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EN EFFECTIVENESS-STUDIE AV KBT-BEHANDLINGAR FÖR GAD PÅ EN 

SPECIALISTMOTTAGNING 

Dan Aleson 

 

En effectiveness-studie undersökte effekten av Dugas och Robichauds 

(2007) behandlingsmodell för GAD på en specialistmottagning för 

patienter med komplicerade ångest och eller depressionstillstånd. 

Utöver detta undersöktes vilka övriga KBT-behandlingar för GAD 

som förmedlats på mottagningen. Alla patienter behandlades som en 

del av klinikens ordinarie verksamhet. Huvudutfallsmått var 

Generalized Anxiety Disorder Scale-7 (GAD-7) som mättes före och 

efter behandling. Därutöver mättes även grad av depressiva besvär 

med PHQ-9 samt grad av klinisk remission efter behandling. 

Behandlingsmodellens resultat för de patienter som bidragit med 

eftermätning (completerdata) visade en stor inomgruppseffektstorlek 

för GAD-7 (Cohen’s d=1,76) och 65% bedömdes även efter 

behandling inte längre uppfylla kriterier för GAD enligt DSM-IV. 

Bortfallet av data från före- till eftermätning var dock stort, vilket 

försvårar tolkningen av huvudutfallsmåttet. Även moderatorer för 

effekt undersöktes, men inga signifikanta samband mellan 

behandlingsutfall och tidigare visade moderatorer för effekt såsom 

ålder, kön eller samtidig farmakologisk behandling kunde visas. 

Resultaten jämförs med tidigare studier och en diskussion förs kring 

studiens begränsningar. 

 

 

Att oroa sig är ett vanligt mänskligt beteende. Beteendet kan ha adaptiva funktioner som 

att uppmärksamma individen för en fara eller att finna lösningar för en framtida 

problematisk situation. Alla människor oroar sig och lider inte nödvändigtvis av det, 

men ibland blir beteendet så omfattande att det får svåra negativa konsekvenser för 

individen. En definition av oro (worry) som det ofta refereras till inom forskningen på 

området är den enligt Borkovec och kollegor, ”worry is a chain of thoughts and images, 

negatively affect-laden and relatively uncontrollable; it represent an attempt to engage 

in mental problem-solving on an issue whose outcome is uncertain but contains the 

possibility of one or more negative outcomes, consequently, worry relates closely to the 

fear process” (Borkovec, Robinson, Pruzinsky, & Dupree, 1983). Med utgångspunkt i 

denna definition kan oro ses som en kognitiv process som negativt påverkar affekter och 

ger kroppsliga symtom. Historiskt sett inom den psykologiska forskningen beskrevs oro 

som en bieffekt av ångest och ansågs inte intressant att studera som ett enskilt begrepp, 

men idag finns synsättet att oro skulle kunna vara en kausal faktor till ångest och stora 

ansträngningar läggs på att beskriva begreppets etiologi och förlopp (Purdon & 

Harrington, 2006). Oro och ångest är alltså intimt förknippade begrepp, men kan 

samtidigt existera relativt oberoende av varandra. Likt oro kan ångest beskrivas som ett 

normalt allmänpsykologiskt tillstånd som kan påverka individen emotionellt, kognitivt 

och somatiskt. Ångest kan exempelvis ge kroppsliga symtom som andnöd och ökad 

hjärtklappning (Tyrer & Baldwin, 2006). I likhet med oro behöver ångest i sig inte leda 

till svåra konsekvenser för individen. Men svår ångest, där de kroppsliga symtomen av 
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ångest starkt påverkar individen, kan leda till psykiatriska tillstånd som exempelvis 

paniksyndrom.  

 

Oro kan också beskrivas som den kognitiva komponenten av ångest som i så fall kan 

bidra till och vidmakthålla en ångestreaktion. Om oron är alltför omfattande kan denna 

kombination leda till ett stort lidande för individen och en livslång problematik. Inom 

psykologin har man därför frågat sig hur man kan särskilja ett vanligt orosbeteende från 

ett alldeles för omfattande och patologiskt sådant. Svaret på denna fråga har lett till 

försök att utveckla differentialdiagnostiska kriterier inom psykiatrin och diagnoser som 

generaliserat ångestsyndrom (Generalized Anxiety Disorder i DSM-IV, APA, 1994) och 

teoretiska modeller kring vad som utgör sjuklig oro och dess vidmakthållande. Inom 

forskarvärlden är man relativt överens om några skillnader mellan vanlig oro och den 

oro som associeras med en GAD-problematik. En individ med GAD oroar sig oftare, 

inom flera områden i livet och har svårare att kontrollera sin oro. Det är också vanligt 

att oroa sig över saker som normalt inte omfattas av ett vanligt orosbeteende, som t.ex. 

att missa bussen till arbetet påföljande dag och vilka långtgående negativa konsekvenser 

det skulle kunna leda till (Holaway, Rodebaugh, & Heimburg, 2006). Skillnaden mellan 

vanlig och dysfunktionell oro utgörs alltså snarare av kvantitet än kvalitet, samt av 

graden av upplevd kontroll över sin oro. Eftersom oro negativt påverkar affekter samt 

kan ge upphov till och vidmakthålla en ångestreaktion, så kan en sjuklig oro leda till 

såväl svåra somatiska besvär och t.ex. nedstämdhet.  

 

Diagnosen GAD 

Den diagnos som främst förknippas med omfattande och överdriven oro är således 

generaliserat ångestsyndrom (GAD). Diagnosen dök upp i början av 1980-talet i och 

med utgivningen av DSM-III (APA, 1980). Sedan dess har olika teoretiska perspektiv 

och modeller av GAD utvecklats av forskare i försök att beskriva och förklara 

syndromet, vilket lett till att kriterierna för diagnosen utvecklats och reviderats med 

DSM-IV (APA, 1994). För närvarande tillhör GAD gruppen ångestsyndrom, och dess 

utmärkande drag jämfört med övriga ångestdiagnoser är en överdriven och 

svårkontrollerad oro, som också kan beskrivas som överdriven rädsla eller 

förväntansångest, med en duration på minst sex månader. Oron gäller ett flertal områden 

i patientens liv och kan även innebära en rad somatiska och andra symtom; rastlöshet, 

lätt att bli uttröttad, koncentrationsvårigheter, irritabilitet och muskelspänningar. 

Syndromet innebär en klar funktionsnedsättning, försämrad livskvalitet och ett stort 

lidande (Kessler, Dupont, Berglund, & Wittchen, 1999). För arbetsförmåga och socialt 

fungerande anses en ren GAD-problematik (utan komorbiditet) vara jämförlig med 

diagnosen ”Egentlig depression” i graden av funktionsnedsättning för individen 

(Kessler et al., 1999). Samtida komorbida diagnoser är dock mycket vanliga för 

personer som diagnosticeras med GAD. 

  

De flesta patienter som lider av GAD har komorbida diagnoser som 

förstämningssyndrom eller andra typer av ångestsyndrom (Brown & Barlow, 1992; 

Brown, Campbell, Lehman, Grisham, & Mancill, 2001). De vanligaste komorbida 

diagnoserna är egentlig depression, paniksyndrom med eller utan agorafobi samt social 

fobi. En studie över ångestmottagningar beskrev en 45-98 procentig frekvens av 

komorbiditet för GAD patienter (Goisman, Goldenberg, Vasile, & Keller, 1995). Den 

höga graden av komorbiditet kan förklaras av att GAD kriterierna inte är unika utan 
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sammanfaller med andra typer av ångestsyndrom och förstämningssyndrom. Enligt de 

diagnoskriterier som beskrivs i DSM-IV (APA, 1994) finns alla diagnoskriterier för 

GAD utom ”muskelspänning” i andra diagnoser. Dessutom har GAD och diagnosen 

”Egentlig Depression” flera gemensamma diagnoskriterier som sömnstörning, brist på 

energi och koncentrationsvårigheter. GAD diagnosen kan med andra ord kritiseras för 

att ha en relativt sett låg grad av specificitet och har följaktligen den lägsta reliabiliteten 

av alla ångestsyndrom (Brown, DiNardo, Lehman, & Campbell, 2001). I föreslagna 

ändringar till kommande DSM-V föreslås en namnändring till GWD (Generalized 

Worry Disorder) och att flera kriterier ändras, som t.ex. att kravet för duration av 

symtom ska sänkas från 6 till 3 månader (Andrews et al., 2010). 

 

Teoretiska förklaringsmodeller kring komorbiditet 

Clarks och Watsons ”Triparte Model of anxiety and depression” beskriver de betydande 

gemensamma dragen av ångest, depression och somatisering för dessa tillstånd (Clark 

& Watson, 1991). Watson och Mennin menar att överlapp mellan GAD och depressiv 

problematik kan förklaras med att det i båda fallen handlar om problem med 

bakomliggande negativ affekt (”negative affectivity factor”) och har föreslagit till 

arbetet med DSM-V att diagnosen GAD/GWD (se ovan) placeras tillsammans med 

egentlig depression, dystemi och PTSD i en ny kategori nämnd ”Distress Disorders” 

(Watson, 2005; Mennin et al., 2008; referad i Heiden, Methorst, Muris, & Molen, 2011). 

Volleberg och medarbetare (2001) menar även de att GAD bör kategoriseras som en typ 

av förstämningssyndrom och Kendler och medarbetare (1992) att GAD bör ses som en 

viss undergrupp av ”depressionssyndrom”. Den teoretiska utvecklingen kring GAD har 

alltså lett till att man problematiserar den kategoriska uppdelningen mellan diagnoserna 

och ser ett dimensionellt synsätt som mer meningsfullt, där man tar fasta på de likheter 

man finner i de kliniska uttrycken hos de nu befintliga diagnoserna. Denna likhet 

återspeglas också i att de självskattningsinstrument som används för de olika syndromen 

ofta har en hög interkorrelation (Bjelland, Dahl, Haug, Neckelmann 2002; Clark, Steer, 

Beck, 1994; Simon, Gater, Kisely, Piccinelli, 1996. Refererad i Löwe, Spitzer, 

Williams, Mussell, Schellberg, & Kroenke, 2008). 

 

Prevalens 

De ”flytande gränserna” mellan GAD och andra ångest- och förstämningssyndrom 

återspeglas också i de varierande prevalenstalen man finner i litteraturen kring GAD. En 

genomgång av Holaway, Rodebaugh och Heimburg (2006) fann att 

ettårsprevalensstudier bland befolkningen mätt med DSM-III-R kriterier och 

mätinstrumentet CIDI (Composite International Diagnostic Interview) exempelvis gav 

följande resultat: 3.1% (Wittchens,  Zhao, Kessler, & Eaton, 1994), 1.1% (Offord, 

Boyle, Campbell, Goering, & Lin, 1996), 1.2 % (Bijl, Ravelli, & van Zessen, 1998), 

3.3% (Wang, Berglund, & Kessler, 2000). Senare ettårsprevalensstudier utifrån DSM-IV 

kriterier gav: 1.5% (Carter, Wittchen, Pfister, & Kessler, 2001) och 3.6% (Hunt, 

Issakidis, Andrews, 2002).  

 

För livstidsprevalensstudier rapporterades resultat från 1.4-8.9%, beroende på var och 

när studien gjorts och vilket mätinstrument som använts (Holaway, Rodebaugh, & 

Heimburg, 2006). Flertalet livstidsprevalensstudier hamnar dock på en nivå mellan 4-

7%, som exempelvis resultatet av en amerikansk livstidsprevalensstudie år 1991 på 4-

6,6 % (Blazer, Hughes, George, Scwartz, & Boyer, 1991.) Prevalensstudierna visar 
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alltså att ungefär en av tjugo individer kan diagnostiseras med GAD under någon period 

i sitt liv. När det gäller könsskillnader så diagnostiseras kvinnor oftare än män med en 

ratio på 2:1 (Holaway, Rodebaugh, & Heimberg, 2006). För prevalensen inom en 

klinisk population så är GAD den vanligaste ångestdiagnosen, och även den näst 

vanligaste av alla psykologiska problem (Barret, Oxman, & Gerber, 1988). En annan 

litteraturgenomgång av prevalensstudier kom fram till ett liknande resultat med GAD 

som den vanligaste av ångestdiagnoserna och med en prevalens på ca 8% för patienter 

inom primärvården (Wittchen, 2002).  

 

Behandling för GAD 

Kliniska studier av GAD tyder på att det obehandlat oftast har en i närmaste kronisk 

karaktär. De som diagnosticeras med GAD har vanligen burit på symtomen mellan 5-10 

år och endast ca 20% blir helt fria från GAD symtom utan behandling (Ballenger et al., 

2001; Kessler et al., 2001; Rogers et al., 1999. Refererad i Wittchen, 2002). Med hänsyn 

till GAD-syndromets allvarliga konsekvenser för individen och den låga graden av 

spontant tillfrisknande, så är behovet stort av att finna effektiva behandlingar för GAD. 

I Sverige är den första vårdkontakten för en individ med GAD-liknande problematik 

ofta en läkare på en vårdcentral. Individen kan exempelvis söka hjälp för de somatiska 

symtomen av GAD eller för sin oro eller ångestproblematik. Den första 

behandlingsinsatsen är därför ofta farmakologisk. För behandling av ångest och 

depression finns ett flertal läkemedel med god evidens. Man har på senare år övergått 

från att använda benzodiazipiner till olika anti-depressiva SSRI (selektiva 

serotononinåterupptagshämmare) eller SNRI (selektiva noradrenalin-

återupptagshämmare) läkemedel för att behandla GAD (Anderson & Palm, 2006). I den 

sammanställning som Statens beredning för medicinskt utvärdering (SBU, 2005) gav ut 

över behandling av ångestsyndrom rekommenderas behandling för GAD med 

läkemedlen paroxetin (SSRI) och venlafaxin (SNRI) med evidensstyrka 1, och sertralin 

(SSRI) och escitalopram (SSRI) med evidensstyrka 2. Evidensstyrkans bedöms utifrån 

antalet RCT studier (randomized controlled trial, randomiserad kontrollerad studie) som 

gjorts på området och deras kvalité och resultat.   
 

För psykologisk behandling är kognitiv beteendeterapi (KBT) den psykologiska 

behandlingsformen med tydligast evidensstöd för GAD med en evidensstyrka 2, enligt 

samma SBU rapport (2005). Andra behandlingsformer med god evidens inkluderar 

tillämpad avslappning (Öst & Breitholtz, 2000). Inom KBT-fältet har olika teoretiska 

förklaringsmodeller vad gäller uppkomst och vidmakthållande av GAD utvecklats 

genom åren. En bra översikt ges i en artikel av Behar och medarbetare (2009). De 

tongivande modellerna inom KBT-området är:  

  

 Avoidance model of Worry and GAD (Borkovec, 1994; Borkovec et al., 2004). 

 The Metacognitive model (Wells, 1995). 

 Intolerance of Uncertainty model (Dugas et al., 1995; Dugas, Buhr, & 

Ladouceur, 2004). 

 

Modellerna har resulterat i olika behandlingsmanualer som idag används för behandling 

av GAD, med måttliga till goda effekter. Syndromet är svårbehandlat och en stor 

metastudie över KBT-behandlingar för GAD som använde klinisk signifikans som 

mätbegrepp visar att ungefär hälften av patienterna uppvisar en klinisk signifikant 
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förbättring efter behandling (Fisher, 2006). Klinisk signifikans är en metod vars 

definition utvecklats av Jacobson, Follette och Revenstorf (1984) och som använder 

patienters grad av förbättring på de mätinstrument som används för att avgöra om 

patientens symtomnivå efter behandlingen statistiskt sätt liknar en normalpopulation 

eller en klinisk population, och om storleken av förändringen i mätvärden är reliabel 

enligt ett förändringsindex (Reliable Change Index). Om förändringen är tillräckligt stor 

och om patientens mätvärden efter behandling påminner om normala populationsvärden 

(ligger inom en standardavvikelse från de normerade värden av mätinstrumentet) så har 

det skett en klinisk signifikant förbättring (Fisher, 2006).  

 

GAD som intolerans för osäkerhet  

Den behandling som huvudsakligen undersöks i föreliggande studie bygger på 

”Intolerence of Uncertainty model” och har utvecklats av Michel J. Dugas och Melissa 

Robichaud (Dugas & Robichaud, 2007). Denna kognitiva modell konceptualiserar GAD 

som ett problem av genomgripande, överdriven och okontrollerbar oro vilket kan 

förklaras med det de kallar en ”intolerans för osäkerhet” (Intolerance of Uncertainty) 

och behandling har följaktligen det övergripande målet att öka mottagarens tolerans för 

osäkerhet. Att ha förmågan att tolerera, hantera och även acceptera osäkerhet är 

oförenlig med den oro som i deras begreppsbildning driver GAD syndromet. Genom att 

öka toleransen för osäkerhet så minskas graden av oro, som i sin tur leder till en 

reduktion av psykologiska och somatiska GAD symtom. I den behandlingsmanual som 

utvecklats betonas det att behandlingen skiljer sig från andra KBT-behandlingar för 

GAD som att den exempelvis inte innehåller avslappningstekniker eller övriga 

kognitiva interventioner såsom arbete med ”katastroftankar” eller med 

”sannolikhetsskattningar”. Behandlingen inriktar sig alltså inte direkt mot de somatiska 

symtomen av GAD (som i tillämpad avslappning) utan på den bakomliggande 

intoleransen för osäkerhet:  

 

”In other words, treatment strategies such as applied relaxation and anxiety 

management training are not part of the treatment described in this book. Rather 

all treatment modules bear directly on pathological worry, and concomitant 

reductions in associated somatic symptoms are  expected to occur as a function of 

reductions in worry. Data from our clinical trials support this contention because 

it was found that decreases in worry lead to decreases in the somatic symptoms of 

GAD” (Dugas & Robichaud, 2007, sid. 86). 

 

Dugas och medarbetare har utvärderat sin modell ”intolerans för osäkerhet” i tre 

kliniska försök. Resultaten från den första studien år 2000 visade exempelvis en 

effektstorlek på Cohen’s d=2.4 pre-post på Penn State Worry Questionaire (PSWQ). 

Vidare bedömdes 77% av deltagarna uppfylla en klinisk remission, alltså att de ej längre 

uppfyllde DSM-IV kriterier för GAD vid studiens avslut (Ladouceur et al., 2000). I den 

andra studien användes behandlingsmodellen i ett gruppformat med 52 deltagare, och 

gav för PSWQ en effektstorlek på Cohen’s d=1.6, och en klinisk remission på 60% 

(Dugas et al., 2003). Den tredje studien var en RCT studie som jämförde behandlingen 

mot tillämpad avslappning (Dugas et al., 2010). Effekten var i stort likvärdiga mellan 

tillämpad avslappning och behandlingsmodellen. Behandlingsmodellen ledde till en 

70% klinisk remission för deltagarna och en effekt för PSWQ på 0.74 (Partial η
2
). I en 

post-hoc analys av studierna fann forskargruppen att samtida farmakologisk behandling 
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inte gav någon signifikant effekt på behandlingsresultaten (Dugas & Robichaud, 2007).  

 

Moderatorer för behandlingsutfall 

Inga studier har utförts med den primära frågeställningen att undersöka vilka 

moderatorer som påverkar resultatet av KBT-behandlingar för GAD. Istället har post-

hoc analyser använts i behandlingsstudier av GAD för att undersöka prediktorer för 

resultat. Dessa analyser har i olika studier byggt på olika data, ofta på ett ganska litet 

urval, vilket har lett till ett för litet statistiskt underlag (power) för att finna signifikanta 

resultat. I en litteraturgenomgång fann Durham (2006) ofta motstridiga resultat i olika 

undersökningar men ett robust fynd, nämligen att högre svårighetsgrad av initiala GAD-

symtom ger ett sämre behandlingsutfall. I en tidigare undersökning fann han och 

medarbetare att låg socioekonomisk status, att vara ogift eller skild, att ha 

relationssvårigheter, komorbida diagnoser samt att en ålder över 65 år predicerar sämre 

utfall (Durham, Allan, & Hackett, 1997). Detta kan jämföras med Jenkins och 

medarbetare som i en nationell kartläggning fann högre grad av neuroticism bland 

grupper av ogifta eller skilda, hos ensamstående föräldrar, bland arbetslösa och för 

kvinnor än för män (Jenkins et al., 2003). Vidare visar en metaanalys över KBT-

behandlingar för GAD att åldersgruppen ”unga vuxna” reagerar mycket bättre på 

behandling jämfört mot äldre vuxna (Covin, Ouimet, Seeds, & Dozois, 2008). En del 

forskning tyder alltså på att främst initiala GAD symtom, socioekonomisk status, 

relationsvårigheter och ålder kan vara moderatorer för utfall. I nuläget kan dock 

forskningsunderlaget inte förklara sambandet mellan dessa moderatorer med behandling 

och utfall. Motstridiga resultat och olika modeller för GAD visar att sambanden är 

komplexa och mångfacetterade. Enligt Ritter och medarbetare är en rimlig spekulation 

att alla variabler som rör antalet stressorer, den sociala positioneringen och antalet 

copingresurser för en individ, påverkar sårbarheten för svår ångest och oro och kan vara 

inblandande i utfall av behandling (Ritter, Blackmore, & Heimberg, 2010).  

 

Efficacy och effectiveness 

En traditionell RCT är ett kliniskt försök med god intern validitet som med god säkerhet 

kan uttala sig om den faktiska effekten av en behandlingsmodell. Denna typ av 

behandlingsforskning brukar kallas för ”efficacy”-forskning. En kritik mot sådana 

studier, som genomförs under kontrollerade, specifika omständigheter är att de har en 

svagare extern validitet, det vill säga att dess resultat inte är lika representativa för 

behandlingens effekt i vanliga kliniska miljöer. Den typ av behandlingsforskning som 

mer fokuserar på att utvärdera behandling under sådana ”verkliga” omständigheter 

kallas för ”effectiveness”-forskning. Efficacy och effectiveness (som alltså inte har 

någon motsvarighet på svenska varför man behållit de engelska orden) kan sägas ligga 

längs ett kontinuum och i dess renaste form utgöra ändpunkterna på denna. Fokus i en 

efficacy-studiedesign är vanligtvis att maximera den interna validiteten för att påvisa att 

det är behandlingen och inte ovidkommande variabler (såsom spontanförbättring) som 

kan förklara uppmätta resultat. Detta kan ha till följd att behandlingsprotokollen är 

manualbaserade och följs noggrant samt att utförd behandling kontrolleras på olika sätt. 

Behandlarna utför oftast enbart den behandlingen som undersöks, är experter på denna 

och skäligen motiverade att frambringa goda resultat. Deltagarna är oftast rekryterade 

med strikta inklusions- och exklusionskriterier med hänsyn till studiens syften, och kan 

vara mer motiverade för behandling samt ha mindre komorbiditet och komplex 

problematik än i den kliniska populationen i stort (Weisz, Weiss, & Donenberg, 1992). 
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En effectiveness-studie utförs för att studera behandlingens effekt inom ”den verkliga 

vården” och följaktligen blir fokus att maximera den externa validiteten. Behandlarna är 

vanligtvis inte experter på behandlingen eller har tillgång till särskild ”övervakning” 

(adherens till behandlingsmanual) eller särskild handledning. De utför samtidigt många 

olika typer av behandlingar med olika patienter och den utförda behandlingen följer inte 

lika strikt ett protokoll utan anpassas efter den kliniska verkligheten. Behandlarna är 

antagligen inte heller i lika hög grad motiverade att kunna påvisa goda resultat av just 

den specifika behandlingen som utvärderas. Deltagarna utgörs av en heterogen vanlig 

klinisk population med många olika problem och en lägre kontroll över exempelvis 

komorbiditet eller andra samtida behandlingsinterventioner (Weisz, Weiss, & 

Donenberg, 1992).  

 

På grund av de stora skillnaderna mellan efficacy- och effectiveness-studier är det 

problematisk att direkt jämföra behandlingsresultat från ena designen till den andra. En 

sådan jämförelse kan lätt kritiseras eftersom skillnader i design påverkar intern och 

extern validitet och t.ex. variabler som urval, bortfall och kontroll över 

behandlingsintervention. I en jämförelse säger en efficacystudie mindre om 

behandlingseffekten inom klinisk praktik och en effectiveness-studie mindre om det 

direkta sambandet mellan behandling och utfall. Detta blir särskilt tydligt i s.k. meta-

analyser där man vill jämföra resultat från olika studier för att presentera en 

övergripande bild av effekten av en behandlingsmodell eller terapiform för en viss 

problematik. Forskare som Shadish och Weisz har utarbetat olika tekniker och modeller 

för att hantera detta problem (se exempelvis, Shadish et al., 2000; Shadish, 2011; Weisz 

et al., 1995; Weisz, 2000).    

 

Extern validitet i effectiveness-studier. 

En metod för att avgöra hur stark den externa validiteten är i en effectiveness-studie är 

att kategorisera den utifrån kliniska representativitetskriterier ”Clinical 

Representativeness” (se Appendix A). Metoden utvecklades av Weisz och medarbetare 

och har sedan modifierats av andra forskare som Shadish, Matt, Navarro, och Phillips 

(Weisz et al.,1995; Shadish, Matt, Navarro, & Phillips, 2000). I Stewart och Chambless 

(2009) form anger metoden nio kriterier för klinisk praktik och ju fler kliniska 

representativitetskriterier som en viss studie uppfyller desto starkare extern validitet. 

Forskarna använde metoden i en meta-analys som jämförde resultaten mellan efficacy- 

och effectiveness-studier av ångestsyndrom. De nio kriterierna som poängsätts (0, ½ 

eller 1 poäng) användes för att karakterisera studierna. I jämförelsen fann de ungefär 

samma effektstorlekar när det gäller efficacy och effectiveness studier för GAD. De 

effectiveness-studier som fanns med utvärderade andra KBT-modeller än ”intolerans för 

osäkerhet”-modellen, som alltså ännu ej utvärderats i en effectiveness-studie. De fann 

också ett signifikant, men ytterst svagt omvänt samband mellan kliniska 

representativitetskriterier och behandlingseffekt (Cohen’s d=0.08). Det vill säga att ju 

mer studien uppfyllde kriterierna desto svagare var den uppmätta effekten av 

behandlingen.  

 

Föreliggande studie utfördes på kliniken WeMind, (se www.wemind.se). Det är en 

specialistmottagning i Stockholm som bedriver psykiatrisk öppenvård för 

landstingspatienter med komplicerade ångest och eller depressionstillstånd. 

Komplicerade ångest och eller depressionstillstånd kan vara något av följande: 

http://www.wemind.se/
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terapirefraktära tillstånd (en första behandlingsinsats har gjorts och ej fungerat 

tillfredställande), betydande funktionsnedsättning i vardagen, samjuklighet med 

missbruk, komorbida psykiatriska diagnoser, samtida somatiska sjukdomar eller i 

kombination med svår social situation eller suicidalitet. På kliniken ges även specifikt 

Dugas och Robichauds manualbaserade KBT-behandling byggd på modellen ”intolerans 

för osäkerhet” för att behandla patienter med GAD. Som en del av denna studie 

skattades grad av klinisk representativitet av denna genomförda GAD behandling på 

kliniken WeMind. 

 

KBT-behandling för GAD som bygger på ”intolerans för osäkerhet” modellen har 

utvärderats i kliniska försök av den forskargrupp som har utvecklat behandlingen. I 

ljuset av beskrivningen mellan en efficacy- och effectivenessdesign kan Dugas och 

medarbetares kliniska försök anses vara efficacystudier, och därmed ha bristande extern 

validitet då de gjorts under mycket kontrollerade former som inte motsvarar hur en 

KBT-behandling för GAD normalt genomförs inom exempelvis psykiatrisk öppenvård. 

Det är därför av vikt att undersöka effekt av denna behandlingsmodell i mer kliniskt 

representativa förhållanden inom psykiatrisk öppenvård (effectiveness), och av 

oberoende undersökare, vilket inte gjorts tidigare. Föreliggande studie är den första i sitt 

slag som ämnar utvärdera effekt av denna behandlingsmodell i en vanlig klinisk miljö. 

 

Syfte 

Det primära syftet med studien är att i en effectiveness-studie utan kontrollgrupp 

undersöka effekten av en specifik manualbaserad KBT-behandling (Dugas och 

Robichauds "intolerans för osäkerhet" modell) i en klinisk miljö för patienter med 

primär GAD remitterade till vård på en specialistmottagning. Därutöver syftar studien 

att undersöka möjliga moderatorer av behandlingsutfall genom post-hoc analyser av 

insamlad data. Dessa är kön, ålder, farmakologisk behandling samt initiala GAD- 

symtom.   

 

Det sekundära syftet med studien är att beskriva mottagningens patientflöde för alla 

patienter med GAD, samt beskriva effekten av övriga KBT-behandlingar för GAD. 

 

Frågeställning 

Vilken är effekten av den specifika manualbaserade KBT-behandlingen på GAD-

symtom mätt med Generalized Anxiety Disorder Scale-7 (GAD-7) (Spitzer, Kroenke, 

Williams, & Löwe, 2006)? 

Vilken är effekten av den specifika manualbaserade KBT-behandlingen på 

depressionssymtom mätt med Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) (Kroenke, 

Spitzer, & Williams, 2001)? 

Hur stor del av patienterna är i remission (frånvaro av diagnos) efter den specifika 

manualbaserade KBT-behandlingen?  

Vilka övriga KBT-behandlingar ges till patienter med GAD och vad är effekten av 

behandling? 

 

 

Metod 

 

Projektet var en analys över redan insamlade data i samband med behandlingar av 
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generaliserat ångestsyndrom (GAD) som givits på kliniken WeMind. För vald tidsperiod 

2009-01-01 till 2011-10-01 hade kliniken kontakt för bedömning eller behandling med 

188 patienter som bedömts uppfylla diagnoskriterier för GAD. Inklusionskriterium för 

studien var alla patienter med GAD diagnos som avslutats under vald tidsperiod. De 

inkluderade deltagarna delades upp i ytterligare kategorier utifrån tillgänglig data. 

Utifrån det primära syftet med studien samlades ytterligare data in för de patienter som 

genomfört före- och eftermätning på GAD-7. Deltagarnas före- och eftermätning och 

ifyllnadsdatum av GAD-7, PHQ-9 och PSWQ hämtades ur WeMinds webapplikation. 

Där hämtades också demografiska data som ålder, kön, utbildning, sysselsättning, 

civilstatus, och behandlingsdata som behandlingstider, diagnoser före och efter 

behandling samt vilken behandlare som utfört behandling. Ur deltagarnas 

behandlingsjournaler som fanns i elektronisk format (journalsystemet Take Care), 

hämtades information kring komorbida diagnoser, vilken  behandling som utförts och 

om eventuell samtida farmakologisk behandling. All data överfördes sedan till ett 

forskningsdokument och anonymiserades med en kodnyckel.  

 

En etisk diskussion fördes innan studien initierades kring möjligheten att använda 

skattningar och behandlingsinformation som inte samlats in med det specifika syftet att 

användas för forskning. Ytterligare ett dilemma var att använda insamlad data utan att 

ha inhämtat informerat samtycke för studiedeltagarna. Behandlare och ansvariga på 

specialistmottagningen samtyckte till att studien genomfördes. Diskussionen resulterade 

i en ansökan till Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm (dnr: 2011/1926-31/3). 

Studiens genomförande godkändes av etikprövningsnämnden i ett rådgivande yttrande.  

 

Mätinstrument 

Deltagarna fyllde i en svensk översättning av GAD-7 (Spitzer, Kroenke, Williams, & 

Löwe, 2006) och PHQ-9 (Kroenke, Spitzer, Williams, 2001) före och efter behandling. 

Enkäterna är välanvända inom psykiatrisk vård och har validerade och goda 

psykometriska egenskaper för mätning av symtomgrad (Kroenke, Spitzer, Williams, & 

Löwe, 2010). Enkäterna administrerades genom ett webbaserat gränssnitt och 

deltagarna gavs en länk till denna före behandling samt vid behandlingsavslut. GAD-7 

och PHQ-9  ingår som standardutvärdering för alla patienter på mottagningen och 

administreras rutinmässigt innan och efter behandling. En mindre del av deltagarna 

fyllde även i PSWQ (Penn State Worry Questionnaire) (Meyer, Miller, Metzger, & 

Borkovec, 1990) före och efter behandling. Ifyllandet av PSWQ har skett på 

behandlarens initiativ och har inte skett systematiskt. I Dugas och medarbetares kliniska 

utvärderingar av behandlingsmodellen användes just PSWQ som utfallsmått och 

formuläret kan beskrivas som "the golden standard" inom forskning på området (Startup 

& Erickson, 2006). Jämfört med GAD-7 som även mäter generella ångestsymtom, så 

mäter PSWQ mer specifikt kognitiv oro. Enligt en RCT-studie för GAD med 195 

deltagare där de psykometriska egenskaperna för GAD-7 och PSWQ jämfördes vid 

olika mätpunkter i behandlingen så har mätinstrumenten en måttlig interkorrelation, 

r = .51 (pretreatment) och r =.71 (posttreatment) (Dear at al., 2011). Mot bakgrund av 

detta jämfördes i föreliggande studie resultaten på GAD-7 och PSWQ för de som fyllt i 

båda formulären för att möjliggöra en jämförelse med Dugas och medarbetares kliniska 

försök.   
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GAD-7. 

GAD-7 är ett självskattningsformulär som kan användas för att undersöka förekomst av 

GAD och som mäter somatiska symtom och svårighetsgrad av GAD relaterade besvär. 

Psykometriska studier av GAD-7 visar på en 1-faktor struktur för ångest och med en 

intern reliabilitet på 0.92 (cronbach α) och en test-retest reliabilitet på 0.83 (cronbach α) 

(Kroenke et al, 2010). Formuläret innehåller sju frågor som mäter hur ofta respondenten 

besvärats under de senaste två veckorna av följande problem: (1) Känt mig nervös, 

orolig eller på helspänn, (2) Inte kunnat stoppa eller kontrollera min oro, (3) Oroat mig 

för mycket över olika saker, (4) Haft svårt att slappna av, (5) Varit så rastlös att det är 

svårt att sitta still, (6) Varit lättretlig eller irriterad, (7) Känt mig rädd som om något 

hemskt skulle inträffa. Frågorna besvaras med fyra alternativ som ger olika poäng: Inte 

alls=0, Flera dagar=1, Mer än hälften av dagarna=2, Nästan varje dag=3. Enkäten ger en 

totalpoäng mellan 0-21. Enligt Spitzer och medarbetare (2006) är en cut-off poäng på 10 

optimal för att identifiera GAD med en sensivitet=89% och specificitet=82%. De har 

också föreslagit kategorier av svårighetsgrad motsvarande en totalpoäng på GAD-7 

enligt följande: Ingen oro/minimal (0–4), Mild (5–9), måttlig (10–14), eller svår (15–

21). Medelvärden för formuläret i en icke-klinisk population: Män: 2.7 (SD=3.2), 

Kvinnor: 3.2 (SD=3.5) (Löwe et al., 2008).  

 

PHQ-9. 

PHQ-9 är ett självskattningsformulär som mäter depressionssymtom och svårighetsgrad 

av depression och är baserat på DMS-IV kriterierna för depression (Kroenke, Spitzer, & 

Williams, 2001). PHQ-9 har utmärkta psykometriska egenskaper med en hög intern 

reliabilitet på 0.86-.89 (cronbach α), och instrumentet anses vara känsligt för att mäta 

förändring av depressiva symtom (Kroenke et al., 2010). Enkäten innehåller nio frågor 

som mäter hur ofta respondenten besvärats under de senaste två veckorna av följande 

problem: (1) Lite intresse eller glädje i att göra saker, (2) Känt dig nedstämd, 

deprimerad eller känt att framtiden ser hopplös ut, (3) Problem att somna eller att du 

vaknat i förtid, eller sovit för mycket, (4) Känt dig trött eller energilös, (5) Dålig aptit 

eller att du ätit för mycket, (6) Dålig självkänsla - eller att du känt dig misslyckad eller 

att du svikit dig själv eller din familj, (7) Svårigheter att koncentrera dig, till exempel 

när du läst tidningen eller sett på TV, (8) Att du rört dig eller talat så långsamt att andra 

noterat det? Eller motsatsen - att du varit så nervös eller rastlös att du rört dig mer än 

vanligt, (9) Tankar att det skulle vara bättre om du var död eller att du skulle skada dig 

på något sätt. Frågorna besvaras med fyra alternativ som ger olika poäng: Inte alls=0, 

Flera dagar=1, Mer än hälften av dagarna=2, Nästan varje dag=3. Enkäten ger en 

totalpoäng mellan 0-27, där högre poäng anger en större svårighetsgrad av depression. 

De cut-off gränser för depression som vanligen används är i totalpoäng: Mild (5-9), 

Måttlig (10-15), Svår (<15) (Kroenke, Spitzer, & Williams, 2001).   
 

PSWQ. 

PSWQ är ett självskattningsformulär som mäter tendens att oroa sig (”traitlike worry”) 

(Meyer et al., 1990). För PSWQ visar psykometriska studier en hög reliabilitet för både 

kliniska och icke-kliniska populationer (Molina & Borkovec, 1994. Refererad i Startup 

& Erickson, 2006). Den interna reliabiliteten brukar ligga mellan 0.86-0.94 (cronbach α) 

(Brown, Antony, & Barlow, 1992; Meyer et al., 1990; Stanley, Novy, Bourland, Beck, 

& Averill, 2001. Refererad i Dear et al., 2011). Olika studier av PSWQs faktorstruktur 

har gett lite blandade resultat med antingen en 1-faktorstruktur som motsvaras av 
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generell oro, eller exempelvis en flerfaktorstruktur som kan motsvaras av generell oro 

och avsaknad av oro (Carter, Sbrocco, Miller, Suchday, Lewis, & Freedman, 2005). 

Enkäten innehåller 16 frågor som kan graderas på en femgradig likertskala och ger en 

totalpoäng mellan 16-80. Lite olika cut-off gränser för GAD används beroende på vem 

som fyller i enkäten. Chelminski och Zimmermann (2003) fann i en stor undersökning 

av psykiatriska öppenvårdspatienter att 64 poäng på PSWQ har en optimal balans 

mellan specificitet och sensivitet för att skilja ut vilka patienter som lider av GAD. 

  

Klinisk remission. 

Vid behandlingsavslut bedömdes huruvida patienten fortfarande uppfyller GAD kriterier 

eller ej enligt DSM-IV. Bedömningen grundade sig på den sammantagna kliniska bilden 

från behandlaren, patientens verbala återkoppling och slutresultatet av GAD-7 

mätningen. Den slutgiltiga bedömningen har utförts vid behandlingsavslut av den 

psykolog som behandlat deltagaren. Patienten bedömdes antingen att tillhöra kategori 

"Fortfarande diagnos efter avslutad behandling" eller kategori "Ingen diagnos efter 

avslutad behandling". 

 

Procedur 

Samtliga deltagare i studien har en komplex ångestproblematik och har i nästan 

samtliga fall remitterats till specialistmottagningen från primärvården i Stockholms läns 

landsting. En liten del av deltagarna har själva kontaktat mottagningen. Vid mottagande 

av remiss ringdes patienterna upp och informerades att de fått en tid på mottagningen. I 

samband med detta skickades ett mail till deltagaren med en länk att fylla i 

bakgrundsinformation, PHQ-9 och GAD-7 genom en webapplikation. Om deltagaren 

saknat möjlighet att använda webapplikation har de skickats utskrivna enkäter som 

sedan matats in i applikationen vid deltagarens besök på mottagningen. Deltagaren har 

sedan genomgått en utredningsfas med tre besök på mottagningen. Det första besöket 

var inhämtande av anamnes, aktuella problem och allmän status. Vid det andra besöket 

utfördes en diagnostiskt intervju med Mini-International Neuropsychiatric Interview 

(M.I.N.I, Sheehan et al., 1998). M.I.N.I är en kort strukturerad intervju designad efter 

DSM-IV kriterier. De två första samtalen utfördes av en erfaren mentalskötare med 5 års 

erfarenhet av att arbeta med bedömningar och över 20 års erfarenhet inom 

vuxenpsykiatrin. Mentalskötaren är dessutom praktiserande psykoterapeut och utbildad 

i instrumenten M.I.N.I, SCID-I och SCID-II. Mestadels bokades deltagaren in till läkare 

för ett tredje besök men träffade ibland direkt en KBT-psykolog. Vid det avslutande 

bedömningssamtalet gjordes en sammanfattning grundat på utredningsfasen och 

deltagaren erbjöds att ingå i en GAD behandling eller alternativt exkluderas om 

deltagaren inte uppfyllde diagnoskriterier eller inte bedömdes ha en komplex ångest och 

eller depressionsproblematik. 

 

Behandlare 

Behandlarna i studien var alla anställda av kliniken WeMind och utförde KBT-

behandlingen för GAD som en del av klinikens ordinarie verksamhet på mottagningen. 

Totalt var det 19 behandlare som utförde behandling, alla psykologer med en ”steg 1” 

utbildning i KBT. Behandlarnas erfarenhet av psykoterapuetisk behandling varierade 

mellan 2 till 14 år (M=4,3 år, SD=2,4 år). Antalet patienter per behandlare var ojämt 

fördelat. Sex behandlare hade endast en GAD patient var i studien, och resten av 

patienterna fördelade sig på de övriga 13 behandlarna. 
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Behandling 

Behandlingsformatet följde en normal klinisk praktik där deltagarna besökte 

mottagningen en gång per vecka för en 45-minuterssession med behandlaren. Exakt 

tidslängd mellan besöken varierade utifrån praktiska hänsyn. Mot slutet av 

behandlingen kunde ibland besöken glesas ut till varannan vecka eller en gång per 

månad. Vid händelse av avbokning eller uteblivande bokades en ny tid för deltagaren 

efter överenskommelse. De deltagare som erhöll farmakologisk behandling träffade 

också läkare på mottagningen ett fåtal gånger emellan besöken till behandlaren. Viktigt 

att notera att studien bara tar hänsyn till den behandling som givits mellan mätperioden 

(GAD-7 pre-post). All behandling skedde utifrån en KBT-modell men innehållet i 

behandlingen varierade. Behandlingsinterventionerna presenteras översiktligt nedan, det 

rådde ingen möjlighet att exakt kontrollera innehållet i behandlingen. Genomgången 

behandling baserades på behandlarnas beskrivningar i journalformat och andra 

interventioner kan ha skett som inte har beskrivits. Utifrån de beskrivna 

behandlingsinterventionerna så delades deltagarna upp i tre kategorier utifrån mottagen 

behandling; (1) Dugasbehandling, (2) Dugasbehandling och annan behandling, samt (3) 

Generell KBT-behandling. De två första kategorierna har genomgått den specifika 

manualbaserade behandlingen utifrån Dugas och Robichauds (2007) "intolerans för 

osäkerhet" modell, men kategori två har även fått ytterligare behandling och en 

uppdelning gjordes för att kunna analysera effekten av detta. För beräkningar av 

behandlingseffekt för den specifika manualbaserade behandlingen så slogs kategori ett 

och två ihop till en kategori "Alla Dugas". 

 

Dugasbehandling.   

Deltagarna genomgick en behandling enligt manualen, ”Cognitive-Behavioral 

Treatment for Generalized Anxiety Disorder, From Science to Practice” (Dugas & 

Robichaud, 2007). Behandlingen bestod av sex moduler som stegvis gicks igenom med 

målet att öka deltagarens tolerans för osäkerhet både direkt (Modul 2) och indirekt 

(Modul 3,4,5). Modul 1 ”Psychoeducation and worry awareness” innehöll 

psykoedukation om KBT, GAD och behandlingen samt daglig självregistrering av oro. 

Deltagarens oro delades upp i två kategorier ”oro kring nuvarande problem” och ”oro 

kring hypotetiska problem. I Modul 2 ”Uncertainty recognition and behavioural 

exposure” hjälpte behandlaren deltagaren att undersöka sambandet mellan intolerans för 

osäkerhet och oro, och undersökte hur det tog sig uttryck i oro och ångest för 

deltagaren. Här introducerades beteendeexperiment med in-vivo exponering för 

situationer som framkallade osäkerhet. In-vivo exponering tillämpades sedan 

kontinuerligt under behandlingen. I Modul 3 ”Reevaluation of the usefulness of worry” 

användes psykoedukation och kognitiva tekniker (sokratisk frågande, rollspel) för att 

undersöka förstärkande konsekvenser av orosbeteende samt deltagarens positiva 

föreställningar kring oro, och om dessa kunde omvärderas. Modul 4 ”Problem solving 

training” inriktade sig på oro kring deltagarens nuvarande problem. Deltagarna fick 

psykoedukation kring problemorientering (hur deltagaren uppfattar och förhåller sig till 

problem) och lära sig problemlösningsstrategier som: (1) definiera problem och 

formulera mål för lösning av problem, (2) generera lösningsalternativ, (3) välja ett av 

alternativen, (4) implementera och utvärdera resultat. Modul 5 ”Imaginal exposure” 

inriktade sig på deltagarens oro för hypotetiska problem genom att använda imiginär 

exponering. Syftet med modulen var att minska deltagarens implicita och explicita 

kognitiva undvikande av oro, genom att föreställa sig de hypotetiska situationer som 
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framkallade rädsla och oro. Ofta användes en modell med ett ”värsta tanken scenario” 

där deltagaren skrev ner scenariot på ett papper som sedan användes som 

exponeringsmaterial. Modul 6 ”Relapse prevention” var den avslutande modulen. 

Deltagarna fick lära sig strategier för återfallsprevention såsom exempelvis att fortsätta 

använda inlärda tekniker, att identifiera risksituationer och att förbereda sig för dessa. 

 

Dugasbehandling och annan behandling.  

Deltagarna har genomgått en kombinerad behandling. De som fått kombinerad 

behandling har i varierande utsträckning fullföljt den manualbaserade GAD 

behandlingen  (Dugas & Robichaud, 2007), i ett fåtal fall har de avslutande modulerna 5 

och 6 ej fullföljts. Andra behandlingsinterventioner har lagts till enligt följande 

uppdelning: depressionsbehandling utifrån en beteendeaktiveringsmodell (N=8) 

(Martell, Addis, & Jacobson, 2001), depressionsbehandling med liknande metoder som 

arbete med aktivitetsregistrering och aktivitetsschema kombinerat med beteendeanalys 

(N=6), panikbehandling med exponering med responsprevention och introceptiv 

exponering som metod (N=5), tillämpad avslappning (N=3).  

 

Generell KBT. 

Deltagarna har genomgått en KBT-behandling men ej utifrån Dugas och Robichauds 

behandlingsmodell. Behandlingen har inriktat sig mot GAD symtom men också mot 

komorbid problematik. För den generella KBT-behandlingen har vanliga 

behandlingsinslag varit psykoedukation KBT (tanke-känsla-beteende), 

beteenderegistrering med topografisk analys, beteendeanalys och beteendeexperiment. 

Även exponering "in-vivo" med eller utan responsprevention, och imaginär exponering 

och stimulikontroll med tillämpade av orostund har använts. Utöver detta har en stor del 

av deltagarna i denna grupp (N=21) erhållit ytterligare specificerade behandlingar enligt 

följande: oroshantering utifrån delar av Olle Wadströms bok ”Sluta älta” (N=6),  

stresshanteringsinterventioner (N=2), Beteendeaktivering (N=5) (Martell, Addis, & 

Jacobson, 2001),  aktivitetsregistrering och aktiveringsschema (N=2),  Aggression 

Replecement Therapy (ART) (N=1), tillämpad avslappning (TA) (N=3) och 

panikbehandling riktat mot agorafobi (N=1). 

 

Dataanalys 

Samtliga beräkningar har skett i datorprogrammet SPSS. Medelvärden har beräknats 

genom deskriptiva analyser. Effektstorleken Cohen’s d, har beräknats genom att 

subtrahera medelvärdet efter behandling mot medelvärdet före behandling och dela 

summan med den ”poolade” standardavvikelsen (SD (pre) + SD (post) /2).  

Moderatoreffekter har undersökts genom regressionsanalyser.  

 

 

Resultat 

 

Patientflöde 

Patientflödet för deltagare beskrivs i figur 1. De 188 patienterna som inkluderades i 

studien delades först upp utifrån om behandling fullföljts. Uppdelningen resulterade i 

tre kategorier; ej påbörjad behandling (N=19), avbruten behandling (N=20) och fullföljd 

behandling (N=149). De patienter med ej påbörjad eller avbruten behandling följdes 

inte vidare upp i studien, data saknades för de som ej påbörjat behandling kring 
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anledningar för detta och för de patienter som avbrutit behandling så saknades data 

kring vilken behandling som avbrutits. Av de 149 patienter som fullföljt behandling så 

hade 104 patienter de facto deltagit i behandling i den grad att de även fyllt i 

självskattningar (före behandling och vid avslutning) av GAD-7. För de resterande 45 

patienterna som fullföljt behandling så saknades en fullständig före- och eftermätning i 

42 fall och för 3 patienter så framkom det att de ej haft en GAD diagnos utan var 

felaktigt registrerade i klinikapplikationen.  

 

Analyser av behandlingseffekt (completeranalysis) bygger således på de 104 patienter 

där det finns insamlade data (av GAD-7 som huvudutfallsmått där självskattningar 

jämförs pre-post behandling). Övrigt utfallsmått som utvärderas för denna patientgrupp 

är grad av depression genom PHQ-9 (N=99) och grad av klinisk remission (N=104). 

Patienterna delades upp i tre kategorier utifrån den behandling som mottagits; grupp 

"Dugas", grupp "Dugas och annan behandling" och grupp "Generell KBT". Analyser av 

behandlingseffekt presenteras för dessa kategorier. Då det primära syftet var att 

undersöka effekten av Dugas och Robichauds (2007) specifika behandlingsmanual så 

slogs även Grupp "Dugas" och Grupp "Dugas och annan behandling" ihop till en ny 

kategori, grupp "Alla Dugas" och utfallsmåtten utvärderades för de 71 deltagare som 

genomgått en sådan behandling, (Se figur 1). För denna grupp utvärderades även 

tendens till oro genom PSWQ (N=31).   
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Figur 1 – Beskrivning av patientflödet.  

 
 

 

 

Grupp Alla Dugas (N=71) 
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Behandlingsdeltagare 

Deltagarna (N=104) bestod av 76% kvinnor och 24% män (79 kvinnor och 25 män). 

Medelåldern var 33.7 år (SD=10.2) med ett omfång på mellan 19-73 år. Frekvensen av 

komorbida diagnoser bedömdes med hjälp av genomgången bedömningsfas med 

instrumentet M.I.N.I (Sheehan et al., 1998), samt utifrån den information som fanns att 

tillgå i journalsystemet "Take Care". Komorbida diagnoser hade 67 % av deltagarna (70 

av 104) med följande uppdelning: Depression (N=42), paniksyndrom med eller utan 

agorafobi (N=11), social fobi (N=5), blandade ångest och depressionstillstånd (N=7), 

tvångssyndrom (N=2), PTSD (N=2) och ADHD (N=1). För de med komorbida 

diagnoser så hade 16 % (11 patienter) mer än en komorbid diagnos. För samtida 

farmakologisk behandling av psykiatriska problem så hade 37,5 % (39 patienter) redan 

vid behandlingsstart en aktiv behandling och som också hölls stabil under studien. 13,5 

% (14 patienter) fick insatt eller förändrad farmakologisk behandling under 

behandlingsinsatsen och 49 % (51 patienter) erhöll ingen farmakologisk behandling.  

 

Data för utbildningsnivå, civilstånd och sysselsättning presenteras i tabell 1. Merparten 

av deltagarna var högskoleutbildade, ogifta och anställda. 

 
Tabell 1. Utbildning, civilstånd och sysselsättning för deltagare. 

 Utbildning Civilstånd Sysselsättning 

Typ Högskola Ej Hög
a
 Saknas

b
  Gift Ogift Saknas

b
 Anställd

c
 Student Övrigt

d
 Saknas

b
 

Antal 74 22 8 20 71 13 69 18 4 13 

Andel  71% 21% 8% 19% 68% 13% 66% 17% 4% 13% 

a
 grundskola eller gymnasienivå. 

b 
ingen data. 

c
 även egenföretagare. 

d
 arbetslösa och pensionärer 

 

Behandlingsresultat 

Ett t-test (paired samples test) för deltagare som genomgått en behandling utifrån den 

specifika manualbaserade behandlingen, alltså gruppen "Alla Dugas", gav signifikanta 

resultat för GAD-7, t70=13,17 (p<0.001) och PHQ-9, t67=10,25 (P<0.001). Andelen som 

bedömdes vara i klinisk remission var totalt 46 av de 71 deltagarna vilket motsvarar 

65% (64,8%) av deltagarna. Klinisk remission berör bara den primära GAD diagnosen. 

Tabell 2 presenterar resultaten för GAD-7 och PHQ-9 före och efter behandling och 

uppmätt effektstyrka. Tabell 3 presenterar resultatet av klinisk remission. 

 

Tabell 2. GAD-7, PHQ-9 och inomgruppseffekt Cohen’s d. 

Behandlingsgrupp & 

Mätinstrument  

Pretreatment 

      M (SD) 

Posttreatment 

     M (SD) 

Effekt Inomgrupp  

     (Cohen’s d) 

Alla Dugas (N=71)    

GAD-7 (N=71) 12,59 (4,75) 4,83 (3,99)           1,76 

PHQ-9  (N=68) 10,42 (5,18) 4,04 (3,56)           1,46 

 

Tabell 3. Diagnostisk bedömning efter behandling. 

Bedömning efter behandling N Klinisk remission (%) 

Alla Dugas (N=71)   

GAD-diagnos 25 - 

Ingen GAD-diagnos 46 64,8 



18 

 

En mindre del av deltagarna i grupp "Alla Dugas" fyllde även i PSWQ före och efter 

behandling (N=31). Ett t-test av medelvärden före och efter behandling gav ett 

signifikant resultat, t30=7,38 (p<0.001). Viktigt att notera är att mer än 50% ej fyllt i 

PSWQ och att före- och eftermätningsmätpunkter varierar mer i tid. Genomsnittligt 

antal behandlingssessioner mellan mätningar var 10,74 sessioner (SD=5.87) med en 

räckvidd på mellan 3 till 27 sessioner. Medelvärden och beräknad effekt presenteras i 

tabell 4.  

Tabell 4. Penn State Worry Questionnaire för grupp "Alla Dugas". 

Mätinstrument Pretreatment 

      M (SD) 

Posttreatment 

      M (SD) 

Effekt Inomgrupp  

      (Cohens ´d) 

PSWQ (N=31) 66,52 (7,50) 50,58 (10,61)               1,76 

 

Vidare gjordes T-test för alla patienter som fullföljt behandling och lämnat eftermätning 

(N=104), och T-test där patienter delats upp i de tre behandlingsgrupperna utifrån 

mottagen behandling. T-test för alla som fått behandling gav signifikanta resultat för  

GAD-7, t103=15,3 (p<0.001) och PHQ-9, t98=11,9 (P<0.001). T-test för 

behandlingsgrupperna gav signifikanta resultat enligt följande: Dugas, GAD-7, t48=10,2 

(p<0.001) och PHQ-9, t45=7,2 (P<0.001). Dugas och annan behandling, GAD-7, t21=9,2 

(p<0.001) och PHQ-9, t21=9,6 (P<0.001). Generell KBT, GAD-7, t32=7,8 (p<0.001) och 

PHQ-9, t30=6,1 (P<0.001). Andel i klinisk remission var totalt 66% och uppdelat för 

behandlingsgrupperna: 65% (Dugas), 63% (Dugas och annan behandling), och 70% 

(Generell KBT). Klinisk remission berör bara den primära GAD diagnosen. 

 

Tabell 5, beskriver värden på GAD-7 och PHQ-9 före och efter behandling och 

effektstyrka. Tabell 6, beskriver resultatet av klinisk remission totalt och för 

behandlingsgrupperna. 

 

Tabell 5. GAD-7, PHQ-9 och inomgruppseffekt Cohen’s d. 

Behandlingsgrupp & 

Mätinstrument 

Pretreatment 

      M (SD) 

Posttreatment 

     M (SD) 

Effekt Inomgrupp  

     (Cohen’s d) 

Dugas    

GAD-7 (N=49) 11,78 (4,74) 5,00 (3,86)           1,58 

PHQ-9  (N=46)   8,92 (4,62) 4,20 (3,38)           1,18 

    

Dugas och annan behandling    

GAD-7 (N=22) 14,41 (4,34) 4,45 (4.34)           2,29 

PHQ-9  (N=22) 13,77 (4,87) 3,73 (3,98)           2,27 

    

Generell KBT    

GAD-7 (N=33) 13,67 (4,44) 6,97 (5,16)           1,40 

PHQ-9  (N=31) 13,31 (6,22) 8,00 (6,57)           0,83 

    

Totalt    

GAD-7 (N=104) 12,93 (4,66) 5,51 (4,48)           1,62 

PHQ-9  (N=99) 11,32 (5,66) 5,28 (5,03)           1,13 
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Tabell 6. Diagnostiskt bedömning efter behandling. 

Behandlingsgrupp & 

Bedömning efter behandling 

N Klinisk remission (%) 

Dugas (N=49)   

GAD diagnos 17 - 

Ingen GAD diagnos 32 65,3 

   

Dugas och annan behandling (N=22)   

GAD diagnos 8 - 

Ingen GAD diagnos 14 63,6 

   

Generell KBT (N=33)   

GAD diagnos 10 - 

Ingen GAD diagnos 23 69,7 

   

Totalt (N=104)   

GAD diagnos 35 - 

Ingen GAD diagnos 69 66,3 

 

Moderatorer av utfall 

För de som genomgått en behandling utifrån Dugas och Robichauds behandlingsmodell  

(2007) undersöktes eventuella moderatorer för behandlingseffekt genom post-hoc 

analyser. Förändringspoäng (change-score; GAD-7 föremätning-eftermätning) 

beräknades och var kriteriumvariabel i regressionsanalyser där ett flertal variabler 

(prediktorer) prövades huruvida de var signifikant korrelerade med denna 

förändringspoäng. Deltagarnas ålder och kön gav inga signifikanta resultat. Huruvida 

samtida farmakologisk behandling hade samband med grad av förändring undersöktes 

genom att dela in deltagarna i betingelser utifrån behandlingsformat: (1) ingen 

farmakologisk behandling, (2) redan påbörjad och stabil behandling och (3) förändrad 

behandling (insatt, höjd eller sänkt dos). Inget signifikant samband med 

behandlingsutfall kunde påvisas med denna prediktorvariabel. En signifikant korrelation 

kunde dock visas, mellan initiala GAD-7 skattningar och förändring av GAD-7, r=.66, 

t69=7,36 (p<0.001). Korrelationen var positiv; det vill säga att högre initiala GAD-7 

värden hade också samband med en större förändring av GAD-7 pre-post. 

 

Klinisk representativitet 

Utifrån  Stewart och Chambless (2009) kliniska representativitetskriterier (se appendix 

A) kan de utvärderade behandlingarna bedömas enligt nio kriterier. Högre poäng 

innebär en större klinisk representativitet och varje kriterium kan ge 0, 1/2 eller 1 poäng 

med en maxpoäng på 9. Grupp "Dugas" med 49 deltagare kodades enligt följande: 

clinically representive setting (1), clinically representive referals (1), clinically 

representive therapists (1), clinically representive structure (0.5), clinically representive 

monitoring (1), no pretherapy training (1), no randomization (1), clinically representive 

patients (0), medication allowed (1).  

 

Av poängsättningen framgår att ett halvt poängavdraget gavs för att behandlarna följde 

en specifik manual och att kriteriet "clinically representive patients" gav 0 poäng. 

Specialistmottagningens generella kriterium på ett komplicerat ångest och eller 
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depressionstillstånd för att komma ifråga för en behandling bedömdes utgöra ett hinder 

för representativa patienter. Resultat för alla grupper presenteras i tabell 7.  

 

Tabell 7. Klinisk representativitet. 

Behandlingsgrupp Poäng (CR) 

Dugas         7,5 

  

Dugas och annan behandling         7,5 

  

Generell KBT         8 

 

Behandlingslängd 

Behandlingslängden beräknades utifrån antal behandlingssessioner för deltagarna. 

Genomsnittlig antal sessioner varierade mellan behandlingsgrupperna vilket presenteras 

i tabell 8. Genomsnittlig skillnad för de med kortast behandlingstid (grupp "Dugas") och 

de med längst behandlingstid (grupp "Generell KBT") var ca två behandlingssessioner.  

 

Tabell 8. Antal behandlingssessioner för deltagare i behandlingsgrupper. 

Behandlingsgrupp      Minst antal    Max antal M (SD) 

Dugas 6 26 12,41 (4,35) 

    

Dugas och annan behandling 7 26 14,14 (4,66) 

    

Generell KBT 5 27 14,39 (5,49) 

    

Totalt 5 27 13,40 (4,85) 

 

 

Diskussion 

 

Det primära syftet med studien var att undersöka effekten av Dugas och Robichauds 

(2007) KBT-behandling för GAD på en specialistmottagning. Detta gjordes genom att 

analysera före- och eftermätningar av GAD-7, PHQ-9 och PSWQ för de 71 deltagare 

som genomgått behandlingen. Även klinisk remission användes som ett mätvärde. Hos 

de 71 deltagare där såväl före- som eftermätningsvärden fanns att tillgå så var 

inomgruppseffektstorleken mätt med GAD-7 stor, Cohen’s d=1,76. 

Inomgruppseffektstorleken mätt med PHQ-9 var också stor, Cohen’s d=1,46. Resultatet 

av klinisk remission för dessa patienter vid behandlingsavslut var 65% (46 av 71 

deltagare). En jämförelse kan göras med andelen patienter som låg under 10 poäng på 

GAD-7 efter behandling som var 90% av deltagarna (10 poäng kan användas som ett 

cut-off värde för GAD diagnos med en sensivitet=89% och specificitet=82%). Detta 

visar att den uppmätta symtomminskningen efter behandlingen mätt med GAD-7 inte 

ger hela bilden kring behandlingens resultat. Trots den kraftiga symtomminskningen 

bedömdes 35 % av deltagarna fortfarande uppfylla GAD kriterier. Samtliga resultat bör 

dock tolkas med försiktighet, framför allt på grund av att de endast baseras på de 

patienter som bidragit med såväl före- som eftermätning. Det är oklart hur 

representativa resultaten är för patienter som ej bidragit med eftermätning.  
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En annan svårighet vad gäller tolkningen av studiens resultat är att den saknade 

kontroll- eller jämförelsegrupp. Det är osäkert i vilken utsträckning förbättring i grad av 

symtom kan tillskrivas den studerade behandlingen, eller andra faktorer. Detta 

diskuteras utförligare nedan. Något som ändå kan användas för att kasta lite ljus över 

vad den specifika behandlingsmodellen bidragit med är den behandlingsgrupp som 

genomgått en behandling utifrån generella KBT-interventioner. Skillnaden för den 

gruppen mot de som genomgått den undersökta behandlingsmodellen är just 

avsaknaden av den specifika behandlingsmodellen. I övrigt har de behandlats av samma 

behandlare och på samma plats och tid. Behandlingslängden för den gruppen var i 

genomsnitt två sessioner längre och effekten mätt med GAD-7 och PHQ-9 var mindre 

(GAD-7, Cohen’s d=1,40 och PHQ-9, Cohen’s d=0,83) men graden av klinisk 

remission var något högre, 70%. Jämfört med den specifika behandlingsmodellen tyder 

detta på att generella KBT interventioner var något mindre effektiva i att påverka GAD 

och depressionssymtom men hade samma eller bättre effektivitet för graden av klinisk 

remission. Det vill säga att resultaten för de som inte har behandlats enligt 

behandlingsmodellen var goda och i viss mån jämförbara med den specifika 

behandlingsmodellens resultat. Självklart råder samma begränsningar i tolkningen av 

detta som för tolkningen av behandlingsmodellens resultat. Innehållet i KBT-

behandlingen var också väldigt varierat med många olika typer av interventioner som 

samlats under en benämning och innehöll dessutom ett antal specificerade metoder, 

beskrivna under behandling (se ovan). Med hänsyn till de invändningarna kan en 

tolkning vara att det kanske var andra bakomliggande faktorer som var gemensamma 

för alla behandlingar, och inte den specifika behandlingsmodellen som sådan, som låg 

bakom de goda resultaten.  

 

En betydande del av de 71 deltagare som genomgått den specifika behandlingsmodellen 

har även i samband med detta fått en annan behandling. En uppdelning i grupper utifrån 

om ytterligare behandling givits eller ej (grupp "Dugas" samt grupp "Dugas och annan 

behandling") visar i en jämförelse mellan grupperna att de ytterligare 

behandlingsinterventionerna kraftigt ökade effekten med en minskning av 

depressionssymtom som mättes med PHQ-9, och GAD-symtom som mättes med GAD-

7. Men grupperna skiljde sig åt i flera hänseenden. Patienter i grupp "Dugas och annan 

behandling" hade en genomsnittlig högre initial symtombelastning enligt 

föremätningarna. Om antalet patienter med komorbida diagnoser delades upp på denna 

gruppnivå så hade 19 av 22 patienter komorbida diagnoser i grupp "Dugas och annan 

behandling", jämfört med 26 av 49 patienter med komorbida diagnoser i grupp "Dugas". 

Då slutskattningsvärden för grupperna är i stort sätt likvärdiga beror den ökade 

behandlingseffekten för grupp "Dugas och annan behandling" på den högre initiala 

symtombelastningen. Men trots den kraftigare symtomminskningen för de som fått 

ytterligare behandling så var graden av klinisk remission något sämre mot gruppen som 

enbart fått den specifika manualbaserade behandlingen. Detta fynd och en högre andel 

av komorbida diagnoser för grupp "Dugas och annan behandling" tyder på att ytterligare 

behandlingsinterventioner inte har varit riktade mot GAD-problematik utan mot 

komorbid problematik. En möjlig slutsats är att de ytterligare 

behandlingsinterventionerna gavs till de deltagare där den komorbida problematiken var 

så framträdande att den var terapistörande för GAD behandlingen.  
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För behandlingens effekt på deltagarnas tendens att oroa sig, som kan sägas vara GAD-

problematikens kärna, så gav PSWQ en effekt på Cohen’s d=1,76. Detta är en stor 

effekt men resultatet ska återigen tolkas med försiktighet med tanke på det stora 

bortfallet och de varierande mätpunkterna. Det rådde ingen signifikant korrelation 

mellan förändring av GAD-7 och PSWQ, vilket tyder på att de mäter delvis olika saker.  

 

Övriga KBT-behandlingar och klinisk representativitet  

Det sekundära syftet med studien var att beskriva mottagningens patientflöde för alla 

patienter med GAD, samt beskriva effekten av övriga KBT-behandlingar för GAD. 

Av 188 patienterna med GAD-diagnos var det 10% som aldrig påbörjade en behandling 

och 11 % som avbröt en behandling. 1% var fel diagnosticerade och för 22% så 

saknades en eftermätning och fullständiga behandlingsdata. För sammanlagt 44% 

saknades alltså information kring vilken behandling som genomgåtts. Av de resterande 

104 patienterna genomgick 68% (71 deltagare) en behandling utifrån Dugas och 

Robichauds (2007) behandlingsmodell och en  behandling baserad på generella KBT-

interventioner gavs till 32% (33 deltagare).  

 

Övriga KBT-behandlingar bestod av en mängd olika generella KBT-interventioner, och 

innehöll även olika specificerade behandlingar baserade på exempelvis Olle Wadströms 

bok ”Sluta älta” och en beteendeaktiveringsmodell utifrån Martell och kollegor (2001). 

Övriga KBT-behandlingar för GAD slogs ihop till en kategori "Generell KBT", och en 

genomsnittlig behandlingseffekt beräknades, vilket gav en något sämre 

behandlingsutfall än för Dugas och Robichauds (2007) behandlingsmodell. 

Mottagningens uttalade mål var att behandla patienter med GAD utifrån Dugas och 

Robichauds (2007) behandlingsmodell, och anledningen till att en stor andel patienter 

fick en annan behandling än denna ligger tyvärr utanför studiens möjligheter att 

besvara.  

  

Det var också av intresse att avgöra graden av klinisk representativitet för 

behandlingsinsatserna. Enligt metoden kan detta användas för att bedöma graden av 

extern validitet i en effectiveness studie (Stewart, & Chambless, 2009). Bedömningen 

av klinisk representativitet baserades på de kriterier som beskrivs enligt författarna (se 

appendix A). Detta gav ett resultat med en CR-poäng på mellan 7,5-8 poäng, av nio 

möjliga. Denna effectiveness studie kan alltså utifrån Stewart och Chambless metod 

karakteriseras som en effectiveness studie med stark extern validitet. I Stewart och 

Chambless (2009) meta-analys användes en cut-off på 3 CR-poäng för att inkludera en 

studie som effectiveness-studie, och i deras urval av studier var räckvidden från 3 till 9 

CR-poäng (M=6.62, SD=1.72). Den höga CR-poängen för denna effectiveness-studie 

kan förklaras av att kriterierna för klinisk representativitet är utformade för att efterlikna 

en vanlig klinisk praktik och att denna studie utförts på en specialistmottagning med 

ingen forskningspåverkan av behandlingsprocessen.  

 

Moderatoreffekter     

Moderatoreffekter undersöktes genom post-hoc regressionsanalyser mellan grad av 

förbättring och deltagarnas ålder, kön, initiala GAD-7 skattningar och 

medicineringsform (ingen medicinering, stabil medicinering, förändrad medicinering). 

En ganska stark signifikant korrelation mellan de initiala GAD-7 skattningarna och 

förändringspoäng mätt med GAD-7 hittades, r=.66 (P<0.001). Utifrån den ganska 
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bristfälliga forskningen på området kring moderatorer för GAD-behandling så 

förväntades ett negativt samband, men sambandet var istället positivt. Högre initiala 

GAD-7 skattningar hade ett samband med en större sänkning av GAD-7 pre-post. En 

möjlig förklaring till detta kan vara den ganska stora generella GAD-7 

symtomsänkningen, i kombination med att lägre GAD-7 ingångsvärden inte kan sänkas 

under noll. Det vill säga att för de deltagare med högre ingångsvärden så fanns det en 

större potentiell möjlighet att förändra utfallet. En efteranalys av de individuella GAD-7 

värden visar att 34% av deltagarna hade ett ingångsvärde under 10 poäng och att 8,5% 

av deltagarna hade ett slutvärde på 0 poäng. Förutom detta fynd uppvisade de andra 

variablerna svaga och icke-signifikanta korrelationer med behandlingsutfall. Detta 

resultat bör inte tolkas för att utesluta att de kan påverka behandlingsutfall. Variablerna 

valdes ut som tänkbara prediktorer utifrån de motsägesfulla forskningfynd som gjorts på 

området. Dessa fynd bygger, som i denna studie, på efteranalyser av data i studier av 

KBT-behandlingar för GAD med en liten statistisk power. De studier som undersökt 

prediktorer har ofta gjort detta utifrån de demografiska variabler man ”råkat” samla in, 

vilket lett till att få studier har undersökt samma sak. Sedan har man lite 

förutsättningslöst gjort korrelationsanalyser (Durham, 2006). Ett ytterligare problem för 

att kunna dra slutsatser kring prediktorer är att ju fler prediktorer som undersöks desto 

fler studiedeltagare behövs. Rekommendationerna varierar men enligt Durham (2006) är 

en ratio på mindre än 1:20 mellan antal prediktorer och deltagare för litet för att kunna 

dra säkra slutsatser. Då forskningsunderlaget än så länge är för svagt för att avgöra hur 

prediktorer bäst kan undersökas så medför detta att beskrivna undersökningsförfarande 

har svårt att finna signifikanta resultat. Det kan alltså mycket väl vara så att en viss 

kombination av variabler i denna undersökning som exempelvis låg ålder och manligt 

kön ger ett signifikant resultat, eller att en viss åldersgrupp i samband med en icke 

undersökt variabel predicerar resultat. Studiedesigner med det primära syftet att 

undersöka moderatorer för en specifik KBT-behandling för GAD behövs för att svara på 

denna fråga.  

    

Resultat utifrån tidigare forskning 

Resultaten för de patienter som bidrog med eftermätning och som har behandlats enligt 

Dugas och Robichauds (2007) behandlingsmodell, står sig väl mot tidigare 

behandlingsstudier på området. Direkta jämförelser är svåra att göra då sättet att mäta 

utfall ofta skiljer sig åt. Exempelvis visar de resultat som Dugas och medarbetare 

uppnådde i sin senaste kliniska utvärdering av behandlingsmodellen en något högre 

grad av klinisk remission för studiedeltagarna, 70% mot 65% i denna studie, men 

bedömningen har inte skett på exakt samma sätt. De använde sig också av PSWQ som 

utfallsmått och inte av GAD-7, och även om effekterna är mycket stora i båda studierna 

så har de en måttlig inbördes korrelation. På grund av det snabba och enkla 

administreringsförfarandet av GAD-7 används instrumentet ofta inom klinisk praktik 

men är ovanligare som utfallsmått i behandlingsstudier. Stewart och Chambless (2009) 

metaanalys över elva effectiveness studier på GAD visade en sammanvägd beräknad 

effekt på Cohen’s d=0,92 (i sänkning av generella ångestsymtom), vilket kan användas 

som ett riktmärke för GAD-7 effekt. Den uppmätta effekten i denna studie var stor, 

Cohen’s d=1,77, med en stor andel patienter som ej har diagnos efter avslutat 

behandling. Även om en mindre del av deltagarna fyllde i PSWQ med en stor effekt av 

behandling, men resultatet ska som sagt tolkas med försiktighet på grund av att alla 

analyser gjorts på endast den del patienter som bidragit med eftermätning 
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(”completerdata”). PSWQ resultatet med en medelvärdessänkning på 16 poäng före och 

efter behandling kan sägas ligga i linje med de flesta RCT studier av en KBT- 

behandling för GAD som använt PSWQ som mätvärde. Jämfört med Dugas och 

medarbetares första kliniska försök så är effekten dock något mindre.  

 

Resultat utifrån behandlingsmodell 

Enligt Dugas och Robichauds (2007) behandlingsmodell har intolerans för osäkerhet 

(IOU) en central roll för behandlingsresultatet. Utifrån modellen har behandlingen 

fokuserat på att öka deltagarnas tolerans för osäkerhet för att på sätt minska graden av 

GAD symtom. Trots en stor uppmätt effekt på GAD symtomen har påverkan på 

deltagarnas IOU inte mätts varvid inga sådana slutsatser kan dras med säkerhet. En 

mediatoranalys hade varit möjlig om graden av IOU återkommande mätts under 

behandlingen, för att studera i vilken utsträckning förändring i grad av IOU kausalt 

förmodas orsaka förändring i utfall (t.ex. GAD-7) (Baron & Kenny, 1986). Det är alltså 

osäkert om det är just påverkan på IOU som utgört den största faktorn för graden av 

effekt. Det finns två indikationer för att behandlingen har påverkat deltagarnas IOU, 

nämligen att behandlingen just har fokuserat på deltagarnas IOU och en ganska stark 

korrelation mellan förändring av PSWQ och IOU. Det instrument som kan användas för 

att mäta intolerans för osäkerhet utvecklades av Freeston och medarbetere (1994) och 

heter Intolerence of Uncertainty Scale (IUS). Instrumentet har en ganska stark 

korrelation med PSWQ enligt ett flertal studier. En studie med 236 deltagare fann en 

korrelation på r=.60 (P<0.001) (Burh & Dugas, 2001). Andra studier har rapporterat en 

korrelation mellan r=.57 till r=.69 (Dugas et al., 2004; Robichaud, Dugas, & Conway, 

2003. Refererad i Sexton & Dugas, 2009). Det är med en effektstyrka på 1.77 för 

PSWQ,  en möjlig hypotes att även IOU har påverkats. Däremot är det alltjämt oklart i 

vilken riktning förändring skett, vilket är viktigt för att uttala sig om kausalitet. Det vill 

säga att det är fullt möjligt att minskning i grad av oro föregick minskning i grad av 

IOU och inte tvärtom (som teorin skulle förutsäga). Endast i en strikt mediatoranalys 

där tidsordningen i de uppmätta förändringarna är tydliga, kan man närma sig frågan om 

kausalitet (Baron & Kenny, 1986).  

 

Begränsningar i möjliga tolkningar av studiens resultat      

     

Avsaknad av kontrollgrupp. 

Behandlingsstudien innehåller en rad betydande svagheter varav den första är avsaknad 

av en kontrollgrupp. Detta medför ingen möjlighet att kontrollera för ovidkommande 

faktorer såsom att möjlig spontanförbättring svarar för förändringen (att deltagarnas 

symtom skulle ha påverkats även utan behandling). Följaktligen kan inga kausala 

slutsatser dras att det verkligen är behandlingen som gett upphov till resultaten, utan 

andra dolda faktorer mycket väl orsakat dessa.  Två saker talar dock för att den 

uppmätta effekten kan bero av behandlingen. För det första är det känt att GAD-

syndromets kliniska utveckling har en liten spontan remission utan behandling 

(Ballenger et al., 2001; Kessler et al., 2001a; Rogers et al., 1999. Refererad i Wittchen, 

2002). För det andra att väntelistkontrollgrupper i efficacystudier av GAD uppvisar en 

mycket svag effektminskning av ångestsymtom, som i de kliniska utvärderingarna av 

Dugas och medarbetare (Ladouceur et al. 2000; Dugas et al. 2010). I en stor meta-

analys fann Norton och Price (2007) en svag effektstyrka på Cohen’s d=0.25, för GAD 

patienter som fått en placebo behandling.  
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Borfall. 

En andra betydande svaghet i studien är att analyser endast utgått från de som bidragit 

med eftermätning (”completeranalysis”). En "intention-to-treat analysis" (om 

eftervärden saknas, används förvärden som eftervärden) anses bättre återspegla hur en 

behandling gått till och dess resultat.  Designen med en "completeranalysis" innebär att 

det är oklart hur representativt resultatet är för alla de deltagare som ej bidragit med 

eftervärde, och kan leda till större effektstorlekar för behandlingsutfall jämfört med en 

"intention-to-treat analysis". Analysmodellen valdes ändå av flera skäl. För det första, 

bortfallet som bestod av patienter med avbrutna behandlingar (N=20), och ej påbörjade 

behandlingar (N=19). För det andra, att insamlade data var av en ofullständig karaktär 

där 22% av deltagarna (N=42) ej lämnat fullständiga före- och eftermätningar. För det 

tredje, så hade 3 deltagare inkluderats som ej hade en GAD diagnos till att börja med. 

Med ett totalt bortfall på 44% valdes en "intention-to-treat analysis" bort, då det antogs 

att resultatet inte särskilt väl skulle återspegla behandlingsresultat för de som faktiskt 

fått behandling och lämnat kompletta mätningsdata. Viktigt att notera i sammanhanget 

är att 19 deltagare som inte påbörjat en behandling hade inkluderats på grund av 

studiens breda inklusionskriterium. En bidragande förklaring till det stora bortfallet var 

att studien bygger på insamlade data i samband med en behandling som utförts som en 

del av normal klinisk praktik, och det rådde ingen kontroll över hur data samlats in, 

samt över hur en del patienter försvunnit under behandlingsprocessen. Detta har 

påverkat bortfallet i form av avbrutna behandlingar (N=20). Det vill säga, att en del av 

de avbrutna behandlingarna antagligen inte har baserats på de behandlingar som 

utvärderats, men de har ändå inkluderats eftersom de haft en GAD diagnos och 

registrerats i mottagningens databas. När de gäller de 42 patienter som inte lämnat 

eftermätning, så visade en  bortfallsanalys av förevärden på GAD-7 samt ålder, kön och 

behandlingslängd inga signifikanta skillnader för den gruppen jämfört med de deltagare 

som lämnat kompletta data. Bortfallsanalysen tyder alltså inte på någon systematik i 

bortfallet för dessa variabler utan att det verkar vara slumpmässigt fördelat. 

 

Avsaknad av uppföljningsdata. 

Även avsaknad av uppföljningsdata begränsar starkt de slutsatser som kan dras. Studien 

kan inte säga något om behandlingens effekt kvarstår, förbättras eller försämras efter 

avslut. Data från de kliniska försöken av behandlingsformatet tyder dock på kvarstående 

eller förbättrad effekt efter avslut. I Dugas och medarbetares senaste kliniska försök 

(2010) som med sex mätinstrument mätt uppföljningsdata för 6, 12 och 24 månader så 

förbättrades samtliga utfallsmått över tid.  

 

Reliabilitet. 

Mätningar av reliabilitet och undersökningar kring faktorstrukturer av de använda 

mätinstrumenten är gjorda på de engelska versionerna och inte på de svenska 

översättningarna som använts i denna studie. Psykometriska studier på de engelska 

versionerna visar på en god reliabilitet, men det är möjligt att de svenska versionerna är 

av sämre kvalitet. Studien har också använt klinisk remission som ett utfallsmått. Detta 

har bedömts av den behandlande psykologen vilket är problematiskt. Ingen oberoende 

bedömning har gjorts och behandlaren har faktiskt utvärderat sitt eget arbete. Det är 

möjligt att behandlarens önskan att framstå som kompetent och uppvisa goda resultat 

visavi företagsledning och beställare har påverkat den diagnostiska slutbedömningen. 
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Idealet hade varit en oberoende slutbedömning av en utomstående bedömare. Det som 

talar emot en sådan påverkan är att den kliniska remission verkar vara konservativt 

bedömd vid en jämförelse med den kraftiga symtomminskningen av behandlingen. Om 

cut-off värdet på 10 poäng för GAD-7 ses som ett riktmärke låg 90 % av deltagarna 

under detta värde i slutet av behandlingen, jämfört med en klinisk remission på 65%. 

Behandlarna har inte heller påverkats av forskningsprocessen eftersom de kliniska 

bedömningarna har skett innan studien initierades. 

 

Validitet av diagnostik, behandling och utfallsmått. 

På ett övergripande plan begränsas validiteten av den generellt låga reliabiliteten för 

GAD diagnostiken som beskrivits ovan. Det vill säga att det i deltagarurvalet kan ha 

funnits patienter som egentligen främst inte haft en GAD-problematik. Att om så är 

fallet mäta påverkan på GAD-symtom utifrån behandlingsmodellen begränsar 

validiteten. Bedömningsfasen var dock rigorös på mottagningen och utfördes av en 

mycket van bedömare. När det gäller begreppsvaliditet, det vill säga i vilken 

utsträckning man kan uttala sig om vad det var i behandlingen som faktiskt svarade för 

effekten, så finns utmaningar. Det rådde ingen kontroll över den utförda behandlingen, 

det är alltså mycket möjligt att andra behandlingsinterventioner skett som inte gått att 

finna i de ofta rätt korta journalinlägg som beskrivit behandlingssessionerna. Det går 

inte heller att avgöra graden av följsamhet till behandlingsmanualen för behandlarna. 

Dessutom kombinerades olika typer av behandlingsinterventioner i ett antal fall mellan 

mätperioderna. Vidare kan det kritiseras hur utfallsmåtten GAD-7, PHQ-9 och PSWQ 

samlats in. Detta har inte skett det med det primära syftet att användas för forskning, 

utan som en del av klinikens ordinarie utvärderingsverksamhet. Följaktligen har ingen 

enhetlig beskrivning kring hur de ska användas förmedlats till patienterna. Ifyllandet har 

skett mestadels elektroniskt i patientens hemmamiljö och det är möjligt att faktorer i 

patientens hemmamiljö har påverkat hur formulären ifyllts. Även när det gäller 

ifyllnadstidpunkten i relation till behandlingen så har föremätningen i viss mån varierat 

i tid, från dess att en första kontakt tagits med mottagningen tills i mot slutet av 

bedömningsfasen. Bedömningsfasen kan alltså ha påverkat initiala värden. Även 

eftermätningen har skett vid olika tidpunkter, från några sessioner innan det egentliga 

behandlingsavslutet tills mot någon vecka efter avslut.  

 

Som nämnts i inledningen innebär denna typ av behandlingsstudier (effectiveness) en 

lägre kontroll av intern validitet jämfört med kliniska försök och detta gäller i högsta 

grad för denna studie. Med tanke på den bristfälliga kontrollen över utförd behandling, 

det stora bortfallet, en "completeranalysis" och ingen kontrollgrupp är den interna 

validiteten svag vid en direkt jämförelse mot en efficacy studie. Som beskrivits i 

inledningen kan man dock hävda att det inte är meningsfullt att direkt jämföra så pass 

olika studiedesigner (efficacy-effectiveness). Denna studie hade formen av en analys av 

redan insamlade data och en avsaknad av en kontrollgrupp och svag kontroll över utförd 

behandling kan ses som naturliga begränsningar under sådana förhållanden. En 

översiktlig genomgång av effectiveness-studier över KBT-behandlingar för GAD visar 

också att kontrollgrupp inte alltid använts. Exempelvis visade Stewart och Chambless 

(2009) meta-analys att endast 3 av 11 inkluderade effectiveness-studier hade en 

kontrollgrupp. Avsikten med studien var att undersöka hur Dugas och Robichauds 

(2007) behandling fungerar i praktiken inom psykiatrisk öppenvård. Mot bakgrund att 

inga behandlingsstudier har genomförts av behandlingsmodellen kan studien, trots 
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bristande validitet, sägas bidra med kunskap om detta.  

 

Allmän diskussion 

Sedan GAD diagnosen presenterades i början av 1980-talet så har forskningen på 

området varit i kontinuerlig utveckling. Generaliserat ångestsyndrom är en 

omdiskuterad diagnos med många olika modeller kring uppkomst och vidmakthållande. 

Differentialdiagnostiken är otydlig och har lett till ständiga revisioner och den lägsta 

diagnosreliabiliteten av alla ångestsyndrom. I arbetet med den uppkommande DSM-V 

är förslaget att flera kriterier ändras, tas bort eller läggs till. Samtidigt är hög 

komorbiditet mycket vanligt och endast ca hälften av patienterna når ett framgångsrikt 

resultat av en KBT-behandling för GAD. Av ångestsyndromen anses GAD vara det 

syndrom som har lägst effekt av en KBT-behandling (Campbell & Brown, 2002). 

Sammantaget tyder detta på att forskningen än så länge kanske inte har funnit den 

egentliga kärnan av GAD-problematiken, eller att de nuvarande synsätten på GAD 

kanske inte är de mest fruktbara. En del av problemet ligger i att både oro och ångest 

kan vara helt normala processer men även innebära patologiska tillstånd, och 

svårigheten att dra en tydlig gräns emellan dem. Processerna är båda i varierande grad 

förknippade med varandra, men kan även leda till många olika kognitiva, affektiva och 

somatiska uttryck. Mer grundforskning, dels kring de grundläggande processerna, dels 

kring vilka moderatorer som påverkar sårbarhet samt möjlighet till att svara på 

behandling, och dels vilka mediatorer som kan förmodas förklara effekten i behandling, 

är nödvändig för att bättre behandlingar ska kunna utvecklas. Enligt Antony (2002) är 

en utmaning för framtiden att utveckla diagnostiken för att särskilja undergrupper med 

GAD-liknande problematik. Patientgruppen är heterogen, och olika underliggande 

problematik kan ge liknande kliniska uttryck. Exempelvis lider vissa patienter främst av 

somatiska symtom, andra har låg tolerans för osäkra situationer medan en tredje grupp 

främst oroar sig över sin oro (s.k. metaoro, Wells, 1995). Mer specifikt riktade 

interventioner mot den underliggande problematiken kan resultera i mer framgångsrika 

behandlingar.   

 

Till ljuspunkterna hör att uppföljningsstudier av GAD-behandlingar visar på en fortsatt 

god effekt efter behandling. Med tanke på GAD-syndromets i närmast kroniska karaktär 

är detta är ett av de främsta argumenten för att rekommendera en KBT-behandling för 

GAD, trots de måttliga resultaten. Farmakologisk behandling har även den god effekt på 

GAD, men effekten avtar efter behandlingsavslut. 

 

Slutsatser, huvudfynd 
Denna behandlingsstudie som undersökte effekten av Dugas och Robichauds (2007) 

behandlingsmanual på en patientgrupp med komplicerad ångestproblematik och 

huvudsaklig GAD visade en stor effekt mätt med GAD-7 och PHQ-9. Effekten ökades 

om behandlingsinterventioner riktade mot komorbid problematik lades till, men 

påverkade inte graden av klinisk remisssion. Efter behandling bedömdes 65% av 

patientgruppen inte längre uppfylla kriterier för GAD. Dessutom påvisades ett 

signifikant positivt samband mellan högre initiala GAD-7 skattningar och utfall av 

behandlingen mätt med GAD-7. Studien saknade en kontrollgrupp vilket medför att 

inga kausala samband mellan behandling och effekt kan påvisas. Därutöver är det oklart 

i vilken utsträckning resultaten är representativa för alla patienter som sökt eller 

påbörjat behandling men som ej bidragit med eftermätningar. Några saker talar dock för 
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att den uppmätta effekten kan bero på behandlingen och att det är en representativ 

effekt. För det första GAD syndromets kliniska utveckling med en liten spontan 

remission utan behandling.  För det andra att väntelistkontrollgrupper i efficacy studier 

av GAD uppvisar en mycket svag effektminskning av ångestsymtom, som i de kliniska 

utvärderingarna av Dugas och medarbetare (Ladouceur et al. 2000; Dugas et al. 2010). 

För det tredje att de patienter på vilka analyserna byggde på inte föreföll skilja sig från 

de som ej bidrog med eftermätning (vad gäller demografi och initial nivå av symtom). 

 

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att den undersökta behandlingen kan en god 

effekt för behandling av GAD, även i en vanlig psykiatrisk miljö, med behandling 

förmedlad på ett kliniskt representativt sätt, och med remitterade patienter. Vidare 

forskning bör dock undersöka detta, och särskilt fokusera på att bättre samla in 

utfallsdata under- och efter avslutad behandling. 
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