteringsgarantin. 

(Socialstyrelsen, 2010).   

Psykisk ohälsa och arbetsförmåga 

Psykisk ohälsa utgör den största diagnosgruppen för nybeviljad sjukförsäkring och 

sjukersättning. Närmare en halv miljon personer erhöll den tidsbegränsade 

sjukförsäkringen och lika många den icke tidsbegränsade sjukersättningen under 2009. 

Efter att arbetsgivaren betalat sjuklön de första 14 dagarna kan den sjukskrivna erhålla 

sjukpenning. Antal sjukpenningdagar, som är den tidsbegränsade sjukersättningen, 

uppgick i genomsnitt till 89 dagar för kvinnor och 90 dagar för män. Kostnaden för 

tidsbegränsad sjukförsäkring var år 2009 23 miljarder kronor. Psykisk ohälsa utgjorde 

33 procent av alla fall för kvinnor och 24 procent för alla män av dem som erhöll 

sjukpenning under december 2009 (Försäkringskassan, 2010a). Depressionsdiagnoser 

och stressreaktioner/ångestsyndrom utgjorde tillsammans 93 procent av alla 

sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa under 2009. De största diagnosgrupperna 

inom kategorin stressreaktioner/ångestsyndrom var paniksyndrom och akut 

stressreaktion. (Försäkringskassan, 2010b). 
 

Psykisk ohälsa svarade för 42 procent av de 22 000 sjukersättningar eller 

aktivitetsersättningar som nybeviljades under 2009. Detta är de ersättningsformer som 

inte är tidsbegränsade men som vart tredje år ska utredas på nytt. Allt sedan 2005 har 

psykisk ohälsa utgjort den största diagnosgruppen vid nybeviljad icke tidsbegränsad 

sjukersättning. Kostnaden för sjuk- eller aktivitetsersättning var år 2009 67,8 miljarder 

kronor (Försäkringskassan, 2010a). 

 

Samhällsekonomiska kostnader i Sverige till följd av depression har beräknats till 3,5 

miljarder Euro för år 2003 då hänsyn tagits till vårdkostnader, medicin och minskad 

produktion till följd av sjukfrånvaro, förtidspensionering och suicid (Sobocki et al., 

2007). År 2003 utgjorde sjukfrånvaro och förtidspensionering närmare 80% av den 

samhällsekonomiska kostnaden till följd av depression (Sobocki et al., 2007). Även vid 

ångestdiagnoser beräknas arbetsfrånvaro stå för den största samhällsekonomiska 

kostnaden (Rice & Miller, 1998) 
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Förutom samhällsekonomiska kostnader leder längre sjukskrivningar givetvis även till 

negativa konsekvenser för individen. Två svenska studier har visat att sjukskrivning 

över en längre tid huvudsakligen är relaterat till negativa konsekvenser (Floderus, 

Göransson, Alexanderson, & Aronsson, 2005; Sieurin, Josephson, & Vingård, 2009). 

Individer med sjukskrivningsperiod på mellan 12 och 18 månader upplevde negativa 

konsekvenser till följd av sjukskrivningen i mycket högre utsträckning än positiva 

konsekvenser. Ekonomi, fritidsaktiviteter, sömn, aktiviteter med vänner och familj samt 

psykisk hälsa var områden som majoriteten bedömde hade påverkats negativt till följd 

av sjukskrivningen (Floderus et al., 2005). Antal negativa konsekvenser till följd av 

sjukskrivningen har visat sig starkt relaterat till hur lång tid individen varit sjukskriven. 

De som var långtidssjukskrivna (>28 dagar) till följd av psykisk ohälsa rapporterade 

dessutom fler negativa konsekvenser till följd av sjukskrivning än de som var 

sjukskrivna av andra orsaker. (Sieurin et al., 2009). Socialstyrelsen sammanfattar i en 

kunskapsöversikt den inverkan långa sjukskrivningar kan ha för individen som;  

Långa sjukskrivningar innebär ofta bristande livskvalitet och medicinsk och 

social ohälsa för individen. Medicinska problem kan dessutom uppstå som 

en följd av sjukskrivning som inte kombineras med andra åtgärder. 

Tillgänglig kunskap visar att långa sjukskrivningar ofta tenderar att 

förhindra snarare än att underlätta en återgång i normal livsföring 

(Socialstyrelsen, 2007, sid 18). 

Waddell och Burton (2006) kom i sin litteraturgenomgång fram till att arbete är bra för 

hälsa och välmående. En anledning var att arbete är det viktigaste sättet för individen att 

få ekonomiska resurser som är nödvändiga för materiellt välstånd och för att till fullo 

kunna delta i sociala arenor. Arbete uppfyller även viktiga psykosociala behov och är 

centralt för individers identitet, sociala roller och sociala status. Arbete och 

socioekonomisk status har visat sig vara centrala faktorer för fysisk och psykisk hälsa 

samt mortalitet. Författarna drar slutsatsen att arbetets eventuella negativa effekter på 

psykisk hälsa i allmänhet överträffas av de hälsobringande effekter arbete har samt av 

de negativa effekter sjukskrivning eller arbetslöshet medför (Waddell & Burton 2006). 

Av de som lider av psykisk ohälsa kan en samsjuklighet förväntas vara vanlig mellan 

depressionssymtom, ångestsymtom, stressproblematik, sömnproblem och andra 

subkliniska besvär som svårigheter med koncentration och att slappna av. Då en större 

klinisk population undersöktes avseende diagnoser för förstämningssymtom och 

ångestsymtom uppfyllde 57 procent minst två diagnoser samtidigt (Brown, Campbell, 

Lehman, Grisham, & Mancill, 2001). En amerikansk nationellt representativ 

prevalensstudie har visat att 58 procent av de som hade uppfyllt egentlig depression 

under det senaste året under samma tidsperiod även uppfyllt kriterier för minst en 

ångestdiagnos (Kessler, Merikangas, & Wang, 2007). En tidigare amerikansk 

prevalensstudie visade att av dem med depressionsdiagnos uppfyllde 15% generaliserat 

ångestsyndrom, 24% specifik fobi, 13% agorafobi, 9% paniksyndrom, 20% social fobi 

och 15% posttraumatiskt stressyndrom (Kessler et al., 1996). 
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Kortfattat kan det tidigare sagda sammanfattas i några huvudpunkter. De 

samhällsekonomiska kostnaderna till följd av psykisk ohälsa är betydande, med den 

största andelen orsakad av minskad arbetsförmåga. För individen är längre 

sjukskrivning förknippade med främst negativa konsekvenser och tenderar att försvåra 

en återgång i arbete. Både för individ och samhälle är det angeläget att verka för 

behandling som både minskar psykisk ohälsa och förkortar sjukskrivningstiden. 

Behandling med kognitiv beteendeterapi för depression, ångestproblematik och stress, 

som utgör några av de främsta orsakerna till sjukskrivning, har vetenskapligt stöd men 

brist på KBT-kompetens är ett hinder för att kunna erbjuda vård till alla med behov. 

 

Vägledd självhjälpsbehandling via internet 

Vägledd självhjälp (guided self-help) kan definieras som psykologisk behandling där 

patienten får tillgång till en standardiserad behandling som till stor del genomförs på 

egen hand. Den standardiserade behandlingen kan förmedlas via böcker eller ljudband 

men är idag oftast datorbaserad. Vägledd självhjälpsbehandling skiljer sig från annan 

självhjälp, som självhjälpsböcker, då patienten har tillgång till professionell behandlare. 

Kontakten med behandlare kan vara vid möten, individuellt eller i grupp, eller ske över 

telefon, internet eller någon annan kommunikationsväg. Stödet som ges av behandlare 

ska i huvudsak syfta till att hjälpa patienten att fullfölja den standardiserade 

behandlingen (Cuijpers, Donker, van Straten, Li & Andersson, 2010). Internetbaserad 

självhjälpsbehandling är en form av datorbaserad behandling, andra exempel är att 

använda datorer på vårdinrättningar eller låna ut handdatorer. Hur mycket behandlartid 

som behövs vid datorbaserade interventioner har i studier visat sig variera mellan olika 

diagnoser. I en meta-studie har datorbaserad vägledd självhjälpsbehandling baserat på 

KBT visat sig vara ett kostnadseffektivt sätt att erbjuda empiriskt validerad behandling 

som kräver mindre tid av behandlare än traditionell behandling. Det ger också ökad 

flexibilitet då det minskar logistiska svårigheter att komma till behandling och kan 

erbjudas patienter oavsett bostadsort (Newman, Szkodny, Llera, & Przeworski, 2011). 

Internetbaserad KBT-behandling har tidigare visat sig fungera som behandlingsform för 

diagnoserna depression (Andersson & Cuijpers, 2009), panikångest (Bergström et al., 

2010), social fobi (Andersson et al., 2006) och generaliserat ångestsyndrom (Titov et al., 

2009). Även för stress (Zetterqvist, Maanmies, Ström, & Andersson, 2003) och 

sömnproblem (Ritterband et al., 2009) har internatbaserad KBT-behandling visat sig 

vara ett möjligt behandlingsalternativ. Internetbaserad behandling mot depression, 

paniksyndrom och social fobi finns idag som reguljärt vårdalternativ inom Stockholms 

läns landsting genom Internetpsykiatrienheten.  

En metaanalys av 22 randomiserade kontrollerade studier (RCT) med datorbaserad KBT 

för diagnoserna egentlig depression, paniksyndrom, social fobi och GAD visade 

överlägsen behandlingseffekt jämfört med kontrollgrupp med en medeleffektstorlek på 

0,88 (Andrews, Cuijpers, Craske, McEvoy & Titov, 2010). En effektstorlek över 0.80 

betraktas som stor behandlingseffekt (Cohen, 1988). Behandlingseffekten stod sig i alla 

studier som redovisade uppföljningsmätning. Medianen för behandlingsfullföljande var 

80 procent och 86 procent av patienterna uppgav sig vara nöjda eller mycket nöjda med 

behandlingen (Andrews et al., 2010).  
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Då datorbaserad behandling jämförts med behandling som förmedlats traditionellt med 

patient och behandlare i samma rum har det visat sig att båda sätten att ge behandling 

resulterade i likvärdigt goda behandlingseffekter (Andrews et al., 2010). En metaanalys 

av 21 studier som jämfört vägledd självhjälpsbehandling mot traditionellt förmedlad 

behandling vid depression eller ångestsyndrom visade ingen skillnad i effekt, vare sig 

vid eftermätning eller uppföljningsmätning ett år senare, eller gällande avhopp (Cuijpers 

et al., 2010). 

 

Individanpassad vägledd självhjälp 

De tidigare nämnda studierna över specifika internetbaserad KBT-behandlingar har 

begränsningen att de riktar sig mot en specifik diagnos utifrån en diagnosspecifik 

behandlingsmanual och inte uttalat erbjuder någon samtida behandling för komorbida 

tillstånd. Individanpassad internetbaserad KBT-behandling som kan bemöta flera 

problemområden har i randomiserade kontrollerade studier prövats för primär 

ångestproblematik (Carlbring et al., in press) och depression (Johansson, 2009) med 

lovande resultat. Med detta upplägg hoppas man kunna behandla även komorbida 

symtom och minska antalet patienter som i behandlingsstudier exkluderas på grund av 

sådana tillstånd. Förhoppningar med individanpassad internetbehandling är även att det 

ska öka patienternas motivation att genomgå behandlingen, vilket kan ge fler 

fullföljande och förbättrad behandlingseffekt (Carlbring et al., 2010). I dessa 

interventioner valdes behandlingsmanualkapitel ut som svararade mot specifika 

problem och skilde sig därför från en enhetlig icke diagnosspecifik, transdiagnostisk, 

behandling såsom Unified Protocol (Wilamowska, 2010). En transdiagnostisk 

behandling består av en strukturerad behandling avsedd att tillämpas över flera 

diagnoser utan att behandlingsupplägget förändras. I en individanpassad behandling kan 

innehållet i behandlingen i hög grad skilja sig mellan olika patienter, beroende av 

problembild. 

Johansson (2009) prövade individanpassad internetbehandling mot en annan aktiv 

behandling (en tidigare utprövad vägledd internetbaserad behandling mot depression) 

samt en kontrollgrupp som endast fick tillgång till diskussionsforum. Båda de aktiva 

grupperna visade måttlig till stor behandlingseffekt gällande att minska 

depressionssymtom och måttlig effekt gällande att minska ångestsymtom. Det 

individanpassade upplägget visade något bättre effekt än den vägledda 

internetbehandlingen mot depression gällande symtomminskning utan att skillnaden var 

signifikant. Gällande främsta sekundära problematik erhöll de som fick individanpassad 

behandling signifikant större symtomminskning än den andra behandlingsgruppen. 

Främsta sekundära problematik utgjordes av stress för cirka hälften av deltagarna och 

ångestrelaterad problematik för resterande. Behandlingseffekten för främsta sekundära 

problematik var måttligt till stor för den individanpassade interventionen men endast 

minimal för den andra behandlingsgruppen (Johansson, 2009). Den individanpassade 

behandlingen hade i huvudsak utarbetats från den behandling som tidigare prövats i 

Carlbring et al. (2010). 
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KBT för arbetsåtergång vid psykisk ohälsa 

Ett uttalat mål med rehabiliteringsgarantin är att implementering av evidensbaserad 

behandling ska leda till färre och kortare sjukskrivningar. Symtomminskning är dock 

inte den enda faktor som påverkar återgång i arbete (Sieurin et al., 2009). Då studien 

syftar till att explorativt undersöka möjligheten att med KBT-baserad behandling bidra 

till tidigare arbetsåtergång vid psykisk ohälsa redogörs nedan för tidigare forskning på 

området.  

I en aktuell litteraturgenomgång av artiklar om rehabilitering vid lindrig till måttlig 

psykisk ohälsa hittades endast 5 RCT som uppfyllde de uppsatta kraven på kvalitet 

(Holm et al., 2010), vilket visar behovet av vidare forskning inom området. Studierna 

var alla utförda i Nederländerna frånsett en som var utförd i Norge. Psykisk ohälsa som 

inkluderades i litteratursökningen var depression, ångest, utmattningsproblematik samt 

anpassningsstörningar. En kompletterande litteratursökning utförd under december 2010 

fann inte ytterligare relevanta studier. 

Två studier visade att interventionerna hade effekt gällande att förkorta 

sjukskrivningstiden jämfört med sedvanlig behandling. Den ena interventionen 

baserades på gradvis aktivering i tre steg och riktade sig patienter sjukskrivna längre än 

två veckor på grund av maladaptiv stressreaktion (van der Klink, Blonk, Schene & Dijk, 

2003). I första steget gavs psykoedukation om stress och deltagarna uppmanades att 

göra fler icke-krävande aktiviteter. I nästa steg fick deltagarna kartlägga stressorer och 

komma fram till problemlösningar för att bemöta dem. I tredje fasen skulle deltagarna 

implementera de lösningsförslag de kommit fram till kombinerat med att utöka sina 

aktiviteter till att även omfatta mer krävande aktiviteter. Efter arbetsåtergång vigdes 

minst en session åt återfallsprevention. Interventionen gavs av företagsläkare som gått 

en tredagarskurs i att använda metoden. Av de som fick denna intervention hade i fler 

återgått i arbete inom 3 månader, de hade kortare sjukskrivningstid innan full 

arbetsåtergång, färre sjukskrivningsdagar och färre återfall jämfört med kontrollgrupp. 

Däremot var det ingen skillnad mot kontrollgrupp gällande symtomminskning, båda 

grupperna förbättrades (van der Klink et al., 2003). 

Även den andra interventionen med visad effekt på arbetsåtergång riktade sig till 

personer med stressproblematik och baserades på gradvis aktivering, men kombinerat 

med arbetsplatsåtgärder för att reducera stress på arbetet (Blonk, Brenninkmeijer, 

Lagerveld, & Houtman, 2006). Centrala delar av interventionen var psykoedukation om 

arbetsrelaterad stress, kartläggning av problemsituationer och symtom, avslappning, 

tidsplanering och självhjälpstexter med tillhörande uppgifter. Vidare kunde deltagarna få 

stöd i att hantera sin arbetssituation genom bland annat råd om hur arbetskrav och 

belastning kunde minskas genom att prioritera, hantera konflikter och delegera 

arbetsuppgifter. Arbetsåtergång på deltid diskuterades redan första eller andra veckan. 

Denna kombinerade intervention jämfördes mot manualbaserad KBT-intervention 

baserad på Becks kognitiva terapi och mot kontrollgrupp utan verksam intervention. De 

som fick den kombinerade interventionen återgick tidigare till arbete på deltid och 

återgick i högre grad till full sysselsättning än kontrollgrupp och de som erhöll den mer 

kognitivt inriktade KBT-behandlingen. Tidig återgång till arbete på deltid visade sig 
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vara en viktig faktor för återgång i full sysselsättning. Det var ingen skillnad mellan 

grupperna gällande minskning av psykiska besvär, utan alla tre grupper visade på 

förbättringar (Blonk et al., 2006).  

Att endast personer med stressreaktioner inkluderades i studierna och inte personer med 

depressions eller ångestdiagnoser kan ha varit en orsak till att det inte var någon 

skillnad i utfall mellan grupperna gällande minskning av psykiska besvär. Vid svårare 

psykisk ohälsa kan behovet av specifik KBT-behandling vara större. Att alla grupper 

visade signifikant symtomminskning men skilde sig från varandra gällande 

arbetsåtergång ger stöd för att symtomminskning inte är den enda faktorn som främjar 

arbetsåtergång. 

Andra KBT-baserade interventioner som prövats utan att kunna påvisa tidigare 

arbetsåtergång än ordinarie vård för rehabilitering vid psykisk ohälsa är stresshantering 

(De Vente, Kamphuis, Emmelkamp, & Blonk, 2008) och problemfokuserade 

interventioner, individuellt (Brouwers, Tiemens, Terluin, & Verhaak, 2006) eller i grupp 

(Nystuen & Hagen, 2006). I två studier visade behandlingsgrupperna signifikant 

symtomminskning, men då även kontrollgrupperna förbättrades så kunde ingen 

överlägsen behandlingseffekt påvisas (Brouwers et al., 2006; De Vente et al., 2008). 

Resultaten i artiklarna är svåra att generalisera till svenska förhållanden då 

försäkringssystem och arbetsmarknad i hög grad kan variera mellan olika länder och vid 

olika tidpunkter. Holm et al. (2010) fann det anmärkningsvärt att forskning och 

utvärderingsuppdrag sällan gjorts i samband med nya reformer eller åtgärder i Sverige 

för området. Sammantaget fann de inget entydigt stöd för några effektiva 

behandlingsmetoder för rehabilitering vid psykisk ohälsa (Holm et al., 2010). Även 

Socialstyrelsen har kommit till slutsatsen att den vetenskapliga kunskapen om olika 

rehabiliteringsmetoders effekter vid psykisk ohälsa varit begränsade (Socialstyrelsen, 

2010).  

Att använda KBT för att främja effektivt arbetssökande 

Bland långtidssjukskrivna var 7 procent arbetslösa 2009 (Försäkringskassan, 2010b) 

och kan ha behov av stöd för att komma igång med och effektivisera sitt arbetssökande. 

Utöver arbetslösa kan även personer som inte trivs på sin arbetsplats ha nytta av stöd för 

att kunna byta arbete. Anställda som är ”inlåsta” i sitt arbete, dvs. vill byta men ser ej 

möjlighet till det, har sämre hälsa än de som tror sig kunna eller inte önskar byta arbete 

(Aronsson & Göransson, 1999). I en svensk uppföljningsstudie visades att anställda som 

vill byta arbete, och som lyckas göra det, har bättre psykisk hälsa än de som inte lyckas 

byta. Byte av arbetsplats föreslås till och med kunna vara en intervention för ökad 

psykisk hälsa i de fall då individen själv önskar byta arbete (Liljegren & Ekberg, 2009). 

 

Jobbklubbar är en standardiserad metod baserad på beteendeanalys och inlärningsteori 

som vid randomiserade studier visat sig mycket effektiv för att hjälpa individer att få en 

anställning. I den första randomiserade studien som prövade metoden fick 93 procent 

anställning med jobbklubbsmetoden inom 3 månader jämfört med 60 procent i 

kontrollgruppen. De som ingick i jobbklubb fick i genomsnitt arbete snabbare och 
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dessutom högre lön (Azrin, Flores, & Kaplan, 1975). När metoden prövades för 

socialhjälpstagare, som överlag kunde förväntas stå längre bort från arbetsmarknaden, 

hade 80 procent fått anställning efter 6 månader jämfört med 48 procent för aktiv 

kontrollgrupp. De som fick anställning genom jobbklubbsmetoden var också mer nöjda 

med det jobb de fått (Azrin, Philip, Thienes-Hontos, & Besalel, 1980). Metoden syftar 

till att öka de beteenden som har potential att leda till att deltagaren får ett arbete. Hur 

jobbklubbsmetoden tillämpades i föreliggande studie beskrivs under rubriken 

intervention. 

 

Tidigare redovisad forskning gällande att använda kognitiv beteendeterapi för 

symtombehandling samt för att bemöta arbetsrelaterade problem har använts som grund 

för att utforma en intervention lämplig för de patienter som kan få vård inom ramen för 

Rehabiliteringsgarantin. Utgångspunkter har varit att det finns ett starkt stöd för 

internetbaserad behandling vid ett flertal psykiatriska diagnoser och att vägledd 

behandling är att föredra. Brist på KBT-kompetens har varit ett hinder för full 

utveckling av Rehabiliteringsgarantin och då vägledd behandling har visat sig vara 

effektivt avseende hur mycket terapeutresurser som krävs per patient kan det vara ett 

sätt att hjälpa fler. Vidare kan alla patienter med tillgång till internet nås vilket skulle 

bemöta problemet att tillgången på KBT-behandlare kan variera för olika orter. 

Individanpassad behandling är en lovande vidareutveckling av förmedlad behandling 

över internet så att även samsjuklighet kan bemötas. Detta flexiblare 

behandlingsupplägg ansågs lämpligt för den heterogena grupp patienter med psykisk 

ohälsa som erbjöds behandling inom rehabiliteringsgarantin och låg som grund för den 

vidareutvecklade interventionen. Utöver symtombehandling fanns en målsättning att 

interventionen skulle leda till färre och kortare sjukskrivningar, vilket motiverade ett 

ökat fokus på arbetssituation. På samma sätt som symtombehandling framgångsrikt 

tillämpats i internetbaserad behandling skulle det kunna vara möjligt att även bemöta 

arbetsrelaterade problem på detta vis. Att de metoder som visat sig leda till snabbare 

arbetsåtergång och till ökad chans att erhålla ny anställning i huvudsak baseras på 

beteendeaktivering och exponering talar för att de skulle vara möjliga att kombinera i 

samma behandling. Målsättningen har varit att kombinera symtombehandling som kan 

lämpa sig för flertalet av patienterna som blir, eller riskerar att bli, sjukskrivna på grund 

av psykisk ohälsa med metoder som främjar lönearbete.  

 

Definition av psykisk ohälsa och funktionsnivå 

Då interventionen i föreliggande studie var tänkt att komma att användas inom ramen 

för rehabiliteringsgarantin har psykisk ohälsa definierats i enlighet med denna vilket 

innebär lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa i form av ångestsyndrom, 

förstämningssyndrom eller stressyndrom (Socialstyrelsen, 2010). Detta kan i sin tur 

definieras som klinisk signifikant men ej svårare psykisk ohälsa, såsom 

personlighetsstörningar, bipolär sjukdom och vissa ångestdiagnoser som tvångssyndrom 

och PTSD. Inom denna definition av psykisk ohälsa ryms en heterogen patientgrupp 

med varierande problematik. 

 

Psykisk ohälsa definierades i denna studie som alla former av psykiatriska symtom som 

tyder på klinisk problematik uppmätt med självskattningsinstrumentet The Clinical 
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Outcomes in Routine Evaluation–10 (CORE-10)(Connell & Barkham, 2007) och som 

bedöms leda till nedsatt global funktionsnivå uppmätt med självskattningsinstrumentet 

Sheehan Disability Scale (SDS) (Leon, Olfson, Portera, Farber & Sheehan, 1997). Då 

dessa två instrument inte är diagnosspecifika fungerar de väl som utfallsmått för en 

grupp som inkluderar olika typer av psykisk ohälsa. Psykiatrisk diagnos var inte ett krav 

men svårare psykiatrisk problematik (enligt beskrivning ovan) ledde till exkludering. 

 

Definition av arbetsförmåga 

För att kunna inkludera deltagare som inte erhöll sjukersättning, och följaktligen redan 

fått sin arbetsförmåga utredd, bedömdes alla deltagares arbetsförmåga. Det bedömdes 

som relevant att även kunna inkludera deltagare som inte erhöll sjukersättning då 

hälften av de som påbörjat KBT-behandling inom rehabiliteringsgarantin 2009 inte 

erhöll sjukersättning vid behandlingsstart utan bedöms ligga i riskzonen för att bli 

sjukskrivna (Socialstyrelsen, 2010).  Arbetsåtergång var inte ett möjligt mått i denna 

studie, dels för att det kräver en längre uppföljningstid och dels för att det inte var 

möjligt att rekrytera tillräckligt många patienter som var sjukskrivna. I stället har 

utfallsmåttet självskattad arbetsförmåga använts som kan förväntas vara ett relevant 

mått för att undersöka om interventionen har någon påverkan på arbetssituationen. 

 

Det finns olika perspektiv på arbetsförmåga och följaktligen hur den kan bedömas. I 

denna studie har självskattningsinstrumentet Work Ability Index (WAI) använts som 

mått på arbetsförmåga (Tuomi, Katajarinne, & Pietiläinen, 1998). Det är det mest använda 

och accepterade instrumentet för att mäta arbetsförmåga, med översättning på 21 olika 

språk (van den Berg, Elders, de Zwart, & Burdorf, 2009).  

 

Ilmarinen, Toumi och Seitsamo (2005) beskriver att begreppet arbetsförmåga första 

gången definierades 1981 såsom ”How good is the worker at present, in the near future, 

and how able is he or she to do his or her work with respect to work demands, health 

and mental resources?”. I samband med att begreppet arbetsförmåga definierades 

utvecklades även instrumentet WAI, inledningsvis i forskning om äldres arbetsförmåga 

(Ilmarinen et al., 2005).  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka om en vägledd individanpassad 

självhjälpsbehandling ledde till lägre psykisk ohälsa, ökad global funktionsnivå samt 

ökad arbetsförmåga.  

Hypoteser. 

1. Behandlingen kommer minska symtom på psykisk ohälsa uppmätt med The Clinical 

Outcomes in Routine Evaluation–10 (CORE-10). 

2. Behandlingen kommer öka graden av arbetsförmåga uppmätt med Work Ability 

Index (WAI). 

3. Behandlingen kommer öka graden av funktionsnivå uppmätt med Sheehan 

Disability Scale (SDS). 
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Metod 

Undersökningsdeltagare 

Rekryteringen skedde genom bekvämlighetsurval av personer som själva kontaktat 

Internetpsykiatrienheten i Stockholms läns landsting. Antingen hade de sökt till en 

behandlingsstudie mot depression och sömnproblem men inte inkluderats eller så sökte 

de en av Internetpsykiatrienhetens reguljära vårdalternativ mot paniksyndrom, social 

fobi eller depression. Vid anmälan till behandling hos Internetpsykiatrienheten hade de 

då lämnat uppgifter om sitt mående samt relevanta bakgrundsvariabler. Utifrån denna 

information identifierades möjliga deltagare till föreliggande studie. Dessa informerades 

via e-post och/eller telefon om studien (se bilaga 1) och fick vid intresse svara på frågor 

över telefon för en initial bedömning av deras arbetssituation och arbetsförmåga.  

Personer som efter telefonintervju bedömdes som lämpliga deltagare och som själva 

anmälde sitt intresse genomgick en vanlig läkarbedömning på Internetpsykiatrin med 

tillägget att bedöma lämplighet för att ingå i studien. Om patienten även av läkare 

bedömdes vara lämplig för att ingå i studien erbjöds patienten ytterligare ett 

informationssamtal om studien där de kunde ta ställning till om de ville medverka. De 

patienter som av läkare även bedömts lämpliga för reguljära behandlingsalternativ hade 

valmöjligheten att välja mellan reguljär behandling eller ingå i studien. Det var svårare 

än förväntat att rekrytera patienter, fler deltagare hade varit önskvärt. 

Studien omfattade en mindre behandlingsgrupp (n=10) som genomgick 10 veckors 

internetbaserad behandling. För att kunna ingå i studien skulle deltagarna vara 18 till 67 

år, ha en anställning eller vilja ha en anställning, och lida av psykisk ohälsa som 

negativt påverkade deras arbetsförmåga. För att säkerställa att alla patienter upplevde 

symtom på nedstämdhet krävdes 13 poäng eller mer på självskattningsinstrumentet 

MADRS-S. Deltagarnas primära problem kunde vid läkarbedömning vara symtom på 

depression, sömnproblem, panikångest, generaliserad ångest, social fobi eller 

stressrelaterad psykisk ohälsa. Huruvida arbetsförmågan var nedsatt till följd av psykisk 

ohälsa bedömdes initialt genom en strukturerad intervju som följdes upp med WAI vid 

förmätning. De patienter som hade pågående medicinering fortsatte den medicinska 

behandlingen under studien. 

Exkluderingskriterier var allvarlig somatisk sjuklighet som i sig motiverade 

sjukskrivning, beroendeproblem samt annan psykiatrisk diagnos som motiverade 

specialistbehandling. Patienter med PTSD, OCD och dystymi exkluderades. 

Primärdiagnoserna GAD, social fobi eller paniksyndrom ledde till exkludering om 

problemen bedömdes som mycket svåra. 

Tio patienter önskade ingå i behandlingsstudien, uppfyllde inkluderingskriterierna och 

bedömdes lämpliga att delta i studien av läkare. Relevanta bakgrundsvariabler finns 

redovisade för varje deltagare i tabell 1. Vid bedömning utförd av läkare före 

behandlingsstart varierade patienternas problematik både gällande diagnos och 

svårighetsgrad. En patient uppfyllde ingen psykiatrisk diagnos och en patient uppfyllde 
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fyra diagnoser. 

Tabell 1. Bakgrundsvariabler för samtliga deltagare vid förmätning; medelvärden samt 

standardavvikelser (inom parantes) och aktuella diagnoser. Ålder redovisas i 

tioårsintervaller för ökad anonymitet. 

Del-

tagare 
Kön Ålder 

Anställning 

% 

Sjuk-

skrivning 

% 

Antal sjuk-

skrivningar 

> 1 månad 

Arbets-

sökande 

Diagnoser enligt  

ICD-10 

1 Kvinna 38-47 100 0 0 Ja 
F510 Icke organisk 

sömnlöshet. 

2 Kvinna 58-67 100 0 0 Nej 
F510 Icke organisk 

sömnlöshet. 

3 Kvinna 48-57 75 0 20 Nej 

F510 Icke organisk 

sömnlöshet, 

F334 Recidiverande 

depression utan 

aktuella symtom. 

4 Man 48-57 100 0 1 Nej G470 Insomni. 

5 Kvinna 28-37 100 0 0 Ja 
F411 Generaliserat 

ångestsyndrom. 

6 Kvinna 38-47 80 50 1 Nej 
F320 Lindrig 

depressiv episod. 

7 Kvinna 18-27 100 0 1 Nej 

F410 Paniksyndrom, 

F321 Medelsvår 

depressiv episod. 

8 Kvinna 18-27 100 100 2 Nej 

F410 Paniksyndrom, 

F400 Agorafobi, 

F401 Social fobi, 

F321 Medelsvår 

depressiv episod. 

9 Kvinna 38-47 0 0 0 
Ja 

 

10 Kvinna 18-27 0 0 0 Ja 

F321 Medelsvår 

depressiv episod, 

F401 Social fobi. 

Medelvärde 

(SD) 

40,70 

(13,70) 

75,50 

(40,86) 

15 

(33,75) 

2,50 

(6,19) 
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Arbetsförmågan kategoriserades utifrån WAI som dålig, måttlig, god eller utmärkt. För 

deltagare i åldern 38 till 67 användes nivåer baserade på en äldre population (Toumi et 

al., 1998) och för deltagarna i åldern 18 till 37 användes nivåer baserade på en yngre 

population (Kujala et al., 2006). Alla deltagare bedömdes ha nedsatt arbetsförmåga (se 

tabell 3). 

Alla deltagares skattningar på CORE-10 indikerade klinisk signifikant problematik, en 

deltagares skattning indikerade svår psykisk ohälsa. Alla deltagare skattade även över 

gränsvärdet för indikation på klinisk ohälsa på SDS (se tabell 3). 

Suicidrisk bedömdes vid läkarkontakten innan behandling. Vid veckoskattningar med 

CORE-10 och MADRS uppmärksammades specifika skattningar som kan indikera 

förhöjd suicidrisk. Om förhöjd suicidrisk förelåg skulle patienten kontaktas över telefon 

för riskbedömning och eventuella åtgärder. 

Patienterna kunde närsomhelst välja att avbryta behandlingskontakten och blev då 

erbjudna ett uppföljande läkarbesök. Efter att behandlingen avslutats fick alla patienter 

fortsatt tillgång till allt behandlingsmaterialet under 6 månader, även moduler de 

tidigare inte haft tillgång till, för eventuell vidare självhjälpsbehandling utan 

behandlingskontakt. Efter avslutad behandling kallades patienterna till ett uppföljande 

läkarbesök. 

Procedur 

Den internetbaserade behandlingen gavs via en behandlingsplattform som deltagarna 

fick tillgång till genom att logga in på med ett användarnamn och lösenord. Den 

plattform som deltagarna når kan liknas vid en personlig behandlingssida som är 

lösenordsskyddad och där uppgifter successivt kan sparas. Genom 

behandlingsplattformen fick deltagarna tillgång till texter, arbetsblad, behandlarkontakt 

och ett forum. Forumet användes endast i liten utsträckning. Där kunde deltagarna 

anonymt kommunicera med varandra genom inlägg synliga för alla deltagare, endast 

förnamn eller valt alias angavs som avsändare. Då det fanns aktuella mätningar behövde 

de besvaras innan deltagarna fick tillgång till själva behandlingsdelen. 

Behandlingsvecka 2 till 10 behövde deltagarna besvara en veckoskattning med CORE-

10 och Montgomery Åsberg Depression Scale - Self rated (Svanborg & Åsberg, 1994). 

Under sista behandlingsveckan skedde en eftermätning med samma skalor som vid 

förmätning kompletterat med ett utvärderingsformulär bestående av både kvalitativa och 

kvantitativa frågor. Även de deltagare som avbrutit behandlingen ombads att besvara 

skalor för eftermätning och ge sina synpunkter på behandlingen vid samma tidpunkt 

som för övriga deltagare. Saknades eftermätning för någon deltagare tillämpades last 

observation carried forward. För WAI och SDS användes då samma värde som vid 

förmätning medan senast besvarade veckoskattning användes för CORE-10.  

Intervention 

Interventionen, benämnd AÏDA (Arbetslivsfokuserad Individanpassad 

Internetbehandling mot Depression och Annan psykisk ohälsa), utgår från tidigare 
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beprövad individanpassad vägledd internetbaserad KBT-behandling (Carlbring et al., 

2010; Johansson, 2009). Inför denna studie har texterna bearbetats för att öka 

användarvänligheten men till viss del även till innehåll. Arbetsfokus ökades genom att 

alla moduler kunde relatera till problem som kan uppstå på arbetet samt att två helt nya 

moduler tillkommit, en som stödjer arbetssökande och en som syftar till att bemöta 

specifika arbetsrelaterade problem. 

De moduler som bygger upp behandlingen kan liknas vid kapitel som deltagaren 

förväntas arbeta med självständigt under en veckas tid. Varje modul innehöll 

psykoedukation, instruktioner till övningar och avslutades med frågor relaterade till 

texten där deltagaren fick skriva fria svar. Till de flesta moduler tillkom tillhörande 

arbetsblad där deltagarna kunde registrera vad de gjort under veckan. Det arbetsblad 

som användes genomgående i behandlingen var Aktivitetsplanen där deltagarna 

registrerade sina aktiviteter och sitt mående. Andra exempel på arbetsblad var att 

registrera automatiska tankar och att sammanställa ångesthierarkier. För varje modul 

skulle deltagarna svara på ett fåtal öppna frågor och använda sig av aktuella arbetsblad. 

Svaren på frågorna och det som registrerats i arbetsbladen gav information till 

behandlaren huruvida patienten hade förstått central information och kunnat tillämpa 

den på sin egen situation. 

Modulerna kan kategoriseras i grupperna symtombehandling, färdighetsträning och 

arbetsrelaterade. Symtombehandling utgjorde huvuddelen och var utformade för att 

bemöta depression, ångestproblem, sömn, stress eller smärta. Modulerna med 

färdighetstränings syftade till att lära ut medveten närvaro, tillämpad avslappning, 

problemlösning, gränssättning och förbättrad koncentrationsförmåga. Avslutningsvis 

kan de arbetsfokuserade modulerna för arbetssökande och för att hantera problem på 

arbetet utgöra en tredje kategori. Med individanpassad behandling kunde olika 

problemområden, träning i färdigheter och aspekter av arbetssituationen kombineras för 

att passa varje deltagare. 

Utifrån den information som behandlaren hade att tillgå genom läkarbedömning, 

självskattningsinstrument och telefonintervju om arbetssituation skapades en 

behandlingsplan över 10 veckor. Behandlingen individanpassades genom att ett antal 

behandlingsmoduler av 25 möjliga (se bilaga 2) valdes ut för att möta patientens 

problembild och egna prioriteringar. I behandlingsplanen planerades en modul per 

vecka, undantagsvis planerades ytterligare en modul parallellt. I planen motiverade 

behandlaren valet av moduler och patienten uppmuntrades att ge kommentarer. 

Varje modul var utformat för att motsvara en veckas arbete, men oftast uppmanades 

patienten att fortsätta med de introducerade behandlingskomponenterna parallellt med 

att även andra behandlingskapitel påbörjades. Alla patienter startade med samma tre 

moduler som introducerande centrala delar av förståelsen och behandlingen av 

nedstämdhets, ångest och stressproblematik utifrån KBT. Alla deltagare avslutade även 

med samma kapitel gällande att skapa ett eget vidmakthållandeprogram. Under 

behandlingens 10 veckor var 6 veckor individanpassade. Behandlingen var vägledd 

genom att patienten planerade val av moduler tillsammans med, och höll regelbunden 
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kontakt med, en behandlare under hela perioden via behandlingsplattformen. 

Kommunikationen över behandlingsplattformen kan liknas vid en förenklad e-

postfunktion. Telefonkontakt kunde tas av terapeut vid exempelvis inaktivitet men 

ingick inte som en ordinarie del i behandlingen.  

Modulen gällande att öka patientens möjlighet att hitta ett nytt arbete bygger på tidigare 

utprövade metoder av att tillämpa beteendeanalys på arbetssökande, kallad 

jobbklubbsmetoden beskriven ovan (Azrin & Besalel 1982, Friberg, 1991). Ambitionen 

var att använda dessa metoder som tidigare tillämpats i mindre grupper i en 

datorbaserad behandling.  

Att söka arbete beskrivs i modulen som både ansträngande och tidskrävande. Deltagarna 

får i uppgift att börja schemalägga tid för att söka arbete, med rutiner som liknar en 

arbetsvecka om den arbetssökande är arbetslös. Ansträngningar som görs för att finna 

ett jobb registreras löpande i en veckokalender. För att strukturera och följa upp 

jobbuppslag skrivs de in i ett specifikt arbetsblad som finns tillgängligt i 

behandlingsplattformen. En grundprincip som lärs ut är att främlingar sällan blir 

anställda. Den vanligaste vägen in på en arbetsplats är genom en personlig kontakt, 

antingen direkt genom någon man känner eller genom att man blir rekommenderad av 

en bekant. Utöver att söka platsannonser får den arbetssökande i uppgift att kartlägga 

sitt sociala kontaktnät: familj, vänner, tidigare kollegor och arbetsgivare. När detta är 

gjort får deltagaren i uppgift att kontakta dessa för att berätta att han/hon letar efter ett 

jobb, beskriva sina arbetsfärdigheter och efterfråga möjliga tips. 

Den andra grundprincipen i jobbklubbsmetoden är att alla är anställbara. Tankar och 

omständigheter som kan upplevas som hinder för att få ett arbete bemöttes. För att 

underlätta att arbetssökandet genomförs presenteras 32 konkreta steg som underlättar 

och ökar chanserna för att hitta ett jobb. Modulen innehåller även praktisk hjälp för att 

skriva en meritförteckning, ett personligt brev och förbereda sig inför en arbetsintervju. 

Deltagarna uppmanas att fortsätta söka arbete utifrån den struktur som presenterats till 

dess att de fått ett arbete. 

Modulen gällande att hantera problem på arbetsplatsen byggde på krav-kontroll-stöd-

modellen, tidsplanering, problemlösning och exponering. Viktiga källor till grund för att 

utforma arbetsmodulen var Almén (2007), som beskriver KBT-behandling för främst 

stress- och utmattningsproblematik i relation till patientens arbetsituation, samt Martell, 

Dimidjian och Herman-Dunn (2010), en manual för att använda beteendeaktivering mot 

depression. I arbetsmodulen beskrivs att höga krav på arbetsplatsen kan vara negativt, 

men inte behöver vara det, avgörande är även vilken grad av kontroll och socialt stöd 

som man upplever sig ha. Tidsplanering och problemlösning introduceras som verktyg 

för att öka kontrollen. En uppgift var att skriva till behandlaren hur det vore möjligt att 

öka den egna kontrollen och det sociala stödet på arbetsplatsen. Patienten informerades 

även om hur olika aspekter relaterade till arbete kan bli förknippade med obehag efter 

en längre tid av hög arbetsbelastning, stress eller annan ohälsa och att detta kan leda till 

undvikandebeteende. Rational gavs för exponering och patienten fick i uppgift att 

sammanställa en hierarki över arbetsrelaterade situationer som väcker obehag. Patienten 
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uppmanas sedan att planera och genomföra exponeringar. I slutet av veckan skulle 

deltagaren skriva till sin behandlare och berätta hur exponeringsarbetet har gått. Målet 

var att metoderna skulle vara möjliga att tillägna sig av under en vecka men att de sedan 

skulle fortsätta att tillämpas för att öka kontrollen över arbetssituationen och minska 

undvikande. 

Behandlare. 

En legitimerad psykolog med tidigare erfarenhet av internetbaserad behandling och en 

psykologkandidat på utbildningens sista termin (författaren) var ansvariga behandlare 

för vardera 5 patienter. Uppgifter för behandlare var att utforma den individanpassade 

behandlingsplanen och ge löpande respons på patienternas arbetsinsatser via 

behandlingsplattformen. Behandlingen utfördes under handledning av erfaren psykolog 

med gedigen kompetens inom området internetbehandling. Behandlingen gavs inom 

ramen för metodutveckling på Internetpsykiatrienheten, Stockholms läns landsting. 

Mätinstrument/skattningar. 

För att mäta behandlingseffekt jämfördes skattningar före och efter behandling på tre 

självskattningsformulär som gavs till samtliga deltagare. Formulären fylldes i av 

deltagarna via behandlingsplattformen som de nådde genom att logga in med 

användarnamn och lösenord via internet. Utöver dessa utfallsmått redovisas deltagarnas 

skattningar på ett utvärderingsformulär.   

 

Vid behandlingsstart besvarades även skalor avsedda att mäta specifik problematik som 

kom att användas som underlag för att individanpassa behandlingen. Dessa skalor var 

Montgomery Åsberg Depression Scale - Self rated (Svanborg & Åsberg, 1994), Panic 

Disorder Severity Scale – Self Report (Shear et al., 2001; Houck et al., 2002), Percieved 

Stress Scale 10 items (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983), Liebowitz Social 

Anxiety Scale (Heimberg et al., 1999), Penn State Worry Questionnaire (Meyer, Miller, 

Metzger & Borkovec, 1990), valda delskalor från Multidimensional Pain Inventory 

(Kerns, Turk, & Rudy, 1985) och Insomnia Severity Index (Bastien, Vallières, & Morin, 

2001). Deltagarnas eventuella problematik bedömdes utifrån de normer som fanns för 

respektive skala och gav kompletterande information till läkarbedömning då 

behandlingsmoduler skulle väljas ut. Resultaten för dessa skalor redovisas inte.  

The Clinical Outcomes in Routine Evaluation–10 (CORE-10). 

The Clinical Outcomes in Routine Evaluation–10 (CORE-10) är utvecklad för att mäta 

psykisk ohälsa på ett sätt som inte är diagnosspecifikt och som kan fungera för olika 

psykologiska behandlingsinsatser. De olika områden som frågorna avser mäta är 

depression, ångest, sömnproblem, trauma, nära relationer, socialt fungerande, 

övergripande funktionsnivå och risk för suicid. Tio påståenden besvaras på en 

femgradig skala gällande hur väl de stämmer in på dem gällande den senaste veckan, 

med möjligt totalvärde från 0 till 40. Ett totalvärde upp till 10 poäng tyder på icke-

klinisk problematik. Totalvärde på 11 till 40 poäng indikerar klinisk problematik där 25 

eller högre tyder på svår psykisk ohälsa. Gränsen för statistisk reliabel förändring 

mellan för och eftermätning är 6 poäng (Connell & Barkham, 2007). 
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CORE-10 visar god validitet genom att kunna diskriminera mellan klinisk och icke-

klinisk population samt höga korrelationer med andra instrument. Att CORE-10 

effektivt diskriminerar mellan klinisk och icke-klinisk population visas i de engelska 

normerna där medelvärdet var 4,7 poäng med standardavvikelsen 4,8 för 

normalpopulationen, för patienter i primärvården var medelvärdet 19,7 och 

standardavvikelsen 7,7. CORE-10 har visat goda korrelationer med Symptom 

CheckList-90-R (r=0,81), Brief Symptom Inventory (r=0,75), Beck depression 

inventory-II (r=0,75), Patient health questionnaire-9 (r=0,56) och Clinical Interview 

Schedule-R (r=0,74). Den interna reliabiliteten är god (Cronbachs alpha=0,82). Genom 

jämförelser av för och eftermätning i samband med psykoterapi har instrumentet visat 

sig vara känsligt för förändringar (Connell & Barkham, 2007). 

 

Frågorna som utgör CORE-10 är utvalda från det mer omfattande instrumentet CORE-

OM (The Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure) bestående av 

34 frågor. Den kortare skalan valdes då skalan visat psykometriska egenskaper 

jämförbara med den längre versionen och då det var önskvärt att inte utöka ett redan 

omfattande screeningbatteri mer än nödvändigt. Korrelationen mellan CORE-10 och 

CORE-OM har beräknats till 0.94 (Connell & Barkham, 2007).  

 

Den svenska översättningen av CORE-OM har visat god test-retest reliabilitet (r=0,85), 

god homogenitet (r=0,93) samt samma faktorstruktur som den engelska versionen. Från 

denna översättning av CORE-OM har sedan CORE-10 skapats genom att extrahera de 

tio frågor som utgör CORE-10 (Elfström, 2008, refererad i Hansson, 2010). 

 

CORE-10 korrelerade med diagnosspecifika självskattningsmått för depression, 

MADR-S (p<.01, r=0,67), och social fobi, LSAS (p<.01, r=0,93) vid eftermätning för 

internetbaserad behandling mot respektive diagnos. Däremot korrelerade CORE-10 inte 

med PDSS som är ett självskattningsmått på paniksyndrom (Hansson, 2010).  

 

Sheehan Disability Scale (SDS). 

Sheehan Disability Scale (SDS) är ett självskattningsinstrument avsett att mäta global 

funktionsnivå. Vardera av testets tre frågor kan skattas från 0 till 10 och speglar i vilken 

mån individens problem medför funktionsnedsättningar inom områdena Arbete, Socialt 

liv/Fritidsaktiviteter respektive Familjeliv/Hemsysslor. Totalvärdet sträcker sig från 0, 

opåverkad funktionsnivå, till 30, kraftigt försämrad funktionsnivå. Testets 

psykometriska egenskaper har utprövats för amerikanska primärvårdspatienter 

(n=1001). Den interna reliabiliteten för hela skalan var hög med Cronbachs alpha 0,89. 

De patienter som uppfyllde någon av diagnoserna alkoholberoende, drogberoende, 

generaliserad ångest, egentlig depression, tvångssyndrom eller paniksyndrom skattade 

signifikant högre på SDS jämfört med de som inte uppfyllde någon av diagnoserna, 

medelvärde 13,08 (SD=8,25) respektive 3,68 (SD=5,04). Detta ger empiriskt stöd för 

skalans validitet. Rekommenderat gränsvärde för indikation på klinisk ohälsa är 

totalvärde 5 eller högre (Leon et al., 1997). 

Work Ability Index (WAI). 

Work Ability Index (WAI) användes som utfallsmått på arbetsförmåga. WAI utgår från 
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de faktiska krav som ställs i nuvarande arbete och hur individen bedömer sig ha fysiska 

och psykiska resurser att bemöta dessa. Totalpoängen på WAI bygger på självskattning 

över sju delområden, se tabell 2. Poängen för de 10 frågorna räknas ihop till ett index 

med lägsta värde på 7 och högsta på 49, där 7-27 betecknar dålig arbetsförmåga, 28-36 

medelmåttig, 37-43 god och 44-49 utmärkt. Kategorierna skapades ursprungligen 

genom att gränserna sattes vid 15e percentilen, vid medianen och vid 85e percentilen 

baserat på insamlade skattningar (Tuomi et al., 1998). Populationen som låg till grund 

för denna uppdelning var kommunalanställda med medelåldern 50 år.  

Tabell 2. De sju delområdena som utgör WAI, antal frågor och möjliga poäng per område. 

Delområde Antal 

frågor 

Möjliga 

poäng 

Den nuvarande arbetsförmågan jämförd med när den var som 

bäst under livstiden 
1 0-10 

Arbetsförmågan i relation till arbetets krav 2 2-10 
Antal nuvarande sjukdomar diagnostiserade av läkare 1 1-7 
Uppskattad försämring i arbetet till följd av sjukdomar 1 1-6 
Sjukfrånvaro under det senaste året (12 månader) 1 1-5 
Egen uppfattning om hur hälsan tillåter att arbeta om två år 1 1-7 
Psykiska resurser 3 1-4 

 

Då Kujala et al. (2006) undersökte den prediktiva förmågan med WAI för yngre 

anställda (ålder 31 år) beräknades nya gränsvärden ut utifrån denna population som 

skilde sig från de ursprungliga gränsvärdena. För denna åldergrupp tyder ett totalvärde 

upp till 36 på dålig arbetsförmåga, 37-40 på medelmåttig arbetsförmåga, 41-44 på god 

arbetsförmåga och 45-49 på utmärkt arbetsförmåga. Då skillnaden för de 15% med lägst 

skattning uppgick till hela 10 poäng jämfört med de ursprungliga kategorierna 

rekommenderas att resultatpoäng för yngre ska bedömas separat (Kujala et al., 2006).  

Vid utprövning av WAI för svenska förhållanden (Torgén, 2005) har instrumentet visat 

sig vara användbart för hela den arbetande befolkningen.  I studien ingick närmare 2000 

anställda eller egenföretagare mellan 25 och 64-års ålder. Medelvärdet på WAI var för 

kvinnor 39,9 och för män 41,5. För både män och kvinnor skattade åldersgruppen 25-44 

år 2 poäng mer än åldergruppen 45-64 år (Torgén, 2005). I en litteraturöversikt över 

vilka faktorer som är förknippade med lägre skattning på WAI fanns inte tillräckligt 

stöd för att anta olika medelvärden för män och kvinnor, men stöd fanns från flera 

studier för att högre ålder är förknippat med lägre skattning på WAI (van den Berg et al., 

2009).  

 

Acceptabel intern validitet har visats då WAI jämförts med resultat från mer objektiva 

mått på arbetsförmåga (Eskelinen, Kohvakka, Merisalo, Hurri, & Wäger, 1991; Nygård, 

Eskelinen, Suvanto, & Ilmarinen, 1991, refererade i de Zwart, Frings-Dresen, & van 

Duivenbooden, 2002). WAI har visat acceptabel test-retest reliabilitet (de Zwart et al., 

2002). WAI har tidigare använts för att utvärdera interventioner för att förbättra 

arbetsförmåga (Karazman, Kloimüller, Geissler, & Karazman-Morawetz, 1999; 

Louhevaara, 1999; Nevala-Puranen, 1996, refererade till i de Zwart et al., 2002). Det finns 
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risk för takeffekt där WAI skulle kunna vara för trubbigt för att kunna mäta förbättrad 

arbetsförmåga för individer som redan har en god arbetsförmåga (Torgén, 2005). 
 

Låga skattningar på WAI har en prediktiv förmåga gällande sjukskrivningar på 9 dagar 

eller mer det närmaste året (Kujala et al., 2006) och 28 dagar eller mer under en 

fyraårsperiod (Lindberg, Josephson, Alfredsson & Vingård, 2009). Den signifikanta 

associationen kvarstod även då den kontrollerades mot andra variabler som tidigare 

visat samband med sjukfrånvaro, såsom typ av arbete och hälsobelastande beteenden 

(Lindberg et al., 2009; Kujala et al., 2006). Prediktiv förmåga hos WAI gällande 

arbetsoförmåga och dödlighet har visats i uppföljningsstudier (Liira et al., 1997; Toumi 

et al., 1997, refererade i de Zwart et al., 2002).  

 

Riktigheten i den modell som ligger till grund för WAI har senare testats i en studie med 

ett nationellt representativt urval för Finland (Ilmarinen et al., 2005). Studien bekräftar 

att arbetsförmåga påverkas främst av individens resurser och arbetets utformning såsom 

antagits i modellen. Hälsa och funktionsnivå (R
2
=0.39) visade sig ha störst 

förklaringsvärde för arbetsförmåga följt av faktorer på arbetsplatsen (R
2
=0.33). De 

enskilda faktorerna som för denna population av 3774 arbetande personer i Finland hade 

störst förklaringsvärde var sjukdomssymtom (R
2
=0.37) och mental påfrestning på 

arbetsplatsen (R
2
=0.27).  Även faktorer utanför arbetslivet visade en signifikant 

påverkan på arbetsförmågan, men i mindre omfattning (Ilmarinen et al., 2005).   
 

Client Satisfaction Questionnaire (CSQ-8). 

Som ett led i utvärderingen av interventionen administrerades självskattningsformuläret 

Client Satisfaction Questionnaire (CSQ-8) som utformats för att mäta nöjdhet med 

behandling med en enhetlig faktor. CSQ-8 består av åtta frågor som kan besvaras från 1 

till 4, där 1 indikerar lägsta graden av nöjdhet och 4 högsta graden. Totalpoäng kan som 

lägst bli 8 och som mest 32 (Larsen, Attkisson, Hargreaves & Nguyen, 1979). I tidigare 

studier har CSQ-8 visat god intern reliabilitet med Cronbachs alpha på 0,92 och 0,93 

(Larsen et al., 1979; Attkisson & Zwick, 1982). 

Faktorer som visat sig vara förknippat med lägre skattad patientnöjdhet är arbetslöshet 

(Larsen et al., 1979) och avbruten behandling (Larsen et al. 1979; Attkisson & Zwick, 

1982). CSQ-8 har visat sig korrelera signifikant med terapeutens uppskattning av 

patientens nöjdhet med behandling vilket ger visst stöd för validitet (Larsen et al., 

1979). 

 

Statistisk analys 

T-test för oberoende mätningar utfördes mellan gruppen som avbrutit behandlingen och 

de som fullföljt gällande resultat vid förmätning på utfallsmått och valda 

bakgrundsvariabler. Detta för att undersöka om de som avbröt behandlingen skilde sig 

från de som fullföljde gällande dessa värden. Prövningen var tvåsidig med alphanivå på 

0,05 (95% konfidensintervall). 

Resultatet mellan för och eftermätning beräknades med hjälp av t-test för beroende 

mätningar mellan för och eftermätning på utfallsmåtten CORE-10, Sheehan Disability 
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Scale och WAI. Prövningen var tvåsidig med alphanivå på 0,05. Signifikansprövningen 

med t-test kompletterades med att behandlingseffekt beräknades med Cohens d (Cohen, 

1988). En effektstorlek på 0.20 brukar bedömas som liten, 0.50 som måttlig och 0.80 

eller större som stor (Cohen, 1988). 

Deltagarnas skattningar på CSQ-8 och andra utvärderingsfrågor jämfördes mot patienter 

som avslutat ordinarie depressionsbehandling hos Internetpsykiatrienheten. Den 

statistiska analysen bestod av ett tvåsidigt t-test för oberoende mätningar med alphanivå 

0.05. Som underlag för att beräkna Cronbachs alpha för den svenska översättningen av 

CSQ-8 användes tillgängliga skattningar från patienter som genomgått ordinarie 

behandlingsalternativ. Kvalitativ information som deltagarna lämnat vid utvärdering 

sammanställdes i olika kategorier. 

 

 

Resultat  

Fyra patienter avbröt behandlingen i förtid (patient 3, 4, 6 och 8) och genomgick som 

mest 2 veckors behandling, vilket gav ett bortfall på 40 procent. Ett t-test för oberoende 

mätningar (tvåsidigt, konfidensintervall 0.95) visade ingen skillnad vid förmätning 

mellan de som fullföljde och de som avbröt gällande värden på CORE-10, Sheehan 

Disability Scale, WAI, ålder, anställning i procent eller sjukskrivning i procent.  

En patient som valde att avbryta behandlingen uppgav sig vara omotiverad och inte 

trivas med att uttrycka sig i text, som är en förutsättning för att kunna kommunicera 

med sin behandlare vid internetbehandling. En patient kunde inte fullfölja behandlingen 

till följd av graviditetskomplikationer. Två deltagare uppgav tekniska problem i 

kombination med dåligt mående som anledningar till att de inte fullföljde behandlingen. 

De 6 patienter som fullföljde behandlingen alla 10 veckor avslutade i genomsnitt 9,8 

moduler. Av de helt nyutvecklade modulerna genomgick tre patienter modulen för att 

hantera problem på arbetet och en patient modulen för att söka jobb. De 4 patienter som 

inte fullföljde behandlingen avslutade i snitt 1,5 moduler. Antal avslutade moduler samt 

skattning före och efter behandling finns redovisat i tabell 3. 

Effekter av behandlingen beräknades för den totala gruppen deltagare, oavsett om de 

avslutade behandlingen eller ej. Då eftermätningsvärde saknades användes senast 

observerade värde, vilket var detsamma som vid förmätning för två personer på SDS 

och WAI samt veckoregistrering för en person på CORE-10. 

T-tester för beroende mätningar visade ingen signifikant skillnad mellan för och 

eftermätning på något av utfallsmåtten CORE-10 (t(9) = 0,64, p = 0,54), SDS (t(9) = -

0,36, p = 0,73) eller WAI (t(9) = 0,45, p = 0,67). Behandlingseffekt beräknad med 

Cohens d visade liten effekt på CORE-10 och försumbar effekt på SDS och WAI. 

Sett på individnivå skattade åtta individer ett värde på CORE-10 som tyder på minskad 

psykisk ohälsa medan två skattade ett sämre värde efter behandlingen. Då ena 
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deltagaren med sämre psykisk hälsa efter behandlingen visade en stor skillnad mellan 

för- och eftermätning (17 poäng) raderade den enskilda skattningen ut en stor del av den 

sammanlagda effekten som andra deltagare visade åt motsatt håll. Vid en sekundär 

analys visade ett t-test för beroende mätningar på signifikant skillnad mellan för- och 

eftermätning (t(8) = 2,32 , p = 0,049) gällande skattning på CORE-10 då testet 

beräknades utan den tionde deltagaren. Dessa nio deltagare skattade i genomsnitt lägre 

psykisk ohälsa efter än innan behandling, medelvärde 17,11 (SD = 6,92) respektive 

20,78 (SD = 3,56). Effektstorleken var för denna grupp 0,70, vilket bedöms som måttlig 

effektstorlek. 

Tabell 3. För och eftermätningsvärden för alla deltagare, medelvärden samt 

standardavvikelser (inom parantes), och effektstorlek mätt med Cohens d för hela 

gruppen (n=10). 

Deltagare 
Antal avslutade 

moduler 

CORE-10 SDS 
WAI  

Arbetsförmåga 

Före Efter Före Efter Före Efter 

1 13 21 15 10 13 
33 

Måttlig 

31,5 

Måttlig 

2 9 21 16 22 15 
31,5 

Måttlig 

38,5 

God 

3 2 16 13 22 21 
30 

Måttlig 

31 

Måttlig 

4 2 14 8 10 10 
35 

Måttlig 

37 

God 

5 9 22 18 24 19 
30,5 

Dålig 

21 

Dålig 

6 0 22 13 24 24* 
22,5 

Dålig 

22,5* 

Dålig 

7 11 24 19 9 18 
24 

Dålig 

30 

Dålig 

8 2 25 33* 29 29* 
14 

Dålig 

14* 

Dålig 

9 8 22 19 22 20 
32 

Måttlig 

25,5 

Dålig 

10 9 16 33 18 27 
20 

Dålig 

14 

Dålig 

Medelvärde 

(SD) 

6,50  

(4,55) 

20,30 

(3,68) 

18,70 

(8,23) 

19,00 

(6,99) 

19,60 

(6,00) 

27,25 

(6,78) 

26,50 

(8,64) 

Effektstorlek 

d 
 

 
0,27 

 
0,09 

 
0,10 

* Eftermätning saknades, last observation carried forward. 

Gällande förändring av funktionsförmågan uppmätt med SDS skattade 4 deltagare 
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högre och tre lägre funktionsnivå efter behandling. Lika många visade en förändring till 

det bättre som till det sämre gällande arbetsförmåga uppmätt med WAI. Två deltagare 

visade förbättrad arbetsförmåga från måttlig till god och en deltagare visade försämrad 

arbetsförmåga från måttlig till dålig. 

Åtta deltagare besvarade utvärderingsformuläret. En frågeställning kring 

användarnöjdhet med behandling var om den var likvärdig med ordinarie 

internetbaserad depressionsbehandling. Medelvärdet för deltagarnas skattningar på 

CSQ-8 var 21,88  med standardavvikelse 3,87. Det jämfördes mot 270 skattningar av 

patienter som avslutat ordinarie depressionsbehandling, medelvärde 24,50 och 

standardavvikelse 4,45. Ett t-test för oberoende mätningar visade ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna (t(276) = 1,65 , p = 0,101). 

Utöver nöjdhet med behandling innehöll utvärderingsformuläret frågor om 

användarvänlighet och andra aspekter av behandlingen. Medelvärde och 

standardavvikelse för dessa skattningar redovisas i tabell 4 både för deltagare i AÏDA 

och för patienter som avslutat ordinarie depressionsbehandling. Två frågor är 

konstruerade för att utvärdera aspekter av AÏDA och skattningar saknas därför från 

patienter som genomgått ordinarie depressionsbehandling. För 3 av resterande 8 frågor 

visade ett t-test för oberoende mätningar signifikant skillnad mellan hur grupperna 

svarat. 

 

Ett t-test för oberoende mätningar visade på signifikant skillnad mellan AÏDA-deltagare 

och ordinarie depressionsbehandling (t(276) = 1,99 , p = 0,048) gällande hur svår texten 

var att förstå. Texten i AÏDA skattades i genomsnitt som svårare att förstå än texten i 

ordinarie behandling, se medelvärden för fråga 3 i tabell 4. 

 

Ett t-test för oberoende mätningar visade på signifikant skillnad mellan AÏDA-deltagare 

och ordinarie depressionsbehandling (t(276) = 2,29 , p = 0,023) gällande hur svårt det 

var att förstå hur arbetsbladen skulle fyllas i. Arbetsbladen i AÏDA skattades i 

genomsnitt som svårare att förstå än de som används i ordinarie behandling, se 

medelvärden för fråga 5 i tabell 4. 

 

Ett t-test för oberoende mätningar visade på signifikant skillnad mellan AÏDA-deltagare 

och ordinarie depressionsbehandling (t(276) = 2,67 , p = 0,008) gällande om det var 

tillräckligt med tid för att genomgå behandlingen. Deltagarna i AÏDA skattade i 

genomsnitt tidsbristen som större än deltagare i ordinarie behandling, se medelvärden 

för fråga 6 i tabell 4. 

 

Två frågor hade utformats specifikt för utvärdering av AÏDA och saknade 

jämförelsevärden. Svarsfrekvensen presenteras i figur 1 och 2. 
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Tabell 4. Medelvärden och standardavvikelser för utvärderingsfrågor för deltagare i 

AÏDA (n=8) och patienter som avslutat ordinarie depressionsbehandling (n=270).  

Utvärderingsfråga 
AÏDA 

Ordinarie 

behandling 

M SD M SD 

1. Hur lätt var det att få tillgång till och påbörja 

behandlingen? (1=Mycket svårt, 5=Mycket lätt) 
3,63 1,19 3,90 0,95 

2. Hur ofta kändes texten intressant och relevant att läsa? 

(1=Aldrig, 5=Alltid) 
4,13 0,83 4,08 0,67 

3. Hur lätt eller svår var texten att förstå? (1=Mycket svår, 

5=Mycket lätt) 
3,25* 0,71 3,85 0,84 

4. Var det lätt eller svårt att förstå hur du skulle arbeta med 

behandlingen och hemuppgifterna? (1=Mycket svårt, 

5=Mycket lätt) 

3,25 0,46 3,78 0,86 

5. Var det lätt eller svårt att förstå hur du skulle fylla i 

arbetsbladen? (1=Mycket svårt, 5=Mycket lätt) 
3,13* 0,83 3,78 0,79 

6. Var det för lite eller för mycket tid för att genomgå 

behandlingen? (1=Alldeles för lite, 5=Alldeles för mycket) 
1,75* 0,71 2,53 0,82 

7. Hur arbetskrävande och omfattande tycker du att 

behandlingen varit? (1=Mycket arbetskrävande, 5=Inte alls 

så arbetskrävande) 

1,88 0,99 2,37 0,85 

8. Har behandlingen varit värd den ansträngning den 

inneburit? (1=Nej, absolut inte, 5=Ja, absolut) 
3,63 0,92 4,04 0,94 

9. Hur har du fortsätt använda dig av introducerade 

metoder även efter att du påbörjat nya moduler? (1=Inte 

alls, 5=Alltid) 

3,13 0,99 . . 

10. Hur mycket hjälp har du fått gällande att förbättra din 

arbetssituation? (1=Ingen hjälp alls, 5=Väldigt mycket 

hjälp) 

2,13 0,64 . . 

*medelvärdet skiljer sig signifikant mellan deltagarna i AÏDA och de som avslutat 

ordinarie depressionsbehandling, p < 0,05. 

 

 
Figur 1. Svarsfrekvens på frågan Har du 

fortsatt att använda dig av introducerade 

metoder även efter att du påbörjat nya 

moduler.  

Figur 2. Svarsfrekvens på frågan Hur 

mycket hjälp har du fått gällande att 

förbättra din arbetssituation. 
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Patienternas kommentarer som lämnades vid utvärderingen redovisas då de utgjort ett 

tema eller då enskilda kommentarer kan berika förståelsen av andra 

utvärderingsresultat. Fem deltagare skrev att de hade för lite tid på sig. 

Det som var mindre bra var att behandlingen var aningen kort.  

[…] svårt att följa de uppgifter som man skall göra. Kanske är lättare om man är 

hemma hela dagarna, eller har ett 8-17 jobb. 

Behandlingen har varit tidskrävande. Behandlingen var tuff 

Jag behöver mer tid på mig för att ordentligt kunna ta in allt. Om man känner att 

man behöver mer tid på sig i ett moment kanske det skulle vara bra att få den 

tiden man behöver, utan att känna att man missar allt annat som man egentligen 

också skulle ha hunnit med. Nu har jag känt att jag inte till fullo kunnat ta till 

mig det som jag lärt mig eftersom jag varit tvungen att släppa det och stressa 

vidare till nästa moment. 

[Önskar] längre tid för att läsa in sig på texterna. 

Fem deltagare hade önskemål om ytterligare behandlarkontakt, tre av dessa uttryckte att 

de önskade behandlarkontakt utöver den som gavs via behandlingsplattform.  

 

Torftigt med bara nätkontakt. Som vanligt har jag svårt att ställa egna frågor och 

funderingar.   

Man skulle velat träffas och diskutera mer och längre än vad som är möjligt över 

nätet. 

Kanske hade fler telefonsamtal varit bra. Saknade också den personliga kontakten, 

passar nog mig ändå bäst att träffa någon "live" för att kunna "bolla med". 

Jag skulle vilja ha mer feedback, diskussion. 

Mer kommunikation 

Tre deltagare tyckte att behandlingen på ett bra vis speglade de problemområden de 

ville bemöta.  

 

Behandlingen var rätt för mig och väldigt träffsäker i de problem jag har. Det var 

också bra att under vägens gång kunna anpassa behandlingen. 

Skräddarsydd utefter mina behov. 

Jag tyckte det var bra att jag fick läsa om olika problemområden som jag känner 

igen mig i. 
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En deltagare önskade ”lite färre formulär att fylla i” och ”lite mindre text att läsa”. En 

deltagare beskrev att ”vissa moduler var lätta och vissa moduler var jättesvåra, både att 

förstå och göra övningarna”. 

 

En deltagare kunde uppleva att hon hade för svår problematik för behandlingen, ”Ibland 

upplever jag att behandlingen är menad för folk med mindre allvarliga problem. Jag har 

ibland känt mig för dålig för behandlingen.” 

 

En deltagare hade önskat genomgå en arbetsspecifik modul, men att så inte skedde trotts 

att det planerats för initialt. En annan patient upplevde att hon hade fått hjälp med att 

hitta arbete men beskriver svårigheter att hantera det på grund av dåligt mående.  

 

Tre deltagare lämnade en sammanfattning av den hjälp de fått av behandlingen. 

 

Jag har fått mer insikt, lite mer distans, men inte förbättrad sömn eller mindre 

oro/depression/ångest. 

Jag är långt ifrån fri från mitt beroende [av sömnmedicin], men kanske ett något 

annorlunda förhållningssätt. Känns som jag har en bra bit kvar innan jag är fri 

från medicin. 

 

Jag tycker att den har varit väldig värdefull och jag har fått lära mig väldigt 

många nya sätt att arbeta på och ändra mitt sätt att tänka. Har lärt mig att se på 

mig själv med lite andra ögon. Den har gett mig verktyg att arbeta med, vilket 

för mig är väldigt värdefullt. Jag tycker att det har varit bra, och trevligt. Har lärt 

mig mycket och fått en bättre koll på mina dagar och vad det är för problem jag 

har. 

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet gav inte stöd för någon av hypoteserna gällande behandlingseffekt för hela 

gruppen. Mest förvånande är att den första hypotesen, minskad psykisk ohälsa, inte fick 

stöd då tidigare versioner av samma behandling visat behandlingseffekt för patienter 

med depressionsdiagnos (Johansson, 2010) och ångestsyndrom (Carlbring et al., 2010). 

Bilden blev något annorlunda vid en sekundär analys då de individuella förändringarna 

granskades. Det visade sig att en enskild patients försämrade skattning på CORE-10 

fick en stor påverkan på gruppens totala behandlingseffekt. För resterande grupp om 9 

deltagare fanns en signifikant skillnad mellan för och eftermätning med CORE-10, där 

gruppens medelvärde vid eftermätning indikerade färre symtom på psykisk ohälsa än 

vid förmätning. Cohens d på 0,70 tyder på en måttlig behandlingseffekt för dessa 9 

deltagare. Behandlingseffekten ska tolkas restriktivt då den inte beräknades mot någon 

kontrollgrupp. 

 

Medelvärdesskillnaden mellan för och eftermätning visar en oansenlig försämring 
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gällande global funktionsnivå och arbetsförmåga som inte är signifikant. Resultatet ger 

inget stöd för att interventionen haft önskad effekt gällande att öka funktionsnivån eller 

arbetsförmågan som formulerats i hypotes 2 och 3. I utvärderingen skattade också de 

flesta att de inte fått så mycket hjälp med att förbättra sin arbetssituation. 

 

Deltagarnas nöjdhet med behandlingen var generellt något lägre än för patienter i den 

reguljära internetbehandlingen men utan att skillnaden var signifikant. Gällande 

specifika frågor för att belysa användarvänlighet upplevde deltagarna i AÏDA i högre 

grad att de hade för lite tid på sig samt att texten och arbetsbladen var svårare att förstå 

jämfört med patienter i reguljär behandling. Detta speglas också av de kommentarer 

som lämnats vid utvärderingen där majoriteten upplevde att de hade ont om tid att 

tillgodogöra sig materialet. De flesta deltagarna uppgav att de ibland eller ofta fortsatt 

att använda sig av introducerade metoder även då nya moduler introducerats. 

 

Metoddiskussion 

Önskvärt vore att deltagarna i studien skulle vara representativt för gruppen som får 

behandling för psykisk ohälsa inom ramen för rehabiliteringsgarantin, då det är denna 

population som behandlingen framöver ska vara tillgänglig för. Deltagarna i studien kan 

antas ha likheter med denna population gällande nedsatt arbetsförmåga och psykisk 

ohälsa som är klinisk signifikant. Ungefär hälften av patienterna som får KBT-

behandling inom rehabiliteringsgarantin kan förväntas vara sjukskrivna 

(Socialstyrelsen, 2010) jämfört med endast 20 procent av deltagarna i pilotstudien. Att 

20 procent saknade anställning kan möjligen vara en större andel än förväntat för 

patienter inom rehabiliteringsgarantin då 7 procent av alla som erhöll sjukpenning var 

arbetslösa 2009. I studien var 90 procent av deltagarna kvinnor vilket gör att män endast 

representeras av en person. Majoritet av kvinnor kan dock förväntas då två tredjedelar 

av de som är sjukskrivna till följd av psykisk ohälsa är kvinnor (Försäkringskassan, 

2010a) och då tre fjärdedelar av de som fått vård inom rehabiliteringsgarantin varit 

kvinnor (Karolinska Institutet, 2010).  

Det hade varit önskvärt att en större del av deltagarna erhöll sjukpenning vid 

behandlingsstart för att utprova behandlingen för denna grupp. De två deltagare som 

erhöll sjukpenning vid behandlingsstart fullföljde inte heller behandlingen. Med få 

deltagare är det dock svårt att uttala sig huruvida det var slump att just de som var 

sjukskrivna avbröt. Vid bortfallsanalys kunde ingen säkerställd skillnad visas gällande 

de som avbröt eller fullföljde, men det är problematiskt att göra bortfallsanalyser med så 

få deltagare. Ingen av dem som erhöll sjukpenning avbröt på grund av missnöje med 

behandlingen, utan av andra anledningar som försvårade för dem att fullfölja. Det är en 

svaghet att interventionen inte testats för patienter som behöver stöd för att återgå till 

arbete. 

Flera patienter rekryterades från en grupp som primärt sökt till en behandlingsstudie för 

patienter med sömnproblem och depression. Det har troligen medfört att patienter med 

sömnproblem som primär diagnos var överrepresenterade jämfört med de patienter som 

i senare studier kan erhålla behandlingen inom ramen för rehabiliteringsgarantin. 
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Risken för typ-2 fel, att inte upptäcka en verklig skillnad mellan grupper, blir större med 

få undersökningsdeltagare. Skillnaden i medelvärde för gruppen mellan för och 

eftermätning är dock så begränsad för utfallsmåtten WAI och SDS att den inte är klinisk 

signifikant och antalet deltagare spelar då mindre roll. Däremot skulle en enskild 

deltagare med avvikande skattningar få mindre inverkan på resultatet om gruppen var 

större, vilket skulle kunnat påverka framförallt behandlingseffekten för CORE-10. 

Det är osäkert vilken känslighet WAI har gällande att registrera behandlingseffekt då 

ingen studie har hittats som använt WAI som utfallsmått vid terapeutisk intervention. En 

studie som använde WAI som utfallsmått fann ingen effekt av allmänna 

hälsointerventioner riktade till arbetare (Karazman et al., 1999). Osäkerheten att 

upptäcka förändring med WAI kan särskilt gälla om eftermätningen görs i direkt 

anslutning till en kortare intervention då skattningen baseras på antal diagnostiserade 

sjukdomar, arbetsfrånvaro senaste 12 månaderna samt psykiska resurser senaste 

månaden. För att en större del av behandlingseffekten ska upptäckas bör eftermätning 

med WAI göras efter uppföljande läkarbesök, då diagnoser kan bli inaktuella, och då en 

månad förflutit sedan behandlingsavslut. 

CORE-10 tycks inte vara ett bra mått på symtom vid panikångest (Hansson, 2010). 

Eventuella symtomminskningar inom denna diagnos kan därför förväntas ha missats i 

studiens resultat av minskat psykisk ohälsa. Diagnosspecifika mått kan förväntas ha 

större möjlighet att upptäcka behandlingseffekt och kan användas som kompletterande 

utfallsmått i kommande studier med fler deltagare. 

Slutsatser 

Minskningen av symtom på psykisk ohälsa för flertalet deltagare ger ett visst stöd för att 

interventionen kan minska psykisk ohälsa. Detta skulle gå i linje med tidigare studier 

med liknande behandlingsupplägg. Resultatet ger inget stöd för att interventionen ökade 

den globala funktionsnivån eller arbetsförmågan. Detta är en svaghet för interventionen 

som var tänkt att kunna öka funktionsnivån generellt och då särskilt arbetsförmågan. 

Resultaten från denna studie ska tolkas med försiktighet då det var få deltagare och 

kontrollgrupp saknades. 

 

Att endast 60 procent fullföljde behandlingen ger dubbelt så stor andel avhopp jämfört 

med den median på 80 procent fullföljande som beräknats i en metastudie över 22 

datorbaserade behandlingar (Andrews et al., 2010). Andelen fullföljande liknar 

emellertid erfarenheten från de två tidigare utprövningarna av individanpassad 

behandling då 59 procent fullföljde behandlingen (Andrews et al., in press; Johansson, 

2010). En bidragande orsak till att fyra av tio inte fullföljde behandlingen kan vara att 

deltagarna rekryterades genom bekvämlighetsurval, där de inte själva aktivt sökt sig till 

behandlingen, och att kriterierna för inkludering var breda. Tidigare erfarenheter av de 

individanpassade interventionerna tyder på att den individanpassade interventionen i sig 

skulle kunna vara en orsak till hög andel avhopp. Interventionen bedömdes i 

utvärderingen som arbetskrävande, något mer än ordinarie internetbehandling. Det 

skulle även kunna vara en följd av att en stor del av deltagarna i samtliga studier som 

testat det individanpassade upplägget har haft komorbida tillstånd och kanske är svårare 
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att behandla än de deltagare i studier som inte accepterar samsjuklighet. Det är möjligt 

att tänka sig en interaktionseffekt där deltagare med samsjuklighet är mer benägna att 

avbryta en behandling som upplevs som arbetskrävande. Patientnöjdheten var något 

lägre än för de patienter som fullföljt ordinarie internetbehandling för depression, men 

utan att avvika signifikant. Det vore emellertid önskvärt med något högre patientnöjdhet 

då det är förknippat med att fler fullföljer behandlingen (Larsen et al. 1979; Attkisson & 

Zwick, 1982). 

 

Utifrån pilotens resultat, som endast ger ett svagt stöd för interventionen, tycks det 

finnas behov av vidareutveckling av behandlingsupplägget. Den individanpassade 

interventionen som låg till grund har tidigare prövats över 10 veckor och då visat 

behandlingseffekt för primär och sekundär psykologisk problematik (Johansson, 2010). 

Att som i denna studie öka ambitionen till att även förbättra arbetssituation och 

arbetsförmåga under samma tidsperiod bidrog troligen till upplevelse av tidsbrist. 

Många områden att bemöta under behandlingen leder till mindre tid för respektive 

område och därmed även risk för minskad behandlingseffekt för varje område. 

 

Då fler områden ska bemötas kan det leda till att deltagarna behöva läsa mer 

information för att förstå bakgrunden till olika metoder. Det ökar risken för att det blir 

övervikt av att läsa in information på bekostnad av tid för att praktiskt tillämpa de olika 

metoder som hör till modulerna. Kanske kan det förklara att vissa deltagarna önskade 

mindre text trots att de fann texterna givande. Att i en vecka använda sig av metoderna 

som presenteras i modulerna är sällan tillräckligt för att uppnå en varaktig 

symtomminskning. Önskvärt vore att deltagarna i hög utsträckning fortsatte att använda 

sig av introducerade metoder utöver den vecka som var avsatt till att tillgodogöra sig 

respektive modul. I viss mån fortsatte deltagarna även att använda sig av metoder över 

flera veckor men det finns utrymme för att detta skulle kunna ske i högre utsträckning 

och skulle då ha potential att öka behandlingseffekten.  

En möjlig konsekvens av att många problemområden ska bemötas i en tidsbegränsad 

behandling är att kan ställa krav på större steg i förändringsarbetet, exempelvis gällande 

exponering eller beteendeaktivering. Det kan vara problematiskt att tidigt förvänta sig 

ett relativt högt tempo av patienterna då det kan leda till ökad risk för att de upplever att 

de misslyckas med att leva upp till de förväntningar som ställs.  

I följande studier av interventionen är behandlarstödet planerat att vara 2 veckor längre, 

sammanlagt 12 veckor. Det kan minska upplevelsen av tidsbrist men behöver troligtvis 

också kombineras med metodutveckling för att öka användarvänligheten 

En förändring som kan öka flexibiliteten vore att inte planera en modul för varje vecka 

och vid behov kunna ge deltagarna längre tid för att använda sig av specifika metoder 

innan nya moduler introduceras. Detta kan även motiveras av att olika moduler 

upplevdes som olika krävande av deltagarna. Det kan förslagsvis ske i samband med att 

behandlingsupplägget blir mindre detaljerat och består av en prioritering av olika 

problemområden. Hur lång tid varje enskild modul får ta behöver då inte bestämmas i 

detalj. För att inte riskera att arbetssituationen hamnar långt ner i prioriteringslistan 
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skulle det alltid kunna planeras som det andra fokuserade området, efter primär 

ohälsoproblem.  

Om deltagarna har flexiblare tid på sig för varje modul finns även möjligheter att dela 

upp omfattande moduler i två eller att utöka utbudet genom nya specifika moduler av 

mindre omfattning. Dessa mindre moduler skulle då inte behöva ta en vecka i anspråk 

och skulle kunna ha potential att underlätta ett snabbt genomförande då den är 

lättöverskådlig. Mindre moduler skulle då kunna bidra till en mer regelbunden och jämn 

aktivitetsnivå i behandlingen. Då behandlarkontakten ges främst i samband med 

återkoppling på avslutade moduler skulle kortare tid per modul leda till en ökad kontakt 

med behandlare, något som efterfrågats i utvärderingen. Troligt är emellertid att 

behandlartiden ökar med fler mindre moduler. Interventionen som fick stöd i Blonk et 

al. (2006) bestod av två 1-timmesessioner per vecka över tre veckor, och ger visst stöd 

för att intensiva interventioner är verksamma för att korta sjukskrivningstiden. 

 

Främst är det nya arbetsspecifika moduler som skulle kunna behövas för att svara mot 

varierande arbetssituationer, beroende på om patienten har en anställning eller inte samt 

är sjukskriven eller ej. Någon kortare arbetsspecifik modul skulle till exempel vara 

användbar under de första veckorna för att tidigt introducera ett arbetsfokus, då tidig 

rehabilitering visat sig vara den kanske viktigaste faktorn för att kunna förkorta 

sjukskrivningstiden. 

 

I nuvarande intervention har arbetssituationen oftast kunnat aktualiseras i viss mån även 

i modulerna för symtombehandling. Detta har sedan kunnat kombineras med en specifik 

modul för att hantera problem på arbetsplatsen eller att söka arbete. Att deltagarna 

överlag skattade att de endast fått begränsad hjälp med att påverka sin arbetssituation 

tyder på att arbetsfokus skulle behöva stärkas ytterligare. Områden som bemöts i 

symtommodulerna skulle möjligen även kompletteras med syskonmoduler som 

tillämpade liknande metoder men då specifikt på arbetssituationen. Det finns visst stöd 

för att förbättrad kommunikation med chef och medarbetare kan bidra till 

arbetsåtergång vid psykisk ohälsa (Nieuwenhuijsen, Verbeek, de Boer, Blonk & van 

Dijk, 2004) och det kan finnas behov av ytterligare stöd med detta i behandlingen, 

utöver de relationsfärdigheter som lärs ut i modulen Att sätta gränser (se bilaga 2). På 

samma vis kan en allmän stressmodul kompletteras med en specifik modul om att 

hantera stress på arbetet. Deltagarna skulle där kunna få uppgift att kartlägga stressorer 

på arbetet och få råd om hur den ackumulerade stressen kan minskas i enlighet med vad 

som fått stöd i Blonk et al. (2006). Med fler arbetsfokuserade moduler skulle 

behandlingen kunna fokusera på arbetssituation under en period på några veckor och ge 

deltagarna tydligare fokus på att hantera sin arbetssituation. 

En patient beskriver att hon i behandlingen fick stöd i att hitta ett arbete. Däremot tyckte 

hon sig må så pass dåligt att hon var osäker på sin förmåga att arbeta. Deltagaren fick 

arbete mot slutet av behandlingsperioden och hann endast gå på utbildningsdagar innan 

behandlingen avslutades. Det gjorde att situationen att arbeta inte direkt kunde tas upp i 

behandlingskontakten, utan att det endast kunde omnämnas förebyggande och att 

patienten sedan förväntades klara att påbörja arbetet utan behandlarstöd. Detta är en 
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situation som kan förväntas upprepas för deltagare som får hjälp att finna arbete då det 

ofta kan vara en process som fortsätter efter att behandlingen avslutas. Möjligen vore 

det bra om behandlingen även bemötte den oro och de utmaningar det innebär att börja 

arbeta på en ny arbetsplats efter att arbetstagaren lidit av psykisk ohälsa. Svårigheterna 

det innebär att återgå till arbete eller börja ett nytt arbete efter psykisk ohälsa och 

nedsatt arbetsförmåga kan i mycket tänkas likna varandra. Samma metoder för att hjälpa 

patienten tillbaka från sjukskrivning skulle då kunna tillämpas även för dem som 

kommer från arbetslöshet, eventuellt med mindre anpassningar. 

Med många moduler som spänner över olika områden riskerar behandlingen att 

upplevas som spretig. Exempelvis mängden arbetsblad som hörde till olika moduler 

kunde upplevas som svår att överblicka. Det kan därför vara nödvändigt att försöka 

uppnå en mer enhetlig behandlig, även om det skulle medföra att vissa detaljer går 

förlorade eller inte görs tillgängliga för alla. Ett sådant övervägande är om både 

beteendeaktivering och kognitiv omstrukturering ska läras ut de första veckorna, då det 

kan vara väl mycket teoretisk information att ta till sig och praktiskt lära sig tillämpa på 

ett par veckor. Alla deltagare kanske inte heller har samma behov av att tillämpa båda 

metoderna. Upplevelse av sammanhang i behandlingen skulle kunna öka om 

behandlingen tydligare utgick från en teoretisk grund. 

De interventioner som vid randomiserade kontrollerade prövningar kunnat påvisa 

snabbare arbetsåtergång vid psykisk ohälsa har baserats på gradvis aktivering, vilket ger 

ett visst stöd för att metoden kan vara en fruktsam teoretisk grund för interventioner 

som syftar till att förkorta sjukskrivningar. I dessa två studier inkluderades emellertid 

endast deltagare med stressproblematik och det är osäkert vilken hjälp interventionen 

skulle ge patienter med depressions eller ångestproblematik.  

Även intervention i AÏDA var till stor del baserad på beteendeaktivering där gradvis 

aktivering är en grundmetod. Den symtombehandling som utgör grunden i AÏDA skulle 

möjligen kunna kombineras med fler aspekter utifrån de KBT-baserade interventioner 

som har visat effekt för snabbare arbetsåtergång. På ett teoretiskt plan skulle det kunna 

skapa en behandling som tar ett grepp om både psykisk ohälsa och arbetssituation. 

Praktiskt är det inte självklart lätt att kombinera ihop olika interventioner till en. 

Problem som kan uppstå är svårighet att prioritera mellan olika problem och att hålla 

ihop delarna till en lättillgänglig enhet. De arbetsrelaterade interventionerna har inte 

heller prövats i en internetbaserad behandling tidigare, vilket också kan bidra till 

ytterligare utmaningar. En heterogen patientgrupp både avseende psykisk ohälsa och 

arbetssituation ställer ytterligare krav på antingen högre individanpassning och/eller 

generella metoder tillämpbara vid olika förutsättningar. 

 

Att tidigt arbeta med flera parallella spår kan vara en tuff behandlingsstart för patienter 

med nedsatt funktionsförmåga och därmed medföra ökad risk för misslyckande. Om 

valet är att prioritera mellan metoder som verkar för arbetsåtergång eller metoder för att 

minska symtom på psykisk ohälsa bör det senare prioriteras. Symtombehandling har 

starkare evidens och större potential att minska lidande på kortare tid. Emellertid kanske 

behandlingen varken behöver eller bör välja mellan antingen symtombehandling eller 
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fokus på arbetssituation, då dessa områden är förknippade med varandra. Psykisk ohälsa 

och arbetsrelaterade problem interagerar, liksom aktiviteter under fritid och arbetstid 

påverkas av varandra. Metoder som bemöter problem på det ena området kan tänkas ha 

potential att vara verksamma även för det andra. Erfar patienten att metoden fungerar 

för att minska symtom skulle det kunna vara motiverande för att pröva metoden vid 

arbetsåtergång. Arbetsfokus skulle kunna introduceras tidigt med en mindre omfattande 

modul, exempelvis genom att kartlägga sin arbetssituation, för att sedan följas upp med 

att de metoder som implementeras vid symtombehandling även tillämpas på 

arbetssituation. Det skulle ge minimal störning i symtombehandling men samtidigt 

medföra tidiga arbetsinterventioner som visat sig betydelsefulla för att minska risk för 

långvariga sjukskrivningar. 

 

Gradvis aktivering för arbetsåtergång kan förväntas ligga nära symtombehandling vid 

maladaptiv stress, den patientgrupp som interventioner baserat på gradvis aktivering 

visat effekt på arbetsåtergång, och depressionsbehandling baserad på 

beteendeaktivering. Även vid ångestsyndrom skulle gradvis aktivering kunna relateras 

till gradvis exponering utifrån ångesthierarkier.  

 

Vidare forskning 

Som visats i genomgången av relevant litteratur finns väldigt lite forskning gällande att 

använda KBT vid psykisk ohälsa och arbetsåtergång. Samtidigt är en stor patientgrupp i 

behov av både behandling mot psykisk ohälsa samt stöd i att hantera en problematisk 

arbetssituation. Interventioner som kan bidra till en snabbare arbetsåtergång kan leda till 

stora vinster, både för individen och för samhället. För individen är tidig arbetsåtergång 

relaterat till minskad risk för att hamna utanför arbetsmarknaden, med negativ påverkan 

för ekonomi, social gemenskap och hälsa (Waddell & Burton, 2006). 

Samhällsekonomiskt utgör arbetsfrånvaro den största kostnaden vid psykisk ohälsa, 

både för depression (Sobocki et al., 2007) och ångestsyndrom (Rice & Miller, 1998). 

Det finns dokumenterat stöd för att använda vägledd internetbaserad KBT-behandling 

vid depressions- och ångestdiagnoser. Kännedom saknas däremot om att internetbaserad 

behandling tidigare skulle ha använts för att specifikt bemöta problem på arbetet eller 

för att söka nytt jobb. Det finns få studier som utvärderat KBT-baserade interventioner 

för sjukskrivna till följd av psykisk ohälsa, och dessa ger inte tillräckligt stöd för någon 

specifik intervention. En studie visade emellertid att gradvis aktivering och 

arbetsplatsåtgärder bidrog till kortare sjukskrivningar än mer kognitiva interventioner 

(Blonk et al., 2006).  Då detta är ett nytt område där det finns lite forskning att utgå 

ifrån är behovet av vidare metodutveckling gällande arbetsrelaterade interventioner 

förväntat.  

Vidare utprövning av interventionen motiveras av att behovet är stort av strukturerade 

metoder som aktivt främjar arbetsförmåga vid de vanligaste symtomen på psykisk 

ohälsa samt att vägledd internetbehandling har potential att effektivt använda tillgänglig 

KBT-kompetens och även kunna nå patienter oavsett bostadsort. För att interventionens 

olika delar ska kunna vidareutvecklas och integreras behövs löpande utvärdering och 

metodutveckling, så som planerats för i kommande kontrollerade randomiserade studier. 
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Fler studier av hög kvalitet behövs överlag för interventioner som syftar till att 

motverka både sjukfrånvaro och psykisk hälsa. Önskvärt vore att interventioner 

utprovas under svenska förhållanden då individens sjukskrivning i hög utsträckning 

påverkas av politiska beslut och olika incitament för att återgå till arbete. 
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Bilaga 1: Patientinformation.  

 

 

 

 

 

AÏDA 
-Arbetslivsfokuserad Individanpassad Internetbehandling 

mot Depression och Annan psykisk ohälsa 
Om du är sjukskriven eller upplever att psykisk ohälsa påverkar hur väl du kan 

utföra ditt arbete kan du anmäla ditt intresse för en behandlingsstudie som just nu 

genomförs på Internetpsykiatrienheten. Behandling mot psykisk ohälsa, såsom 

nedstämdhet, stress, ångestproblem och sömnproblem, kombineras här med ett 

fokus på arbetssituationen. Syftet är att må bättre och att hantera problem med 

arbete och sjukskrivning på ett bra sätt.  

Behandlingen består av individuellt anpassad kognitiv beteendeterapi (KBT) via 

Internet under 10 veckor. Behandlingen sköter du till stor del själv utifrån det 

material du får varje vecka, men till din hjälp har du en behandlare som vägleder 

dig och följer upp det arbete du gör. 

En ny form av individanpassad behandling möjliggör att du tillsammans med 

behandlare väljer ut viktiga områden som just du vill arbeta med. Efter att ha 

jobbat med problem inom ett område, exempelvis depression, kan du fortsätta 

med behandling för ett annat problem eller lära dig något som du skulle ha nytta 

av i många situationer, exempelvis problemlösning. Det är ett flexiblare 

arbetssätt som vi tror kan passa många. 

Efter att ha genomgått 10 veckors behandling kommer du få tillgång till allt 

behandlingsmaterial under ytterligare 6 månader så att du kan arbeta vidare på 

egen hand om så önskas. 

Behandlingen har tagits fram från tidigare liknande behandlingar som visat goda 

resultat och utökats med tillägg som handlar mer specifikt om arbetslivet. Under 

hösten vill vi pröva denna behandlingsform inför att den senare ska användas i en 

större behandlingsstudie där deltagarna kommer lottas mellan denna och andra 

behandlingar. Därför ingår det i detta projekt att du efter behandlingen kommer 

bli intervjuad inte bara om hur du mår utan även vad du tyckte kom själva 

behandlingen och dess innehåll. 

Med vänliga hälsningar 

 

Viktor Kaldo, Fil Dr, leg psykolog och ansvarig forskare 
 

Hannes Hedvall, psykologkandidat och koordinator 
 

För ytterligare information, skicka e-post till:  aida@internetpsykiatri.se 

 

mailto:aida@internetpsykiatri.se
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Bilaga 2: Behandlingsmoduler  

Översikt moduler i AÏDA, 24 stycken. Antal sidor anges utskrivet på A4. 

 

Modul 1, Introduktion 11 sidor.  
I den första modulen gavs en kortfattad introduktion till behandlingsprogrammets upplägg och 

innehåll. De olika typer av psykisk ohälsa som kan bemötas under behandlingen beskrivs. Fakta 

om KBT och vägledd självhjälp redogjordes för. Veckans uppgifter var att påbörja 

aktivitetsregistrering och formulera livsmål. Denna modul tilldelades samtliga deltagare. 

Modul 2, Aktivitet och stämningsläge, 13 sidor. 
Inlärningsteori lärs ut utifrån ABC-modell, förstärkning och försvagning, undvikandebeteende. 

Detta relateras till nedstämdhet utifrån plus och minusaktiviteter. Modulens övningar var att 

markera plus och minusaktiviteter i förra veckans aktivitetsregistrering. Patienten ska även lista 

sina personliga plusaktiviteter och att skriva ned vad som kan öka sannolikheten för att de 

genomförs. Kapitlet innehåller information och praktiska tips för hur nödvändiga 

minusaktiviteter kan hanteras och hur uppskjutande kan minskas. Deltagaren får beskriva sin 

egen balans mellan plus och minusaktiviteter till sin behandlare och skapa en aktivitetsplan där 

man närmar sig en jämvikt mellan olika aktiviteter. Under denna veckaska patienten även se 

över och kommentera det förslag på behandlingsplan som presenterats av behandlaren. Denna 

modul tilldelades samtliga deltagare. 

Modul 3, Tankar och stämningsläge, 12 sidor. 
I den tredje och sista av de obligatoriska modulerna ges fördjupad kunskap om kognitiv teori 

samt behovet av att uppnå balans mellan stress och återhämtning. Deltagarna fick ge exempel på 

egna grundantaganden och livsregler samt att utifrån ett arbetsblad registrera automatiska. 

Deltagarna fick även beskriva sin egen balans mellan stress och återhämtning i sin vardag och 

skriva en lista över sådant som skulle kunna bidra till återhämtning. En avslappningsövning 

introduceras. Aktivitetsplanen som var en uppgift i föregående modul skulle utvärderas gällande 

i vilken utsträckning planerade plusaktiviteter genomfördes. En ny aktivitetsplan skulle göras 

med inplanerad tid för återhämtning. Denna modul tilldelades samtliga deltagare. 

Modul Depression, 14 sidor. 
I modulen presenteras vanliga symtom vid depression. Möjliga perspektiv på orsaker 

presenteras med fokus på att depression vidmakthålls av brist på positiv förstärkning. Patienten 

ska fortsätta att planera in plusaktiviteter (fortsättning från modul 2) och får fylla i 

beteendekontrakt med önskvärda beteenden och belöning om de genomförs. Information ges om 

vanliga tankefällor. Patienten beskriver vilka tankefällor hon/han känner igen sig i och får träna 

sig i att utmana sina negativa automatiska tankar. 

Modul Stress, 8 sidor. 
I modulen presenterades information om vad stress är och hur det kan ta sig uttryck. Skillnad 

mellan kronisk och akut stress betonas. Deltagaren får identifiera stressande situationer och lära 

sig använda verktyg för att motverka stress. Verktygen var att använda sig av en längre 

avslappningsövning, motionera samt planera in återhämtande aktiviteter. Stress på arbetsplatsen 

lär sig deltagaren att bemöta genom att göra en tidsplanering med stöd av tio punkter. 
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Modul Panik 1, 11 sidor. 
Moden innehöll psykoedukation om panikångest med fokus på relationen mellan andning och 

kroppsliga sensationer. Deltagarna fick utföra överandningstest och registrerade vad som hände 

i deras kropp. Deltagarna fick lära sig tekniker för att avbryta hyperventilering men för att inte 

undvika hyperventilering lärdes magandning ut genom flera övningar.  

Modul Panik 2, 9 sidor 
Modulen innehöll information om orsaker samt uppkomst av panikångest och panikattacker. 

Deltagarna introducerades till och ledsagades igenom 18 introceptiva övningar som hade till 

uppgift att vänja deltagarna vid fysiska sensationer, vilka är vanligt förekommande vid 

panikattacker. Deltagarna föreslogs ta hjälp av någon anhörig som kunde fylla funktionen av 

coach under övningarna och exponeringarna. Deltagarna instruerades även till att utforska vilka 

deras mest centrala rädslor var samt att utmana dessa. 

Modul Panik 3, 14 sidor. 
Modulen innehöll psykoedukation om agorafobi samt kortsiktiga respektive långsiktiga 

konsekvenser av undvikande. Konsekvensen av säkerhetsbeteenden redogjordes för samt 

vanliga former av säkerhetsbeteenden. Deltagarna vägleddes i utformningen av sina 

exponeringsmål samt erhöll hjälp med att bryta ned målen i delmål för klara av att genomföra 

exponeringen på ett optimalt sätt. Deltagarna fick använda sig av ett schema för sina 

veckoexponeringar för att understödja struktur och rutin. 

Modul Social ångest del 1, 13 sidor. 
I denna modul beskrevs vanliga symtom, problemsituationer samt säkerhetsbeteenden vid social 

ångest. Exponering introducerades som metod för att minska social fobi. Deltagarna fick göra 

sin egen ångesthierarki samt påbörja arbetet med att planera och genomföra sina 

exponeringsövningar. 

Modul Social ångest del 2, 13 sidor. 
Denna modul gick igenom begreppen självfokus, skiftande av fokus, träning av 

uppmärksamhet, beskrivning och exempel på vanligt förekommande säkerhetsbeteenden, 

perfektionism, självförtroende samt vikten av belöning. Modulen innehöll en 

koncentrationsövning samt förslag på praktiska tillämpningar av övningen. Deltagarna fick även 

praktiskt träna på manipulation av sina säkerhetsbeteenden. Exponeringsarbetet utifrån hierarki 

fortsätter från den tidigare modulen om social ångest. 

Modul GAD 1, 9 sidor. 
Denna modul redogjorde för vad generaliserad ångest är, hur och varför den kan uppstå samt 

gav en genomgång om vad oro är och dess förekommande konsekvenser. Deltagarna fick göra 

en beteendeanalys utifrån följande; utlösande situation, vad som hände inom dem (tankar, 

känslor, kroppsliga reaktioner), vad de gjorde i situationen samt orosbeteendets effekt på kort 

sikt samt lång sikt. Deltagarna fick lista sina orosdomäner och skatta hur stark oro hade för varje 

område. Utifrån specifika situationer som ger upphov till oro fick de skapa en oroshierarki.  

Modul GAD 2, 6 sidor. 
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Kapitlet presenterade tekniker utformade för att avbryta starkt oroande och innehöll bland annat 

schemalagd orostid där inplanering, identifikation och uppskjutande av oro ingick. Deltagarna 

uppmanades att välja så kallade ”orosfria zoner”, vilket innebar platser eller område där de 

skulle försöka att inte oroa sig. Deltagarna fick identifiera orosperioder och registrera dem i sin i 

sin veckoregistrering, med analys av bland annat vad som triggade oron, hur länge de oroade sig 

och hur stark oron var.  

Modul GAD 3, 9 sidor. 
Deltagarna introducerades för tekniken ”praktisk problemlösning”. De uppmanades välja ut ett 

av sina problemområden och formulera situationen på ett konkret sätt för att sedan applicera den 

nya tekniken på området. Praktiska råd i formulerandet samt uppsättande av mål presenterades. 

I detta kapitel lades även fokus på orosexponering, där deltagarna fick öva på att stanna kvar i 

jobbiga situationer utan att tankemässigt fly dem. Deltagarna instruerades till att registrera sin 

orosexponering och de fick bland annat anteckna valda orosområden, anspänning före, under 

och efter exponeringen. 

Modul Sömn, 12 sidor. 
Modulen inleddes med psykoedukation om sömn och sömnproblem. Deltagarna fick använda 

sig av sömnhygien, stimuluskontroll, sömnrestriktion som metoder att förbättra sömnen. De 

uppmanades även till att använda avslappningsövningar som introducerats i andra moduler. 

Deltagarna fick direktiv om hur de kunde klara av svåra dagar trots sömnstörningar samt hur de 

kunde förhålla sig till sina känslor och tankar i relation till sömnproblematiken. Deltagarna 

fyllde i en sömndagbok via behandlingsplattformen där sömneffektiviteten räknades ut 

automatiskt. Deltagarna instruerades till att fortsätta med sömnstrategierna och sömndagboken 

efter veckans slut. Utöver texten i modulen gavs en kompletterande pdf-text med fördjupad 

information om sömn för frivillig inläsning. 

Modul Smärta 1, 6 sidor. 
Modulen innehöll information om vilken funktion smärta kan ha och vad som händer i kroppen 

vid smärta. Att minskad aktivitet och nedstämdhet kan påverka smärtupplevelsen illustreras 

genom ”smärtans onda cirkel”. Modulens uppgifter var att identifiera risksituationer och 

använda sig av avslappning. 

Modul Smärta 2, 5 sidor. 
Fokus i modulen var att planera och genomföra olika aktiviteter trots smärta. Målet var att 

använda personligt valda strategier för att kunna göra det som är viktigt för deltagaren. 

Genomgående uppmanas deltagaren att utvärdera sina befintliga strategier för att förfina dessa. 

Utöver detta uppmanas deltagaren att fortsätta med tidigare avslappningsövningar. 

Modul Motion, 5 sidor. 

Information om vilken påverkan motion har för hälsa och allmänna riktlinjer för hur 

mycket man behöver motionera. Stöd och råd hur deltagaren kan komma igång med att 

motionera regelbundet. 

 

Modul Att sätta gränser, 11 sidor. 



  41 

 

 

 

 

 

 

I denna modul introducerades tekniker för att säga nej och sätta gränser, samt exempel på för 

och nackdelar på kort och lång sikt med dessa. Tekniker om jagbudskap presenteras både 

allmänt och specifikt för arbetssituationer. Allmänna råd ges om att hantera relationer genom att 

se till vilka mål man har med relationen, vad som bidrar till att bevara goda relationer och 

behålla sin självrespekt. Uppgifter under veckan var att be om saker, säga nej, använda sig av 

jagbudskap och se över balansen i sina relationer mellan egna önskemål och andras krav. 

 

Modul Fokus och koncentration, 11 sidor. 
Modulen innehåller information om hur uppmärksamhet och fokuseringsförmåga fungerar 

generellt och hur den kan påverkas vid psykisk ohälsa. Deltagaren får ge exempel på situationer 

då det är svårt att koncentrera sig. Övningar presenteras i att öva sin förmåga till att fokusera 

genom att öva på att skifta fokus mellan olika intryck, t.ex. ett känselintryck och ett ljud. 

Deltagaren får även öva sig i att träna upp sin koncentrationsförmåga och planera så att 

förutsättningarna är goda för att lyckas koncentrera sig. Råd ges om pauser, planering, hur man 

kan hantera störande intryck och svårigheter med att komma vidare med uppgifter. 

Problemlösning i åtta steg introduceras. 

Modul Mindfullness, 10 sidor. 
Modulen består av information om medveten närvaro och sju olika övningar för deltagaren att 

utföra under veckan. .  Övningarna var att fokusera på sinnesintryck (Russinövning), 

vardagssysslor med medveten närvaro, andningsövningar, meditativ gång, uppmärksamma sina 

händer, välkomna en svårighet och ”tankar som ljud”. Deltagaren skulle uppmärksamma om 

den allmänna stressnivån har påverkats av att öva medveten närvaro. 

Modul Tillämpad Avslappning, 9 sidor. 
I avslappningsmodulen informeras kort om spänningsnivåns samband med stresspåslag och 

konsekvenser på lång sikt. Under denna vecka ska deltagarna använda progressiv avslappning 

dagligen och registrera sin spänningsnivå före och efter. Instruktioner och ljudfiler gavs för att 

kommande veckor kunna fortsätta träning i tillämpad avslappning i 6 steg. Stegen var lång och 

kort version av progressiv avslappning, betingad avslappning, differentiell avslappning, 

snabbavslappning och tillämpad avslappning. Instruktioner gavs också för att träna magandning. 

Deltagarna informerades att TA är en metod som man behöver träna på under en längre tid och 

rekommenderades att fortsätta träna på egen hand utifrån modulens material. 

Modul Söka jobb, 11 sidor. 
Beskrivs i rapporten. 

Modul Hantera problem på arbetet, 9 sidor.  
Beskrivs i rapporten. 

Modul Avslut, 4 sidor. 
Sista modulen ägnades åt hur motgångar kan hanteras. Deltagarna fick skapa en åtgärdsplan 

utifrån det som varit mest relevant för dem i de moduler de använt. De fick även formulera sina 

mål för sitt fortsatta arbete på egen hand. 


