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Effekterna av psykoterapi har visat sig positiva i en mängd olika 

studier. Syftet med föreliggande studie var att undersöka potentiella 

prediktorer för terapeutisk framgång bland psykoterapipatienter från 

den svenska psykiatriska öppenvården. Patienter kategoriserades till 

tre olika utfallsgrupper kliniskt signifikant förbättring, reliabel 

förbättring, och svarade inte på behandling genom att använda 

Reliable Change Index och GSI av SCL-90 som kriterievariabel. 

Grupperna jämfördes med hänsyn till patienternas självskattningar, 

terapeuternas bedömningar, terapeutvariabler, och 

enhetskarakteristika. Variabler som visade på signifikanta skillnader 

mellan grupperna inkluderades i en multipel diskriminantanalys. 

Resultaten indikerade att högt skattade symptomsvårigheter och lågt 

skattad livskvalitet predicerade förbättring. Patienter som gjorde en 

reliabel förbättring skattade högst terapeutisk allians, och bland 

patienter som gjorde en kliniskt signifikant förbättring var det färre 

personer som tog medicin mot psykiatriska besvär jämfört med 

patienter som gjorde en reliabel förbättring och de som inte svarade på 

behandling. Prediktoranalysen klassificerade 50,0% av patienterna 

rätt, vilket tyder på behov av vidare studier med större databaser. 

Trots begränsningar med föreliggande studie diskuteras vissa kliniska 

betydelser samt förslag på vidare forskning.  

 

 

Effekterna av psykoterapi har visat sig positiva i en mängd olika studier över en 

avsevärd tidsperiod enda sedan 1930-talet (Lambert & Ogles, 2004). För patienter som 

vid terapistart befinner sig i den kliniska gruppen, det vill säga patienter med svåra 

besvär som enligt kriterier klassas som kliniska, kan hälften förväntas uppnå en kliniskt 

signifikant förbättring under de 21 första sessionerna (Lambert & Ogles, 2004). Vidare 

är det uppskattningsvis 37% av patienterna som inte upplever någon förändring 

(Lambert, 2007), och en relativt liten grupp på ungefär 7% avslutar behandling sämre än 

tidigare (Lambert & Ogles, 2004). I genomsnitt får 63 av 100 patienter ett positivt utfall 

genom systematisk psykoterapi jämfört med 38 av 100 med placebo eller minimal 

behandling (Høglend, 1999). 

 

Denna undersökning fokuserar på vad som predicerar terapeutisk framgång. 

Undersökningen inkluderar terapiformerna psykodynamisk terapi, kognitiv beteende 

terapi och integrativ/eklektisk terapi. Nedan följer en presentation i korthet av patient, 

terapeut, och relationsvariabler som har vistas relatera till behandlingsframgång. 
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Patientvariabler 

De viktigaste determinanterna för behandlingsutfall är hur patienten initialt fungerar, så 

som svårighetsgrad och komplexitet av störning, somatisering, dubbel diagnos, 

personlighetsstörning och liknande (Clarkin & Levy, 2004). Diagnoser kan vara en 

indikator på hur det kommer att gå i terapi men det går inte att förutsäga varken 

behandlingsframgång eller behandlingsmisslyckande bara på grundval av diagnostiska 

kategorier eftersom patienter från samma kategori med stor sannolikhet inte är 

homogena. Enligt Clarkin och Levy (2004) finns det många synvinklar ur vilka alla 

patienter med samma diagnos inte nödvändigtvis är heterogena, vilket innebär att det 

inte går att förutsäga varken behandlingsframgång eller behandlingsmisslyckande på 

basis av bara diagnostiska kategorier. Till exempel kan två patienter ha samma diagnos 

och samma symptom men en är gift och har en bra karriär och den andra singel och utan 

arbete. 

 

Enligt Clarkin och Levy (2004) är skillnad om det är patienten själv som skattar sina 

svårigheter som höga eller om det är terapeuten eller någon annan utomstående 

observatör som gör det. Om patienten själv skattar sina symptomsvårigheter som höga 

är det förknippat med positiva utfall och ses som en indikator på motivation för 

behandling (Clarkin & Levy, 2004). Detta i motsats till om terapeuten eller någon annan 

utomstående observatör skattar högt gällande symptomsvårigheter eller en mer komplex 

patologi, vilket predicerar sämre utfall av terapi (Clarkin & Levy, 2004). 

 

Patientvariabler, så som ålder och kön, har visat sig spela en viss roll för terapeutiskt 

utfall. Enligt Lambert (1992) beror 40% av patienters förbättring inom psykoterapi på 

patientvariabler. Men patientvariablers påverkan på terapi är blandad och inkonsekvent. 

Enligt Clarkin och Levy (2004) förändras attityder mot ålder, kön och ras med tiden och 

både patienter och terapeuter blir påverkade av den kulturella atmosfären. 

 

Terapeutvariabler 

Terapeutvariabler som prediktorer har fallit lite i glömska och den störta anledningen till 

det är den numera standardiserade behandlingen med manualguidade interventioner som 

kom i och med förändringen till behandling som vilar på empirisk grund till skillnad 

från tidigare då manualer inte alls använts. Men standardiseringen har inte eliminerat 

influenserna av individuella terapeuter på utfall av terapi (Beutler, Malik, Alimohamed, 

Harwood, Talebi, Noble, et al., 2004). Det finns fortfarande starka empiriska bevis för 

en signifikant variation bland terapeuter både i kliniska försök och inom psykiatriska 

vården (Baldwin, Wampold, & Imel, 2007; Beutler et al., 2004; Kraus, Castonguay, 

Boswell, Nordberg, & Hayes, 2011; Okiishi, Lambert, Nielsen, & Ogles, 2003). 

 

Terapeuters demografiska variabler, så som ålder, kön och etnicitet har inte visat sig 

vara associerade med utfall av terapi (Beutler et al., 2004), inte heller utbildningsnivå 

(Lambert, 2007). Terapeuters skicklighet och erfarenhet har generellt sett visat sig vara 

svaga prediktorer men blandade resultat av studier finns (Beutler et al., 2004). Det finns 

dock preliminära resultat som tyder på ett positivt samband mellan grad av erfarenhet av 

att genomföra psykoterapi och utfall av terapi (Beutler et al., 2004; Crits-Christoph, 

Baranackie, Kurcias, Beck, Carroll, Perry et al., 1991). Detta tyder på att generell 

klinisk erfarenhet (Crits-Christoph et al., 1991) är mer relevant för utfall av psykoterapi 
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än utbildning i specifika behandlingar och metoder (Beutler et al., 2004). Skickliga 

terapeuter använder behandlingsmanualer flexibelt och justerar sina interventioner efter 

patientens mognad och svar på behandling (Beutler et al., 2004; Messer & Wampold, 

2002). Beutler et al. (2004) rapporterar även att terapeuters välmående har ett 

signifikant men blygsamt förhållande till utfall av terapi. 

 

Relationsvariabler 

Den terapeutiska alliansen består enligt Bordin (1979) av tre delar: samstämmighet 

mellan patient och terapeut gällande både mål och uppgifter för att nå målen, samt 

utveckling av det emotionella bandet mellan patient och terapeut. Det har visat sig att 

formandet av en allians mellan terapeut och patient är viktig för att förutsäga 

terapeutiskt utfall, psykoterapi är en interpersonell process mellan patient och terapeut 

(Clarkin & Levy, 2004). Speciellt tidigt patientskattad terapeutisk allians är ansedd vara 

en stabil prediktor för utfall av terapi även om orsakssambandet, om det finns något, 

mellan allians och utfall ännu inte fastställts (Baldwin et al., 2007; Castonguay et al., 

2006). Andra studier har visat att relationen mellan patient och terapeut är mest 

prediktiv för terapeutiskt utfall (Krupnick, Sotsy, Elkin, Simmens, Moyer, Watkins, och 

Pilkonis, 1996; Safran & Muran, 2000).  

 

Vidare finns det reslutat som tyder på att tidig förbättring av patienten vid psykoterapi, 

jämfört med fördröjd förbättring, har ett positivt samband med direkta och långsiktiga 

positiva utfall av terapi (Haas, Hill, Lambert, & Morrell, 2002). Författarna menar att 

tidig förbättring kan vara associerat med att patienter i större utsträckning, jämfört med 

de som har en fördröjd förbättring, fullföljer viktiga terapeutiska uppgifter, vilket är en 

förutsättning för terapiframkallad förändring. Tidigt svar på behandling indikerar en 

bättre matchning mellan terapeut och patient och reflekterar de positiva effekterna av 

den terapeutiska alliansen (Krupnick et al., 1996). Terapeuter kan vara olika bra på att 

jobba med den terapeutiska alliansen. Terapeuternas färdigheter i att stärka den tidiga 

terapeutiska alliansen (Hilsenroth & Cromer, 2007) kan åtgärda situationen genom att 

vända en dålig initial allians (Puschner, Bauer, Horowitz, & Kordy, 2005) eller reparera 

brister i det terapeutiska samarbetet (Safran, Muran, & Samstag, 1994). Terapeuter som 

åstadkommer tidig symptomlindring åstadkommer också en stark allians (Baldwin et 

al., 2007). 

 

Vid studier av utfall vid psykoterapi är det vanligt förekommande att patienterna 

klassificeras till antingen den kliniska/dysfunktionella gruppen eller den 

funktionella/normala gruppen. För att tillhöra den kliniska gruppen ska patienten ha 

besvär som enligt kriterier klassas som kliniska, det vill säga svåra. För att tillhöra den 

funktionella gruppen ska patienten ha färre besvär än tröskelvärdet till den kliniska 

gruppen. Föreliggande undersökning inkluderar endast patienter som inför terapistart 

tillhörde den kliniska gruppen. 

 

Syfte och mål 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka potentiella prediktorer för terapeutisk 

framgång bland psykoterapipatienter från den svenska psykiatriska öppenvården som 

vid terapistart tillhörde den kliniska gruppen. De specifika målen är dels (1) att jämföra 

patienter kategoriserade i tre olika utfallsgrupper, och dels (2) att identifiera faktorer 

som predicerar terapeutisk framgång. 
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Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Deltagare i denna studie var ett delurval av patienter och terapeuter som deltog i 

projektet Quality Assurance of Psychotherapy in Sweden (QAPS), ett batteri med väl 

etablerade, teorineutrala instrument. En inbjudan att delta i QAPS skickades ut av 

QAPS ledning till hela psykiatriska öppenvården i Stockholms läns landsting. Dessutom 

ansökte några få enheter deltagande på eget initiativ och blev också inkluderade. De 

inkluderade enheterna skulle erbjuda terapeutisk behandling och ansöka om deltagande i 

QAPS register.  Sammanlagt deltog 13 psykiatriska öppenvårdsenheter, främst från 

Stockholms läns landsting, i QAPS under en 3-årsperiod, från januari 2007 till februari 

2010. Av QAPS databas omfattande 1 498 patienter som sökt terapi, påbörjade 13,6% 

inte behandling, 17,4% hoppade av från behandling, 35,7% föll bort från datainsamling, 

dvs. att de inte fyllde i frågeformuläret vid avslutning, och 20,8% var under pågående 

behandling. 

 

Kompletta data före och efter terapi, inklusive terapityp och terapeutkarakteristika fanns 

för en kärngrupp bestående av 175 fall. Av dessa var det 126 patienter som inför terapi 

tillhörde den kliniska gruppen, vilka utgjorde de tre utfallsgrupperna. Av kvarvarande 

kärngruppen på 126 patienter var 77% kvinnor och 23% män. Patienternas medelålder 

var 31,27 år vid behandlingens start (intervall: 15-70; SD: 10,98).  

 

Dessa 126 patienter behandlades på 8 psykiatriska öppenvårdsmottagningar. Respektive 

mottagning bidrog med 1 till 46 patienter (median = 11). Patienterna behandlades av 56 

olika terapeuter som hade 1 till 18 patienter (median = 1). Fem terapeuter hade 5 eller 

fler patienter, resterande hade 4 eller färre. Patienterna behandlades av terapeuter med 

en genomsnittsålder på 44 år vid behandlingens start (intervall 29-67; SD = 12,9) och 

92,9% av patienterna behandlades av kvinnliga terapeuter; 50,8% av patienterna 

behandlades av terapeuter med grundläggande psykoterapiutbildning och 49,2% av 

terapeuter med avancerad psykoterapiutbildning. Tabell 1 visar fördelningen av 

terapiform och typ. 

 

Tabell 1. Bakgrundsdata om psykoterapiform och typ. 

Psykoterapiform n
1 

Psykoterapityp
1) 

n
1 

    Individuell 112   (88,9%)     PDT   78   (61,9%) 

    Familje     1     (0,8%)     KBT   22   (17,5%) 

    Grupp   12     (9,5%)     INT   26   (20,6%) 

    Kombinerad     1     (0,8%)   

    Total 126 (100,0%)     Total 126 (100,0%) 
1) 

n varierar beroende av varierande antal respondenter på varje specifikt item; procent är inom parantes 

 

Material 

 

Patienternas självskattningar. 

Utöver omfattande sociodemografiska data, användes fyra mätinstrument, som ingick i 

QAPS testbatteri, för att i denna studie bedöma patienters egenskaper före behandling 

samt för att mäta utfall av terapi. Alla fyra mätinstrument är väletablerade och frekvent 
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använda inom psykiatrin. Reliabiliteten har mätts och instrumenten har validerats i 

hundratals studier. 

 

1. Symptom Check List, SCL-90, (Fridell, Cesarec, Johansson & Thorsen, 2002), 

rapporterar psykiatriska symptom upplevda de senaste sju dagarna. Frågorna är 

ställda: ”Hur mycket har du besvärats av:” t.ex. ”Rädsla för att gå hemifrån ensam.” 

”Känslor av hopplöshet inför framtiden.” Items skattades på femgradig Likertskala 

som sträcker sig från 0 (”inte alls”) till 4 (”väldigt mycket”).  Cronbachs alfa är 

beräknad till α = 0,98 (Fridell et al., 2002). Global Severity Index (GSI), dvs. 

medelvärdessvaret, användes för att mäta nivån av övergripande psykisk påfrestning 

före respektive efter terapi.  

2. Self-Rated Health, SRH, (Lorig, Stewart, Ritter, Gonzalez, Laurent, & Lynch, 1996) 

mäter aktuell hälsa med en fråga: ” Hur är din hälsa totalt sett, dvs. både fysiskt och 

psykiskt, just nu?” skattad på en sjugradig Likertskala som sträcker sig från 1 

(”mycket dålig”) till 7 (”mycket bra”). Test-retest reliabiliteten beräknades till r = 

0,92 (Lorig et al., 1996). 

3. Quality of Life Inventory, QOLI, (Frisch, Cornell, Villanueva, & Retzlaff, 1992), 

mäter livstillfredsställelse, välmående, och positiv mental hälsa. Formuläret är 

baserat på en empiriskt validerad, linjär och additiv modell av livstillfredsställelse, 

som antar att en individs övergripande livstillfredsställelse i stort består av summan 

av tillfredsställelsen inom vissa speciella områden som anses vara viktiga. 17 

områden i livet rankas efter deras betydelse (från 0, ”inte viktigt”, till 2, ”väldigt 

viktigt”), t.ex. ”Hur viktigt är det med mål och värderingar för ditt välbefinnande”, 

och i termer av tillfredsställelse inom området (från -3, ”mycket missnöjd”, till +3, 

”mycket nöjd”), t.ex. ”Hur nöjd är du med dina mål och värderingar?”. Den totala 

QOLI-poängen är medelvärdet av de variabler som personen har skattat 1 eller 2 i 

viktighet, dvs. de variabler som inte anses vara så viktiga för livskvaliteten inte ingår 

i totalpoängen. Cronbachs alfa är beräknad till α = 0,80 (Öst, Breitholtz & Thulin, 

1997). I föreliggande studie användes QOLI för att bedöma egenskaper inför 

behandling. Även om egenskaper efter behandling existerade i QAPS databas, 

användes inte QOLI som ett mått på utfall av terapi. I stället mättes 

symptombelastning i termer av GSI som är kriterium för utfallet, alltså är GSI det 

primära utfallsmåttet.  

4. Helping Alliance Questionnaire, HAq-II, (Luborsky, Barber, Siqueland, Johnson, 

Najavits, Frank, & Daley, 1996), användes för att mäta den patientskattade 

terapeutiska alliansen. Exempel på item: ”Jag känner att jag kan lita på terapeuten”.  

Mätningen inkluderade 19 items skattade på en sexgradig Likertskala som sträcker 

sig från 1 (”jag känner starkt att det inte är sant”) till 6 (”jag känner starkt att det är 

sant”). HAq-II har visat utmärkt reliabilitet och god konvergent validitet med andra 

allierade mätningar (Luborsky et al., 1996). HAq-II gavs till patienterna under den 

initiala evalueringsperioden och användes för att kunna bedöma effekterna av initial 

terapeutisk allians på utfall av terapi. 

 

Terapeutens bedömningar. 

Terapeutens bedömning av psykiatrisk status inkluderade diagnoser enligt International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10; World 

Health Organization, 1992) eller Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM-IV; American Psychiatric Association, 2000), både axel I och axel II diagnoser; 
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skattningar av symptombelastning och fungerande enligt Global Assessment of 

Functioning (GAF) samt bedömningar av risken för att patienten är farlig för sig själv 

samt kan vara farlig för andra på en skala från 0 (”ingen risk”) till 6 (”betydande risk”). 

 

Terapeuterna bedömde karaktären, svårigheten och varaktigheten av patienternas 

problem med hjälp av 17 kategorier: depression, ångest, psykos, stress/utmattning, 

aggressivt utagerande, sexuellt utagerande, ätstörningar, beroende/missbruk, 

kroppsliga/fysiska problem, självskadebeteende, självmordsförsök, problem med 

självkänslan, interpersonella problem, svårigheter i arbetslivet/studier, kriminellt 

utagerande, humörsvängningar, och andra problem (utökad version av 

”problemområden” i CORE; Clinical Outcomes in Routine Evaluation; Stiles, Barkham, 

Mellor-Clark, & Connell, 2008; Stiles, Barkham, Twigg, Mellor-Clark, & Cooper, 

2006). Dessa items var skattade på en skala från 0 (”ingen”) till 4 (”mycket svår”). 

Terapeuten angav även om patienten varit med om dödsfall/förlust av en närstående 

person samt om en patient någon gång drabbats av ett psykiskt trauma eller blivit utsatt 

för övergrepp. I en tidigare studie på data från QAPS (Werbart & Wang, 2012) 

användes principalkomponentsanalys utan rotation för att kondensera dessa sammanlagt 

19 items. Detta resulterade i 6 faktorer med egenvärde >1,0 vilka svarade för 57% av 

den totala variansen. 

 

Terapeuterna specificerade frekvensen, antal sessioner, samt form och typ av 

psykoterapi. Psykoterapiformerna klassificerades som individuell, familj, grupp, och 

annan/kombinerad behandlingsform. Psykoterapityper klassificerades som tillhörande 

en av följande fyra kategorier: KBT (kognitiv eller kognitiv beteende), PDT 

(psykodynamisk), INT (integrativ eller eklektisk), och annat. 

 

Enhetskarakteristika. 

Organisationsstruktur och stabilitet av de inkluderade enheterna behandlades som en 

dikotom variabel, skattade på basis av all tillgänglig information och efter fem 

specificerade kriterier (Werbart & Wang, 2012). Skattningarna utfördes självständigt av 

två bedömare med en central ställning inom QAPS ledning samt direkta kontakter med 

de inblandade enheterna. Varje skattning diskuterades ingående, vilket resulterade i en 

konsensusskattning. 

1. Mindre strukturerad och mer instabil enhet: 

a. Enhetens organisation är otillräckligt tydlig och överskådlig. 

b. Enhetens organisation är inte anpassad för att bedriva psykoterapi. 

c. Regler och ansvar för beslutsfattande är oklara eller vaga. 

d. Behandlingspolicyn och riktlinjer är mindre uttalade och otydliga (vilka 

patienter som erbjuds psykoterapi, vem som bedriver terapi, samarbete med 

medicinsk behandling, osv.).  

e. Enheten står inför ekonomiska problem, omorganisation, hot om 

nedläggning, privatisering eller befinner sig i kris. 

2. Välstrukturerad och stabil enhet: 

a. Enhetens organisation är stabil och överskådlig. 

b. Enhetens organisation är anpassad för att bedriva psykoterapi. 

c. Regler och ansvar för beslutsfattande är uttalade och klara. 
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d. Behandlingspolicyn och riktlinjer är klara och tydligt formulerade (vilka 

patienter som erbjuds psykoterapi, vem som bedriver terapi, samarbete med 

medicinsk behandling, etc.). 

e. Enheten har en stabil finansiering och klara planer för framtiden. 

 

Datainsamling 

Patienterna fyllde i QAPS frågeformuläret inför psykoterapi innan deras första besök, 

under bedömning för psykoterapi eller efter första terapisessionen; HAq-II fylldes dock 

alltid i efter den första ordinarie terapisessionen. Terapeuterna slutförde frågeformuläret 

under den initiala evalueringsperioden. Patienter tilldelades behandlingar och terapeuter 

enligt gällande rutiner på varje enhet. QAPS frågeformuläret efter psykoterapi 

administrerades i samband med den näst sista eller sista sessionen. I de fall där 

datainsamling saknades skickades en skriftlig påminnelse inom en vecka. I de flesta fall 

fylldes frågeformulären i elektroniskt genom QAPS hemsida på internet, pappers 

versioner användes i enstaka fall. Anonymiserade data lagrades i ett oberoende IT-

system. Både patienter och terapeuter fyllde i ett formulär för informerat samtycke. 

 

Statistiska analyser 

Alla statistiska analyser utfördes i SPSS Statistics, 20,0. Jämförelser mellan grupperna 

av patienter gjordes med variansanalyser (ANOVA och MANOVA) och chi-två. 

Grupperna jämfördes med hänsyn till patienternas sociodemografiska data, 

terapeutvariabler, grad av organisationsstabilitet hos de inkluderade enheterna, 

patienters självskattningar, patientskattad initial terapeutisk allians och terapeuters 

bedömningar. Cohen´s d användes för att avgöra effektstyrkan för de signifikanta 

skillnaderna beräknade med ANOVA (Cohen, 1992). För jämförelser mellan grupperna 

beräknades Cohen´s d enligt följande formel: d = M1 – M2 / Spool. Cramer’s V användes 

för att avgöra effektstyrkan för signifikanta skillnader beräknade med chi-två test 

(Cramer & Howitt, 2004). 

 

För att kunna identifiera vilka faktorer som är viktiga för terapeutisk framgång utfördes 

en multipel diskriminantanalys. Analysen inkluderade alla variabler som visade 

signifikanta skillnader mellan grupperna som oberoende variabler, och 

behandlingsutfall som beroende variabel.  

  

Kriterier för klassifikation av utfall 

Reliabel förändring (reliable change; RC) och kliniskt signifikant förbättring (clinically 

significant improvement; CSI) (Jacobson & Truax, 1991) användes som effektmått. RC 

uppnås om Reliable Change Index (RCI), beräknad enligt följande formel: RC = X2-X1 / 

Sdiff, är lika med eller större än 1,96 (p < 0,05; Jacobson & Truax, 1991). För 

förflyttning från den dysfunktionella/kliniska gruppen till den funktionell (icke-klinisk) 

gruppen beräknades tröskelvärdet i enlighet med Jacobson och Truax (1991) kriterium 

(c): ”The level of functioning subsequent to therapy places that client closer to the mean 

of the functional population than it does to the mean of the dysfunctional population.” 

(sid. 13). Detta kriterium rekommenderas när fördelningarna mellan den funktionella 

och kliniska gruppen överlappar. För att uppnå CSI måste patienten både ha uppnått RC 

och förflyttat sig från den kliniska gruppen till den funktionella gruppen. För att räkna 

ut RC-index på GSI, användes test-retest reliabilitet på 0,94 (Tingey, Lambert, 
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Burlingame, & Hansen, 1996). Vid jämförelse av QAPS sampel och svenska normer, 

beräknades tröskelvärdet för GSI till 0,85 (Fridell et al., 2002). 

 

Av de 180 patienterna i kärngruppen finns det GSI före och efter terapi för 175. Innan 

terapi tillhörde 49 patienter den funktionella gruppen. Av dessa visade 7 RC vid avslut 

(dvs. reliabel förändring inom spektrum för normalpopulationen), medan 42 var 

oförändrade och ingen försämrad. Dessa patienter ingick inte i föreliggande 

undersökning. Resterande 126 (72%) patienter av kärngruppen tillhörde den kliniska 

gruppen före terapi; 61 (48,4%) av dem visade kliniskt signifikant förbättring, 22 

(17,5%) visade endast reliabel förändring (RC; utan att komma in i den funktionella 

gruppen), 38 ingen reliabel förändring och ytterligare 5 försämrades, sammanlagt 43 

(34,1%) patienter som inte svarat på behandling (s.k. nonresponders; NR). Dessa tre 

grupper ingår i jämförelsen (figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Val av jämförelsegrupper: kliniskt signifikant förbättring (CSI), reliabel 

förändring (RC), och svarade inte på behandling (NR). 

 

 

Resul tat  

 

Patientvariabler inför behandling 

Vad gäller patientvariabler inför terapi (tabell 2) fanns det inga signifikanta skillnader 

mellan grupperna som kunde hänföras till ålder, kön, ursprungsland, utbildningsnivå, 

yrkesställning, och civilstatus. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

gällande tidigare psykoterapi. I grupperna var det mellan 36,1% till 45,5%  av 

patienterna som tidigare hade gått i terapi. Det fanns heller inte någon signifikant 

skillnad mellan grupperna gällande tidigare sjukhusvistelse. Det fanns dock en 

Svarade inte på 
behandling (NR):  

n=43 (24,6%) 

Slutförd SCL-90 
data vid t1 och t2:  

n=175 (100%) 

Klinisk grupp  
vid t1: 

 n=126 (72%) 

Funktionell grupp  
vid t1: 

 n=49 (28%) 

Kliniskt signifikant 
förbättring (CSI):  

n=61 (34,9%) 

RC men fortfarande 
klinisk grupp vid t2: 

n=22 (12,6%) 
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signifikant skillnad mellan grupperna gällande medicinering, X
2 

(2, 126) = 7,463, p < 

0,05. Bland de patienter som gjorde en kliniskt signifikant förbättring var det färre 

personer som tog medicin mot psykiska besvär 32,8%, jämfört med patienter som 

gjorde en reliabel förbättring och de som inte svarade på behandling, 59,1% respektive 

55,8%. Effektstyrkan för denna skillnad var liten (Cramer’s V: 0,24). 

 

Tabell 2. Patienters sociodemografiska data inför terapi per utfallsgrupp (chi-två, 

ANOVA) 

 Kliniskt 

signifikant 

förbättring 

Reliabel 

förbättring 

Svarade inte 

på 

behandling 

X
2 

/ F p 

Ålder: n
1
 61 21 43 1,022 0,182 

    M 30,21 30,38 33,21   

    SD 10,76   9,75 11,82   

Kön: n
1 

61  22 43 0,261 0,878 

    Man 13   (21,3%)   5   (22,7%) 11   (25,6%)   

    Kvinna
 

48   (78,9%) 17   (77,3%) 43   (74,4%)   

Ursprungsland: n
1 

60  21 42 2,603 0,272 

    Sverige 41   (68,3%) 18   (85,7%) 32   (76,2%)   

    Annat 19   (31,7%)   3   (14,3%) 10   (23,8%)   

Utbildnings- 

nivå: n
1 

61 22 43 1,862 0,761 

     Grundskola 25   (41,0%) 10   (45,5%) 16   (37,2%)   

    Universitet 32   (52,5%) 12   (54,5%) 25   (58,1%)   

    Annan   4     (6,6%)   0     (0,0%)   2     (4,7%)   

Yrke: n
1 

61 22 43 6,747 0,345 

 Arbete/studier/       

föräldraledig 49   (80,3%) 17   (77,3%) 33   (76,7%) 

  

    Sjukskriven   7   (11,5%)   5   (22,7%)   9   (20,9%)   

    Arbetslös   4     (6,6%)   0     (0,0%)   0     (0,0%)   

    Annat   1     (1,6%)   0     (0,0%)   1     (2,3%)   

Civilstatus: n
1 

61 22 42 0,135 0,935 

    Ensam 39   (63,9%) 15   (68,2%) 27   (64,3%)   

    Med partner 22   (36,1%)   7   (31,8%) 15   (35,7%)   

Tidigare 

psykoterapi: n
1 

61 22 43 0,611 0,737 

    Nej 39   (63,9%) 12   (54,5%) 26   (60,5%)   

    Ja 22   (36,1%) 10   (45,5%) 17   (39,5%)   

Tidigare sjukhus-

vistelse: n
1
 56 21 42 7,978 0,092 

    Nej 56 (100,0%) 20   (95,2%) 38   (90,5%)   

    Ja, en gång   0     (0,0%)   1     (4,8%)   1     (2,4%)   

    Ja, > 1   0     (0,0%)   0     (0,0%)   3     (7,1%)   

Medicinering: n
1
 61 22 43 7,463 0,024* 

    Nej 41   (67,2%)   9   (40,9%) 19   (44,2%)   

    Ja 20   (32,8%) 13   (59,1%) 24   (55,8%)   
1) 

n varierar beroende av varierande antal respondenter på varje specifikt item; procent är inom parantes    
*p  < 0,05 
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Patienters självskattningar inför behandling 

Gällande patienters självskattningar inför behandling (tabell 3) fanns det en signifikant 

skillnad mellan grupperna i skattning av GSI av SCL-90 (Global Severity Index, dvs. 

den totala symptombelastningen), F (2,126) = 12,235, p = 0,000, partial η
2
 = 0,166. 

Bonferroni post-hoc test visade att patienter som gjorde en reliabel förbättring upplevde 

mer psykiatriska symptom inför behandling jämfört med både patienter som gjorde en 

kliniskt signifikant förbättring och patienter som inte svarade på behandling. 

Effektstyrkan för denna skillnad var måttlig (d = 0,50). Det fanns dock inga skillnader 

mellan grupperna gällande självskattad aktuell hälsa, SRH (Self-Rated Health). Vidare 

fanns det en signifikant skillnad gällande patienters självskattning av QOLI (Quality of 

Life Inventory, dvs. livskvalitet), F (2,126) = 3,291, p < 0,05, partial η
2
 = 0,051. 

Bonferroni post-hoc test visade att patienter som gjorde en kliniskt signifikant 

förbättring skattade inför behandling högre livskvalitet jämfört med patienter som 

gjorde en reliabel förbättring. Effektstyrkan för denna skillnad var måttlig (d = 0,42). 

Det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna gällande patientskattning av den 

terapeutiska alliansen, HAq-II (Helping Alliance Questionnaire), F (2,120) = 4,647, p < 

0,05, partial η
2
 = 0,074. Bonferroni post-hoc test visade att patienter som gjorde en 

reliabel förbättring skattade högre terapeutisk allians jämfört med både patienter som 

gjorde en kliniskt signifikant förbättring och patienter som inte svarade på behandling. 

Effektstyrkan för denna skillnad var liten (d = 0,28).  

 

Terapeuters bedömningar av patienter vid utgångsläget 

Gällande terapeuters skattningar vid utgångsläget (tabell 3) fanns ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna gällande förekomsten av axel I och axel II diagnoser. Vidare 

fanns det inte någon signifikant skillnad mellan grupperna gällande terapeutens 

skattning av huruvida patienten var farlig för sig själv, eller huruvida patienten var farlig 

för andra. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna gällande erfarenhet av 

dödsfall/förlust eller gällande erfarenhet av trauma. Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna gällande de sex kombinerade faktorerna, problemområden, F (12,236) 

= 0,911, p = 0,536. 

 

Terapeutvariabler och enhetskarakteristika 

Gällande terapeutvariabler (tabell 4) fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna 

gällande ålder, kön och utbildningsnivå. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna som var beroende av vilken enhet patienten fick sin terapi vid, X
2
 (2, 126) = 

0,293, p = 0,702. Ingen skillnad mellan grupperna gällande skattning av 

organisationsstruktur och stabilitet av den enhet patienten fick sin behandling vid, X
2
 (2, 

126) = 0,907, p = 0,635. 

 

Behandlingskarakteristika 

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna gällande behandlingsform och 

behandlingstyp. Medelvärdet av antal sessioner varierade inte så mycket mellan 

grupperna, trots att variationen mellan individerna i de enskilda grupperna var relativt 

hög. Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan grupperna gällande frekvens av 

session per vecka (tabell 5). 
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Tabell 3. Patienters självskattningar och terapeuters bedömningar inför terapi per 

utfallsgrupp (chi-två, ANOVA, MANOVA) 

 Kliniskt 

signifikant 

förbättring 

Reliabel 

förbättring 

Svarade inte 

på 

behandling 

X
2 

/ F p 

GSI, SCL-90: n
1 

61 22 43 12,235 0,000*** 

    M   1,47   1,95   1,40   

    SD   0,42   0,41   0,49   

SRH: n
1 

61 22 43 2,549 0,082 

    M   3,36   2,73   3,12   

    SD   1,05   1,16   1,25   

QOLI: n
1 

61 22 43 3,291 0,041* 

    M   0,24  -0,55   0,00   

    SD   1,21   1,38   1,19   

HAq-II: n
1 

58 21 41 4,647 0,011* 

    M   4,17   4,36   4,11   

    SD   0,30   0,39   0,25   

Farlig för en 

själv: n
1
 61  22 43 2,093 0,128 

    M   0,38   0,68   0,40   

    SD   0,58   0,72   0,62   

Farlig för andra: n
1
 61 22 43 0,983 0,377 

    M   0,05   0,05   0,12   

    SD   0,22   0,21   0,32   

Erfarenhet av 

dödsfall/förlust: n
1 

61 22 43 4,413 0,110 

    Ingen förlust 50   (82,0%) 18   (81,8%) 28   (65,1%)   

    Förlust 11   (18,0%)   4   (18,2%) 15   (34,9%)   

Erfarenhet av 

trauma: n
1 

61 22 43 1,168 0,558 

    Ingen trauma 48   (78,7%) 15   (68,2%) 34   (79,1%)   

    Trauma 13   (21,3%)   7   (31,8%)   9   (20,9%)   

Diagnos, DSM-IV 

axel I: n
1 

61 22 43 2,548 0,280 

    Nej 32   (52,5%)   8   (36,4%) 17   (39,5%)   

    Ja 29   (47,5%) 14   (63,6%) 26   (60,5%)   

Diagnos, DSM-IV 

axel II: n
1 

61 22 43 4,679 0,096 

    Nej 59   (96,7%) 19   (86,4%) 42   (97,7%)   

    Ja   2     (3,3%)   3   (13,6%)   1     (2,3%)   

GAF: n
1 

56 22 39 0,607 0,547 

    M 60,12 58,05 60,21   

    SD   8,23   8,43   7,75   

Problem- 

områden: n
1 

61 22 43 0,911 0,536 
1) 

n varierar beroende av varierande antal respondenter på varje specifikt item; procent är inom parantes    
***p < 0,001, *p  < 0,05 
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Tabell 4. Terapeutkarakteristika vid studiestart per utfallsgrupp 

 

 

Kliniskt 

signifikant 

förbättring 

Reliabel 

förbättring 

Svarade inte 

på 

behandling 

X
2 

/ F p 

Ålder: n
1
 61 22 43 1,489 0,230 

    M 45,67 44,59 41,30   

    SD 13,52 13,63 11,36   

Kön: n
1 

61 22 43 0,328 0,849 

    Man   5     (8,2%)   1     (4,5%)   3     (7,0%)   

    Kvinna
 

56   (91,8%) 21   (95,5%) 40   (93,0%)   

Utbildnings 

nivå: n
1
 61 22 43 2,727 0,256 

    Grund 29   (47,5%)   9   (40,9%) 26   (60,5%)   

   Avancerad 32   (52,5%) 13   (59,1%) 17   (39,5%)   
1) 

n varierar beroende av varierande antal respondenter på varje specifikt item; procent är inom parantes    
 

 

Tabell 5. Behandlings form, typ och antal sessioner per utfallsgrupp 

 Kliniskt 

signifikant 

förbättring 

Reliabel 

förbättring 

Svarade inte på 

behandling 

X
2 

/ F p 

Psykoterapi- 

form: n
1 

61 22 43 6,629 0,357 

    Individuell 56   (91,8%) 21   (95,5%) 35   (81,4%)   

    Familje   0     (0,0%)   0     (0,0%)   1     (2,3%)   

    Grupp   4     (6,6%)   1     (4,5%)   7   (16,3%)   

    Kombinerad   1     (1,6%)   0     (0,0%)   0     (0,0%)   

Psykoterapityp
 

61 22 43 2,124 0,713 

    PDT 36   (59,0%) 14   (63,6%) 28   (65,1%)   

    KBT 10   (16,4%)   3   (13,6%)   9   (20,9%)   

    INT 15   (24,6%)   5   (22,7%)   6   (14,0%)   

Antal 

sessioner: n
1 

61 22 43 0,836 0,436 

    M 26,07 33,09 25,95   

    SD 23,20 28,66 20,27   

Frekvensen på 

sessionerna: n
1 

54 19 38 1,426 0,245 

    M   1,04   1,11   1,13   

    SD   0,19   0,34   0,34   
1) 

n varierar beroende av varierande antal respondenter på varje specifikt item; procent är inom parantes    
 

Prediktorer för terapeutisk framgång 

Alla variabler som visade signifikanta skillnader mellan grupperna inkluderades i en 

multipel diskriminantanalys som potentiella prediktorer för terapeutisk framgång. Det 

bör emellertid påpekas att eftersom patienternas GSI användes för att kategorisera 

utfallet inkluderades inte denna variabel i föreliggande analys. Därför var de potentiella 

prediktorerna QOLI, HAq-II, och medicinering. Standardiserad diskriminant vikt (dvs. 

discriminant coefficients; DC) rapporteras för att göra det möjligt att indikera det 
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relativa värdet av en prediktorvariabel för varje diskriminant funktion. Två 

diskriminantfunktioner beräknades med en kombinerad, X
2
 (6, 120) = 21,692,  p < 

0,001. Efter borttagande av den första funktionen var det fortfarande en stark 

association mellan grupperna och prediktorerna, X
2
 (2, 120) = 6,023, p < 0,05. De två 

diskriminanta funktionerna stod för 73,1% och 32,1% av variationen mellan grupperna. 

Den första funktionen skilde bäst gruppen som gjorde reliabel förbättring från både 

patienter som inte svarade på behandling och patienter som gjorde en kliniskt 

signifikant förbättring. De bästa prediktorerna för denna skillnad var HAq-II (DC = 

0,74), och QOLI (DC = -0,64). Detta tyder på att patienter som gjorde en reliabel 

förbättring skattad inför terapistarten högre nivåer av terapeutisk allians och lägre nivåer 

av livstillfredsställelse jämfört med både patienter som inte svarat på behandling och 

patienter som gjorde en kliniskt signifikant förbättring. Den andra funktionen skiljde 

bäst mellan patienter som gjorde en kliniskt signifikant förbättring och patienter som 

inte svarat på behandling, med gruppen som gjorde en reliabel förbättring mitt emellan 

de två övriga grupperna. Den bästa prediktorn för denna skillnad var medicinering (DC 

= 0,88). Detta tyder på att patienter som gjorde en kliniskt signifikant förbättring mer 

sällan använde medicinering mot psykiska besvär inför terapistarten än patienter som 

inte svarade på behandling. Klassificeringsmatrisen (tabell 6) indikerar att 50,0% av 

patienterna var korrekt klassificerade. Det var måttlig känslighet för varje enskild 

utfallsgrupp: klinisk signifikans (51,7%), reliabel förändring (61,9%), och svarade inte 

på behandling (41,5%).   

 

Tabell 6. Klassificeringsresultat för diskriminantanalysen 

  Predicerad grupp   

Faktisk grupp 

Kliniskt 

signifikant 

förbättring 

Reliabel 

förbättring 

Svarade inte 

på behandling 

Total 

Kliniskt signifikant 

förbättring, n 30 13 15 58 

% 51,7 22,4 25,9 48,3 

Reliabel 

förbättring, n    5 13   3 21 

% 23,8 61,9 14,3 17,5 

Svarade inte på 

behandling, n 15   9 17 41 

% 36,6 22,0 41,5 34,2 

Total, n 50 35 35 120 

% 41,6 29,2 29,2  
Observera. Värden på diagonalen är ”träffar” och i fet stil. 

 

 

Diskussion  

 

Syftet med föreliggande studie var dels att (1) att jämföra patienter i svenska 

psykiatriska öppenvården per utfallsgrupp, och dels att (2) att identifiera faktorer som 

predicerar terapeutisk framgång. 
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Av patienterna i föreliggande studie klassificerades 48,4% som kliniskt signifikant 

förbättrade, och 3,9% klassificerades som sämre efter behandling vilket går i enlighet 

med Lambert och Ogles (2004) uppskattningar på 50% respektive 7%. Patienterna som 

klassificerades till gruppen som inte gjorde någon förändring uppgick till 27,9% vilket 

är något lägre än Lamberts (2007) uppskattning på 37%.  Vidare var det 30,2% av 

patienterna i föreliggande studie som gjorde en reliabel förändring. 

 

Signifikanta skillnader mellan grupperna fanns beträffande patienters självskattade 

symptomsvårigheter och livskvalitet inför behandling, patientskattad terapeutisk allians 

och hur vida patienten medicinerade mot psykiska problem eller inte. Dessa reslutat 

kommer att diskuteras nedan. 

 

Självskattade symptomsvårigheter skiljde signifikant patienter som gjorde en reliabel 

förbättring från både patienter som gjorde en kliniskt signifikant förbättring och 

patienter som inte svarade på behandling. Patienter som gjorde en reliabel förbättring 

skattade betydligt högre symptomsvårigheter jämfört med de två andra utfallsgrupperna 

som båda skattade liknande siffror. Detta går i linje med Clarkin och Levys (2004) 

förkunnande om att subjektivt högt skattade symptomsvårigheter fungerar som en 

motivator för att arbeta under behandling. 

 

Självskattad livskvalitet skiljde signifikant mellan patienter som gjorde en reliabel 

förbättring och patienter som gjorde en kliniskt signifikant förbättring dock ingen 

signifikant skillnad mellan någon av dessa grupper och patienter som inte svarade på 

behandling. Patienter som gjorde en reliabel förbättring skattade sin livskvalitet som 

betydligt lägre än patienter som gjorde en kliniskt signifikant förbättring. Även detta går 

i linje med Clarkin och Levys (2004) förkunnande om att högt subjektivt skattade 

svårigheter fungerar som en motivator för att arbeta under behandling. 

 

Man kan dock fråga sig hur det kommer sig att det var patienterna som gjorde en 

reliabel förbättring som upplevde högst symptomsvårigheter och sämst livskvalitet inför 

behandling, när det var patienterna som gjorde en kliniskt signifikant förbättring som 

gjorde den ”bästa” förbättringen. En möjlig förklaring till det kan vara avstånden för 

förflyttningen som krävdes av individerna för att lämna den kliniska gruppen in i den 

funktionella gruppen. Tröskelvärdet för kliniskt signifikant förbättring var satt till 0,85 

och patienter som gjorde en kliniskt signifikant förbättring hade initialt ett medelvärde 

på 1,47 och patienter som gjorde en reliabel förbättring 1,95. För gruppen som gjorde en 

kliniskt signifikant förbättring innebar det att förflyttningen var: 1,47-0,85 = 0,62 till 

den funktionella gruppen. För gruppen som gjorde en reliabel förbättring innebar det att 

förflyttningen var: 1,95-0,85 = 1,10 vilket betyder en nästan dubbelt så stor förbättring 

för patienter som gjorde en reliabel förbättring för att uppnå en kliniskt signifikant 

förändring och därmed tillhöra den funktionella gruppen. Gällande livskvalitet kan det 

tänkas förhålla sig på samma sätt, vi har dock inget tröskelvärde att jämföra med 

eftersom QOLI inte användes som utfallsmått. 

 

Den patientskattade terapeutiska alliansen skiljde signifikant patienter som gjorde en 

reliabel förbättring från både patienter som gjorde kliniskt signifikant förbättring och 

patienter som inte svarade på behandling. Patienter som gjorde en reliabel förbättring 

skattade högre terapeutisk allians än både patienter som gjorde en kliniskt signifikant 
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förbättring och patienter som inte svarade på behandling. Vidare skattade patienter som 

gjorde en kliniskt signifikant förbättring något högre än patienter som inte svarade på 

behandling. Detta går i linje med tidigare forskning som säger att den terapeutiska 

alliansen är prediktiv för terapeutiskt utfall (Baldwin et al., 2007; Castonguay et al., 

2006; Clarkin & Levy, 2004). Föreliggande studie pekar dock på att den terapeutiska 

alliansen inte initialt är viktigast för utfall, vilket går emot vad Safran och Muran (2000) 

och Krupnick et al. (1996) kom fram till. Studien tyder istället på att stor del av 

variationen i utfall är beroende av terapeuten. 

 

Medicinering skiljde signifikant patienter som gjorde en kliniskt signifikant förbättring 

från både patienter som gjorde en reliabel förbättring och patienter som inte svarade på 

behandling. Patienter som gjorde en kliniskt signifikant förbättring tog medicin i lägre 

utsträckning än både patienter som gjorde en reliabel förbättring och patienter som inte 

svarade på behandling. Enligt Clarkin och Levy (2004) predicerar en mer komplex 

patologi sämre utfall. Medicinering kan vara en indikator på komplex patologi. En 

annan indikator kan vara komorbiditet och personlighetsstörning. I föreliggande 

undersökning fanns dock ingen signifikant skillnad mellan grupperna gällande axel I 

och II diagnoser. Detta kan förklaras med det stora bortfallet av att ställa diagnos 

överhuvudtaget samt även det ringa antalet på 6 patienter med axel II diagnos i 

föreliggande undersökning. 

 

Både vad gäller symptomsvårigheter, livskvalitet och den terapeutiska alliansen skattade 

patienter som gjorde en reliabel förbättring högre symptomsvårigheter, lägre livskvalitet 

och bättre terapeutisk allians än både patienter som gjorde en kliniskt signifikant 

förbättring och patienter som inte svarade på behandling, som i sin tur skattade liknande 

på alla tre skalor. Vad beror detta på? En möjlig förklaring som kan skilja patienter som 

gjorde en kliniskt signifikant förbättring från patienter som inte svarade på behandling, 

trots liknande självskattningar, kan vara medicinering mot psykiatriska besvär. Patienter 

som gjorde en kliniskt signifikant förbättring tog medicin i lägre utsträckning än 

patienter som inte svarade på behandling. Det skulle också kunna bero på motivation. 

Motivationen mättes inte och det kan tänkas vara så att patienterna som gjorde en 

kliniskt signifikant förbättring var mer motiverade än patienter som inte svarade på 

behandling. En annan förklaring skulle kunna vara att det är beroende av vilken terapeut 

patienten har gått hos. En analys av individuell varians bland terapeuter var dock inte 

möjlig i föreliggande studie på grund av det begränsade antalet terapeuter. 

 

Vad gäller terapeutvariablerna ålder, kön och utbildning, som var inkluderade i 

föreliggande studie, var de inte associerade med utfall. Detta går i linje med tidigare 

forskning som säger att det inte finns något samband mellan dessa variabler och 

terapeutiskt utfall (Beutler et al., 2004; Lambert, 2007). Okiishi et al. (2003) undersökte 

om terapeuter skilde sig från varandra i utfall baserat på fyra terapeutvariabler: typ av 

utbildning, utbildningsnivå, teoretisk orientering och kön. De fann inga signifikanta 

skillnader. De fann dock skillnader mellan olika terapeuter och patienters utfall. Detta 

tyder på att skillnaderna som upptäcktes mellan individuella terapeuter är resultatet av 

andra terapeutvariabler, då det inte fanns någon signifikant skillnad mellan patienterna 

initialt. 
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Fördelar och begränsningar med föreliggande undersökning 

Den största fördelen med föreliggande undersökning är att det är en naturalistisk studie. 

En naturalistisk studie analyserar till skillnad mot en randomiserad klinisk studie en 

oselekterad grupp av patienter i sin naturliga miljö, därför är den ekologiska validiteten 

god. Det är även en fördel att alla patienter som ingår i undersökningen klassificerades 

vid studiens start till den kliniska gruppen. Det innebär att föreliggande studie inte 

inkluderar de som vid studiestart redan befann sig inom ramen för den funktionella 

gruppen. 

 

Föreliggande undersökning är en explorativ studie vilket i detta fall innebar att hänsyn 

till massignifikansproblemet inte togs i beaktning, därför ingen Bonferronikorrigering i 

de primära analyserna. Alfanivån korrigerades dock vid MANOVAN. Studien är även 

en naturalistisk studie därför var den interna validiteten äventyrad i ett försök att 

förbättra den externa validiteten. Patienter blev tilldelade behandling enligt rutiner vid 

respektive mottagning, det fanns inte någon kontrollgrupp, och det förekom inga 

kontroller på terapeutkompetens och behandlingsintegritet, dvs. att behandlingarna 

verkligen var av den typ som terapeuterna angav. Vidare varierade antalet respondenter 

på individuella items, som är vanligt förekommande i naturalistiska studier, vilket skulle 

kunna innebära att de som inte svarade på den specifika frågan lät bli av någon speciell 

och för oss okänd anledning. En mycket liten del (4,8%) av patienterna i samplet hade 

en personlighetsstörningsdiagnos, och bara ungefär hälften (54,8%) hade en axel-I 

diagnos ställd. Om patienten inte hade diagnos kryssade terapeuten ”diagnos ställd” 

men patient uppfyller inte kriterierna. Så det var alltså många terapeuter som över 

huvudtaget inte ställde diagnos, det vill säga ett stort bortfall på denna variabel. 

 

Vidare, omfattar stickprovet i föreliggande studie endast 8,4% av alla individer som 

ursprungligen var en del av QAPS databas. På grund av det stora bortfallet är studien 

primärt applicerbar på patienter inkluderade i analysen. Dessutom ska nämnas att 

proceduren att välja mottagningar inte var helt systematisk. Mottagningar var tillfrågade 

att ansöka om deltagande vilket är en risk för bias av olika slag som potentiellt kan 

påverka den externa validiteten i studien. 

 

Terapeutiskt utfall mättes med ett självskattnings-test, detta är en begränsning av många 

anledningar. För det första, det generella problemet med självskattning som innebär att 

det finns en risk att patienten svarar på ett sätt eftersom denne har en dold agenda, t.ex. 

överdriver symptom för att förlänga behandlingen. Detta skulle resultera i att 

skattningen från inför och efter behandling inte skulle reflektera den riktiga 

förbättringen av symtomatologin. För det andra kan patienter, terapeuter och samhället 

ha olika kriterier för vad som utgör framgång/misslyckande i behandling. För det tredje 

kan det vara så att symptomreduktion inte är det bästa sättet att mäta 

behandlingsframgång, det är inte den enda indikatorn. Men GSI är ett mer känsligt 

utfallsmått än många andra alternativ, som t.ex. QOLI. 

 

Sammanfattningsvis dras följande slutsatser: högt patientskattade symptomsvårigheter 

och lågt skattad livskvalitet inför behandling predicerar förbättring. Hög patientskattad 

terapeutisk allians predicerar förbättring och de som inte tar medicin mot psykiska 

besvär blir i större utsträckning förbättrade. 

 



17 

Trots begränsningar med föreliggande studie kan vissa slutsatser vara av betydelser för 

vidare klinisk användning dras. För det första tenderar patienter som skattat höga 

symptomsvårigheter och låg livskvalitet att förbättras under terapi, medans de patienter 

som skattar låga symptomsvårigheter och hög livskvalitet tenderar att inte svara på 

behandling. Detta tyder på att de patienter som skattar låga symptomsvårigheter och hög 

livskvalitet behöver förberedande motivationsarbete för att dra nytta av behandling. För 

det andra skattade de patienter som förbättrades under behandling hög terapeutisk 

allians och de som inte svarade på behandling skattade låg terapeutisk allians. Detta 

tyder på att terapeuten behöver ta reda på hur patienten upplever den terapeutiska 

alliansen fortlöpande, för att om den är låg arbeta aktivt för att förbättra den, för bästa 

möjliga utfall. Och för det tredje tenderar patienter som inte tar medicin mot psykiska 

besvär att svara bättre på behandling, vilket indikerar att terapeuter borde ha en lite 

större beredskap vid behandling av patienter som tar medicin mot psykiska besvär. 

Terapeuten kan behöva motivera patienter som tar medicin mot psykiska besvär bättre 

och påpeka att kombinationsbehandling vanligen har bättre effekt än bara medicinering 

(Jakobsen, Hansen, Simonsen, & Gluud, 2012; de Jonghe, Kool, van Aalst, Dekker, & 

Peen, 2001). 

 

I föreliggande undersökning lyckades prediktoranalysen klassificera ungefär hälften av 

patienterna i varje utfallsgrupp. Resultaten i studien behöver följas upp med 

undersökningar av större patientgrupper och gärna specialdesignade studier där samma 

terapeut har flera fall i behandling. 

 

Vidare finns det en mängd empiriska bevis som tyder på en stor variation bland 

behandlingsutfall som beror på terapeuterna (Baldwin et al., 2007; Beutler et al., 2004; 

Kraus et al., 2011; Okiishi et al., 2003). Framtida forskning med större terapeuturval 

kanske kan undersöka vad som skapar en skicklig terapeut. 
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