
 
 
 
 

KBT-baserad vägledd självhjälp för samtidig insomni och 
depression – en randomiserad jämförande behandlingsstudie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Martin Kraepelien 
          Malin Olséni Bergdahl 

 
 
 
 

 

Handledare: Jan Bergström och Viktor Kaldo 
Psykologexamensarbete 2011 
 

STOCKHOLMS UNIVERSITET 

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 



 

 

 

1 

KBT-BASERAD VÄGLEDD SJÄLVHJÄLP FÖR SAMTIDIG  
INSOMNI OCH DEPRESSION - EN RANDOMISERAD JÄMFÖRANDE 

BEHANDLINGSSTUDIE * 
 

Martin Kraepelien och Malin Olséni Bergdahl 
 

Insomni och depression är två vanliga former av psykisk ohälsa som 
mycket ofta förekommer samtidigt. Psykologisk behandling med KBT 
i form av vägledd självhjälp är väl utprövat för dessa båda tillstånd var 
för sig. Endast ett fåtal behandlingsstudier har utvärderat någon form 
av psykologisk behandling för personer med samtidig insomni och 
depression. Vägledd självhjälp är inte utvärderad för denna grupp. I 
denna randomiserade studie jämfördes två KBT-baserade vägledda 
självhjälpsbehandlingar, den ena mot insomni (n=22), den andra mot 
depression (n=21), för personer med samtidig insomni och depression. 
Båda behandlingarna hade effekt på både insomnisymtom mätt med 
ISI och depressionssymtom mätt med MADRS-S. Effekterna var 
mindre än i tidigare studier av behandling för insomni respektive 
depression var för sig. Det var ingen skillnad i effekt mellan grupperna 
i något av utfallsmåtten. Att ingen skillnad kunde fastställas kan bero 
på för få deltagare.  

Inledning 

Depression och sömnbesvär tillhör de stora folkhälsoproblemen i Sverige och leder till 
lidande, ökad fysisk ohälsa, sjukskrivning, och i förlängningen stora samhällskostnader. Upp 
till en tiondel av den vuxna befolkningen i Sverige beräknas ha en pågående depression (SBU, 
2004) och ungefär en tredjedel upplever sömnbesvär (Socialstyrelsen, 2009). Den vanligaste 
typen av sömnbesvär är insomni, det vill säga problem med insomning eller ofrivillig 
vakenhet som stör dagtidsfunktion. Det är vanligt med samtidig (i forskning ofta kallad 
komorbid, eller samsjuklig) depression och insomni vilket tyder på samband mellan 
tillstånden. Hur dessa ser ut är dock inte helt klarlagt. Idag rekommenderas kognitiv 
beteendeterapi (KBT) för att behandla dessa tillstånd (SBU, 2007; 2010) men det råder för 
närvarande brist på KBT-utbildade terapeuter (Larsson, Kaldo, & Broberg, 2009). 
Tillgängligheten till behandling är också för närvarande begränsad på grund av geografiska 
avstånd och av ekonomiska skäl. 

Psykologisk behandling i form av vägledd självhjälp innebär att text och praktiska övningar 
som ges i bokform eller via internet kombineras med stöd av en behandlare via telefon eller e-
post (Cuijpers, Donker, van Straten, Li, & Andersson, 2010). Vägledd självhjälp är 
huvudsakligen ett sätt att öka tillgängligheten till psykologisk behandling. Metoden kan vara 
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ett kostnadseffektivt alternativ både till traditionell psykologisk behandling och till 
farmakologisk behandling och har utvecklats för en mängd tillstånd, bland annat för insomni 
respektive depression (Bergström, 2010). 

Behandlingsforskningen för depression och insomni har hittills främst riktats mot behandling 
av antingen den ena eller den andra av diagnoserna. Därmed har man ofta missat den stora 
gruppen med samtidig depression och insomni. Detta examensarbete syftade till att öka 
kunskapen om vägledd självhjälpsbehandling för denna patientgrupp och skrevs inom ramen 
för ett befintligt forskningsprojekt, det såkallade Insomniprojektet, som bedrevs av 
Internetpsykiatrienheten vid Psykiatri Sydväst, Stockholms Läns Landsting och Karolinska 
Institutet (för utförlig projektbeskrivning, se Kaldo, 2009). Insomniprojektet omfattar två 
delprojekt. Delprojekt I var en studie av insomnibehandling för personer med enbart 
insomnidiagnos och låg utanför ramen för detta examensarbete. Delprojekt II, som detta 
examensarbete byggde på, var en jämförande behandlingsstudie av två typer av 
internetadministrerad vägledd självhjälp för personer med samtidig insomni och depression. 
Examensarbetet utvärderade effekterna av behandling direkt efter avslutad behandling. 
Uppföljningar av effekter på längre sikt kommer också att genomföras inom Insomniprojektet 
men i ett senare skede. Nedan ges en bakgrund till insomni och depression samt en bakgrund 
till KBT-baserad vägledd självhjälp. 

Insomni 

Sömnsvårigheter är mycket vanligt förekommande i Sverige idag. En studie av 
punktprevalens, det vill säga andelen av befolkningen som vid ett givet tillfälle uppfyller 
diagnosen, visade att 35 procent led av sömnsvårigheter år 2000 (Linton & Bryngelsson, 
2000). 8 procent uppfyllde kriterierna för diagnosen insomni i samma studie. Internationellt 
finns jämförbara siffror för prevalens av sömnbesvär (se till exempel Ancoli-Israel & Roth, 
1999; Ford & Kamerow, 1989; Mellinger, Balter, & Uhlenhuth, 1985). Kvinnor drabbas i 
högre utsträckning än män. Enligt en ny SBU-rapport (2010) hade 29 procent av kvinnorna 
och 19 procent av männen sömnproblem. Andelen kvinnor som enligt rapporten uppfyller 
kriterierna för insomni är 14 procent, mot 7 procent för män. Insomni för med sig höga 
samhällskostnader eftersom de drabbade har hög arbetsfrånvaro och ofta uppsöker sjukvård 
(Linton & Bryngelsson, 2000). 

Diagnosen insomni kan delas in i primär insomni, då känd medicinsk eller psykologisk orsak 
till sömnproblemen saknas, respektive sekundär insomni, då en yttre orsak eller ett medicinskt 
eller psykologiskt tillstånd orsakar besvären. I klinisk praktik är det ofta svårt att fastställa om 
insomni är primär eller sekundär (Stepanski & Rybarczyk, 2006). 

Kriterierna för diagnosen primär insomni, som de beskrivs i DSM-IV (American Psychiatric 
Association (APA), 2002) är: 

A. Svårigheter att somna, täta uppvaknanden eller en känsla av att inte bli utsövd under minst 
en månad. 

B. Sömnstörningen (eller den åtföljande tröttheten under dagtid) orsakar kliniskt signifikant 
lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden. 

C. Sömnstörningen förekommer inte enbart i samband med narkolepsi, andningsrelaterad 
sömnstörning, störd dygnsrytm eller någon parasomni. 
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D. Störningen förekommer inte enbart i samband med någon annan psykisk störning (till 
exempel egentlig depression, generaliserat ångestsyndrom, konfusion). 

E. Störningen beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans (till exempel 
drogmissbruk, medicinering) eller av somatisk sjukdom/skada. 

DSM-IV-kriterierna är inte tillräckligt tydliga och utförliga för forskningsstudier enligt 
American Academy of Sleep Medicine, AASM (Edinger et al., 2004). Därför används i 
sömnforskning särskilda kriterier för insomni för att fastställa diagnos. Nedan följer AASM:s 
forskningskriterier för insomni där viktiga skillnader mot DSM-IV är kursiverade: 

A. Personen rapporterar ett eller flera av följande sömnrelaterade problem: 

1. Svårigheter att somna 
2. Täta uppvaknanden 
3. För tidigt uppvaknande, eller 
4. sömn som är kroniskt icke-restaurerande eller av dålig kvalitet. 
 
B. Ovanstående sömnproblem föreligger trots adekvata förhållanden för och möjligheter till 
sömn. 

C. Minst ett av följande dagtidsymtom relaterat till de nattliga sömnsvårigheterna som 
individen rapporterar om föreligger: 

1. Utmattning (fatigue) 
2. Uppmärksamhets-, koncentrations- eller minnessvårigheter 
3. Social eller yrkesmässig dysfunktion eller skolsvårigheter 
4. Humörpåverkan/irritabilitet 
5. Sömnighet dagtid 
6. Förlust av motivation/energi/initiativförmåga 
7. Benägenhet till misstag/olyckor på arbetet eller vid bilkörning 
8. Spänningshuvudvärk och/eller gastrointestinala symtom på grund av sömnbrist 
9. Oro kring sömnen. 

Depression 

Depression är en av våra stora folksjukdomar. Punktprevalensen för egentlig depression 
varierar mellan 4 och 10 procent i olika internationella studier (SBU, 2004). 
Livstidsprevalensen för egentlig depression, det vill säga risken att drabbas under livet, 
varierar mellan 5 och 25 procent för kvinnor och mellan 3 och 10 procent för män. I en äldre 
svensk epidemiologisk undersökning var livstidsprevalensen ännu högre, 27 procent av 
männen och 45 procent av kvinnorna, men denna studie baserades på bedömningar av erfarna 
psykiatrer och inte de DSM-IV-kriterier som oftast används idag. Enligt SBU saknas nyare 
svenska prevalensstudier av depression. 

Risken för återfall i depression är stor. I en långtidsstudie av deprimerade som tillfrisknat efter 
behandling fick 45 procent återfall inom två år, 60 procent återfall inom 4 år och 85 procent 
inom 15 år (Mueller et al., 1999). Antalet tidigare depressionsepisoder ökar risken för återfall 
(Andersson, Bergström, Holländare, Ekselius, & Carlbring, 2004). 

Diagnoskriterierna för egentlig depression enligt DSM-IV är: 
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Minst fem av följande symtom måste finnas under minst två veckor. Minst ett av symtomen 
(1) eller (2) måste finnas: 

1. Nedstämdhet under större delen av dagen så gott som dagligen 
2. Klart minskat intresse för eller minskad glädje av alla eller nästan alla aktiviteter 
3. Betydande viktnedgång, viktuppgång eller minskad alternativt ökad aptit 
4. Sömnstörning - antingen för lite eller för mycket sömn 
5. Psykomotorisk hämning eller agitation 
6. Svaghetskänsla eller brist på energi 
7. Känslor av värdelöshet eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor 
8. Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet 
9. Återkommande tankar på döden, självmordstankar, planer på självmord eller fullbordat 

självmordsförsök. 
 
Symtomen: 

A. uppfyller inte kriterierna för blandepisod mani/depression 

B. orsakar lidande eller en försämrad funktion 

C. beror inte på missbruk, medicinering eller av somatisk sjukdom eller skada 

D. förklaras inte bättre av en sorgreaktion. 

Insomni och depression 

Det har länge varit känt att sömnproblem ofta förekommer samtidigt som depression och 
annan psykisk ohälsa (Morin & Espie, 2004). Störd sömn är ett av diagnoskriterierna för 
egentlig depression enligt DSM-IV, antingen i form av insomni eller hypersomni, att sova för 
mycket. Insomni är den vanligaste typen av sömnproblem vid depression. Av deprimerade 
patienter rapporterar 90 procent sömnproblem och av dessa har 60 procent så svåra besvär att 
de uppfyller diagnosen insomni (Thase, 1999). Störd sömn är en så fundamental aspekt av 
depression att det har rekommenderats att man bör vara försiktig med att ställa 
depressionsdiagnos i frånvaro av sömnproblem (Jindahl & Thase, 2004). För många patienter 
är sömnproblemen också det depressiva symtom som de har mest besvär med och som 
föranleder att man söker behandling för sin depression (Fava, 2004). Vid depression 
förekommer alltså nästan alltid sömnproblem men det omvända gäller däremot inte i lika hög 
grad. Endast mellan 10 och 20 procent av insomnipatienter uppfyller kriterierna för egentlig 
depression (Ohayon, 2007). 

Att insomni och depression är så starkt relaterade till varandra kan indikera att tillstånden har 
en gemensam neurobiologisk bas (Benca & Peterson, 2008). Patienter med depression har inte 
bara störd sömnrytm utan har också reducerad djupsömn och annorlunda REM-sömn jämfört 
med icke deprimerade patienter (Riemann, 2007). Reducerad djupsömn gör att man inte 
känner sig lika utvilad dagtid vilket är ett av kriterierna för insomni. Exakt hur de 
gemensamma neurobiologiska mekanismerna ser ut är dock inte fastställt (Benca & Peterson, 
2008). Tillstånden förefaller också utlösas eller påverkas av samma riskfaktorer, till exempel 
långsvarig stress (Staner, 2010). 

Det finns belägg för att insomni ofta föregår depression. Till exempel har Perlis, Giles, 
Buysse, Tu och Kupfer (1997) funnit att självrapporterade sömnstörningar föregick 
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insjuknande i depression fem veckor före utbrott hos personer som tidigare haft 
depressionsepisoder. Det har också visat sig att insomni förutom att vara ett första symtom på 
depression kan vara en oberoende riskfaktor för att utveckla depression (Ford & Kamerow, 
1989; Perlis et al., 1997; Staner, 2010). I studien av Ford och Kamerow gjordes intervjuer 
med 7954 personer som led av sömnbesvär. Ett år senare gjordes uppföljningsintervjuer. 
Personer som uppfyllde kriterier för insomni vid båda mättillfällena hade cirka 25 gånger 
högre risk att ha utvecklat egentlig depression till uppföljningstillfället jämfört med de 
personer som inte längre uppfyllde insomnikriterierna. 

Insomni inte bara föregår och parallellexisterar med depression, det är också ett vanligt 
kvarstående symtom (residualsymtom) efter en annars framgångsrik farmakologisk eller 
psykologisk depressionsbehandling. Insomni som residualsymtom efter botad depression 
utgjorde i en studie en 3 till 6 gånger högre risk att återfalla i depression jämfört med personer 
som tillfrisknat helt (Tranter, O’Donovan, Chandarana, & Kennedy, 2002). Sömnstörningar 
kan också uppkomma som rena biverkningar vid farmakologisk behandling av depression 
(Fava, 2004). Många antidepressiva mediciner har en negativ inverkan på sömnen, särskilt 
under de första veckorna av behandlingen, vilket i sig påverkar viljan att fullfölja 
farmakabehandlingen (Thase, 1999). 

Att det finns ett samband i tid mellan insomni och depression är således klarlagt men är 
insomni orsaken till depression? Paradoxalt nog har man hittat ett orsakssamband mellan 
mindre sömn och förbättrat stämningsläge. Kraftigt minskad tillåten tid i sängen, så kallad 
sömnrestriktion, kan i vissa fall på kort tid häva en depression (Bernier, Bartha, Devarajan, 
MacMaster, Schmidt, & Rusak, 2009). Trots att mindre sömn kan leda till förbättrat 
stämningsläge leder inte insomni till förbättrat stämningsläge. Detta kan bero på att många 
insomniker upplever störd och upphackad sömn, inte den korta, sammanhängande sömn som 
uppkommer då man tillämpar sömnrestriktion. Sömnrestriktion är också en viktig komponent 
i insomnibehandling. Den upphackade sömnen som insomnikern ofta upplever ökar 
individens långvariga stress och bidrar därigenom istället till utvecklande och förstärkande av 
depression (Staner, 2010). Själva det faktum att man ligger vaken och sömnlös kan öka oro 
och depressivt grubblande vilket också bidrar till utvecklandet av depression.  

Forskningen visar alltså att sömn och depression samexisterar i hög grad och att det finns 
belägg för ett temporalsamband och kanske även orsakssamband mellan sömnstörning och 
senare utvecklade av depression. Däremot är det mycket lite studerat om depression kan leda 
till utvecklande av sömnstörning (Staner, 2010). De få studier som gjorts har inte kunnat 
belägga att depression föregår insomni utan visar på att insomni uppkommer först eller 
samtidigt med depressionen. 

Det har också diskuterats om sambanden mellan depression och insomni är en artefakt av hur 
det diagnostiska systemet är konstruerat (Staner, 2010). Det skulle i så fall vara så att 
diagnoserna ofta förekommer samtidigt hos samma person på grund av att liknande kriterier 
finns i båda diagnosbeskrivningarna. Som tidigare påpekades ingår symtom på sömnstörning 
som ett av kriterierna för depression i DSM-IV. I kriterierna för insomni ingår symtom som 
liknar depressionssymtom som humörpåverkan och kognitiv påverkan dagtid. Det som talar 
mot att det diagnostiska systemet skapar två diagnoser av samma tillstånd är att DSM-IV:s 
hierarkiska regler ska förhindra att insomnidiagnos sätts om depressionen tydligt är primär 
(Staner, 2010). De flesta med insomni uppfyller inte heller depressionsdiagnos. 
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Sambanden mellan insomni och depression är alltså komplexa: 

• Insomni tycks ofta föregå depression men eventuell kausalitet är inte fastställd. 

• Det finns idag inget stöd för att depression föregår insomni, däremot kan insomni 
utvecklas samtidigt som depression. 

• Insomni kan kvarstå efter en framgångsrikt botad depression och förefaller då utgöra 
en riskfaktor för återfall. 

• Farmakologisk behandling av depression kan i sig leda till sömnbesvär. 

• Det finns troligen gemensamma underliggande mekanismer för insomni och 
depression och gemensamma riskfaktorer kan påverka båda tillstånden. 

• Det finns ett visst överlapp i diagnoskriterierna för depression och insomni. 

Det behövs mer forskning på området för att undersöka samband och hitta underliggande, 
gemensamma faktorer (Benca & Peterson, 2008). Oavsett hur samtidig insomni och 
depression uppkommer utgör de tillsammans ett svårare tillstånd med ett annorlunda kliniskt 
förlopp än vad sjukdomarna utgör var för sig då tillstånden påverkar och vidmakthåller 
varandra (Staner, 2010). Det finns därför ett behov av studier som undersöker effekten av 
olika behandlingsstrategier för samtidig insomni och depression, samt effekten av 
insomnibehandling på förekomsten av framtida depressionsepisoder. 

Behandlingsrekommendationer för insomni och depression 
Idag finns inga behandlingsrekommendationer för psykologisk behandling av samtidig 
insomni och depression. För behandling av depression rekommenderas livsstilsråd, KBT, 
interpersonell terapi samt farmaka (Socialstyrelsen, 2010a). För behandling av insomni 
rekommenderas KBT, avslappningstekniker och/eller farmaka (Socialstyrelsen, 2010b). I 
klinisk praktik antas insomni vara sekundärdiagnos om samsjuklighet med annan psykiatrisk 
diagnos föreligger och om det inte finns tydliga indikationer om att den är primär (Stepanski 
& Rybarczyk, 2006). Det temporala sambandet mellan insomni och samtidig depression är i 
praktiken också svårt att fastställa utifrån patientens självrapport. I klinisk praktik ges det 
förmodade primära tillståndet, depressionen, psykologisk behandling med förväntan att 
insomnin förbättras då det primära tillståndet förbättras. Behandling av insomni med KBT, 
rekommenderas bara då insomnin är primär. Det sätt att prioritera i klinisk praktik har alltså 
svag koppling till den forskning som finns på området. 

KBT för samtidig insomni och depression  
Det finns ett fåtal studier av KBT-behandling för personer med samtidig insomni och 
depression. I en studie av Morawetz (2003) behandlades en grupp personer (n=86) med 
insomni och depressiva besvär i en sex veckor lång KBT-baserad självhjälpsbehandling utan 
vägledning mot insomni. 88 procent av personerna uppvisade väsentliga förbättringar i 
insomnisymtom enligt studiens definition medan 57 procent bedömdes helt återställda från sin 
depression. Ytterligare 13 procent upplevde signifikanta förbättringar i depression uppmätt 
med självskattningsskalan Beck Depression Inventory (BDI) men bedömdes fortfarande 
uppfylla depressionsdiagnos. Studien har dock uppenbara metodologiska brister, till exempel 
fastställdes inte depressionsdiagnos före behandlingsstart utan endast självskattningsformulär 
användes. Man använde inte validerade skattningsskalor för att mäta sömnproblem och inte 
heller sömndagbok utan eftermätningar bygger på intervjuer och retrospektiva uppskattningar 
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av förbättrad sömn. I studien tittade man bara på förändring i depression på de personer som 
redan uppvisade förbättring i insomni, inte på samtliga deltagare vilket hade varit att föredra. 

I en pilotstudie (Taylor, Lichstein, Weinstock, Sanford, & Temple, 2007) fick 10 personer 
med samtidig insomni och mild depression som rekryterats via dagspress, genomgå sex 
veckovisa individuella sessioner KBT-behandling mot sömnbesvär. Behandlingen omfattade 
huvudsakligen sömnhygien, stimuluskontroll och muskelavslappning. Om personen 
uppvisade dysfunktionella antaganden om sömn bemöttes också dessa. Åtta av tio personer 
uppfyllde inte längre kriterierna för insomni efter behandling. Sju av tio hade 
depressionspoäng i normalintervallet efter behandling. Resultaten kvarstod vid uppföljning tre 
månader senare. Studien indikerar att det går att påverka depressionssymtom med 
insomnibehandling hos personer med samsjuklig depression men saknar kontrollgrupp och 
har för få deltagare för att resultatet ska vara användbart. 

I en annan pilotstudie av Manber och kollegor (2008) undersöktes en grupp personer (n=30) 
med både insomni och depression som alla fick det antidepressiva läkemedlet Escitalopram. 
Hälften av deltagarna fick utöver detta sju sessioner individuell KBT mot insomni medan den 
andra hälften fick en kontrollbehandling i form av avslappning och sömnråd. Resultaten 
antydde att de som fått KBT mot insomni inte bara förbättrades beträffande insomni gentemot 
kontrollgruppen, utan också beträffande depression. 61,5 procent av de som fick läkemedel 
samt KBT mot insomni klassades som fria från depression efter behandling jämfört med 33,3 
procent av de som fick läkemedel samt kontrollbehandling. Denna skillnad var dock inte 
statistiskt signifikant och författarna efterlyser liknande forskning med större deltagarantal. 

I det tidigare refererade delprojekt I vid Internetpsykiatrienheten utvärderades hur graden av 
depressiva symtom mätt med Montgomery Åsberg Depression Rating Scale – Self Rating 
(MADRS-S, Svanborg & Åsberg, 1994) påverkar behandlingsutfallet för vägledd självhjälp 
mot insomni för personer med olika grader av depressiva besvär, men som inte uppfyllde 
diagnosen egentlig depression (Egnell & Etzler, 2011). Resultatet kunde inte stödja att grad av 
nedstämdhet påverkade behandlingsutfall mätt med Insomnia Severity Index (ISI, Morin & 
Espie, 2004). Studien uppvisade dock restriction of range, det vill säga att bristen på 
spridning i utfallsmåtten kan ha dolt ett verkligt samband. 

Förutom dessa studier av personer med insomni och depression finns också studier där 
behandling av insomni getts till personer med annan samsjuklighet än depression. Stepanski 
och Rybarczyk (2006) gjorde en litteraturgenomgång av ett femtontal lovande studier av 
varierande kvalitet där KBT mot insomni prövas för personer med samtidiga psykiatriska och 
somatiska tillstånd som smärta, cancer, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), 
psykos, demens och Periodic Limb Movement Disorder (PLMD). Man fann inga studier vars 
resultat motsäger att det går att behandla insomni hos personer med samsjuklighet. 

I en nyligen publicerad översikt över samtidig insomni och depression lyfte Staner (2010) 
fram vikten av att framtida forskning kring olika behandlingsstrategier, både farmakologiska 
och beteendeinriktade, utprövas för personer med samtidiga diagnoser. 

Sammanfattningsvis har det gjorts få studier av KBT-behandling för personer med samtidig 
insomni och depression. Flertalet studier är antingen av pilotkaraktär med få deltagare eller 
uppvisar kvalitetsbrister. Ingen studie motsäger dock att det går att behandla insomni hos 
personer med samtidig depression. 
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Vägledd självhjälp 
Vägledd självhjälp är framför allt ett sätt att öka tillgänglighet till psykologisk behandling 
(Cuijpers et al., 2010). Det möjliggör för patienten att genomföra terapin mer självständigt 
genom att patienten arbetar på den plats och de tider som passar denne. Vägledd självhjälp 
kan också vara tids- och kostnadseffektivt då många moment utförs av patienten själv och 
behandlarens roll snarare är att kontrollera patientens förståelse och stödja och motivera 
patienten. De vanliga formerna av vägledd självhjälp är biblioterapi, det vill säga text och 
övningar i tryckt form eller internetbehandling då text och övningar finns på datorskärmen. 
Dessa former kan också kombineras. Vägledningen sker oftast via telefon, e-post eller 
kombinationer av dessa. I vissa behandlingar ingår det även att patienten möter behandlaren 
vid ett antal tillfällen enskilt eller i grupp. Vägledd självhjälp kan alltså se ut på många olika 
sätt både till utformning och till innehåll. 

Metoder för vägledd självhjälpsbehandling byggd på KBT har utvecklats för många olika 
tillstånd de senaste åren, däribland depression och insomni, men även smärta, huvudvärk och 
tinnitus (Cuijpers, van Straten, & Andersson, 2008) samt ångesttillstånd (Cuijpers et al., 
2010). De senaste åren har antalet studier om vägledd självhjälp ökat stort och resultaten har 
varit lovande. I många studier har vägledd självhjälp visat sig vara lika bra som en 
psykologisk behandling där behandlare och klient möts (Cuijpers et al., 2008). 

I en metaanalys (Spek, Cuijpers, Nyklicek, Riper, Keyzer, & Pop, 2007) jämfördes 
internetadministrerade behandlingar mot depression och ångest. Alla effektmått i 
metaanalysen var antingen deltagarskattade eller klinikerskattade symtomskalor. De 
behandlingar som innehöll behandlarstöd via e-post eller telefon åstadkom i genomsnitt stora 
effekter medan internetbaserade självhjälpsbehandlingar utan behandlarstöd i genomsnitt hade 
små effekter. Andersson & Cuijpers (2009) fann också stora skillnader mellan de 
behandlingar som innehöll behandlarstöd och behandlingar utan stöd i sin metaanalys. 

Sammanfattningsvis finns vägledd självhjälp idag utvecklat för ett flertal psykiatriska och 
somatiska tillstånd. Studier visar att vägledning av en behandlare är gynnsam för 
behandlingsutfallet men det finns inget stöd för att vägledning via telefon är bättre eller sämre 
än e-post, eller för huruvida behandlingen bör administreras via internet eller en bok. 

Effektjämförelser mellan behandlingar 
Nedan kommer tidigare behandlingsstudier av vägledd självhjälp att utvärderas utifrån effekt, 
det vill säga den standardiserade skillnaden i behandlingsutfall. Olika mått på effektstorlek 
används inom behandlingsforskning för att bedöma utfallet av olika behandlingar som kanske 
inte använder samma utfallsmått. Cohens d är ett vanligt mått på behandlingseffektens storlek 
(Cohen, 1988). d beräknas som skillnaden mellan två medelvärden dividerat med den 
genomsnittliga standardavvikelsen. Det betyder att en effektstorlek på d = 1,0 motsvarar en 
genomsnittlig förändring på en standardavvikelse. Man kan beskriva effekten av en 
behandling genom att jämföra medelvärdet av ett utfallsmått före respektive efter behandling. 
Detta kallas då för inomgruppseffektstorlek. Problemet med detta är att man får med eventuell 
spontanförbättring samt effekt av att utföra upprepade mätningar i sig. Jämför man däremot 
skillnaden före och efter i en behandlingsgrupp med skillnaden före och efter i en annan 
behandlingsgrupp eller kontrollgrupp elimineras problemet med spontanförbättring. Detta 
mått kallas för mellangruppseffektstorlek. Cohen har föreslagit tre kategorier för att värdera 
effektstorleken mellan grupper. Över d = 0,20 räknas som liten effekt, över d = 0,50 räknas 
som måttlig effekt och över d = 0,80 räknas som stor effekt. Några allmänt använda 
kategorier för att värdera inomgruppseffektstorlek finns inte, men Lars-Göran Öst föreslår att 
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över d = 0,50 kan betecknas som liten, över d = 0,80 som måttlig och över d = 1,10 som stor 
inomgruppseffekt (Öst, 2006). 

Vägledd självhjälpsbehandling för insomni  
Vägledd självhjälpsbehandling för insomni har utvärderats i ett antal studier. I en tidig studie 
av en internetadministrerad KBT-behandling mot insomni (Ström, Pettersson, & Andersson, 
2004) gav behandlingen förbättrad sömn, men skillnaderna var små jämfört med 
kontrollgruppen som bara fick fylla i sömndagbok via nätet. Den för studien aktuella 
behandlingen, som bygger på självhjälpsboken Sov Gott - Råd och tekniker från KBT 
(Jernelöv, 2007), har tidigare utvärderats i en studie med tre betingelser: bok med telefonstöd, 
bok utan telefonstöd samt kontrollgrupp (Blom & Rydh, 2008.; Jernelöv, 2010). Resultatet 
visade att behandling med vägledning gav bättre resultat än kontrollgrupp (d = 2,05) och 
behandling utan vägledning var också bättre än kontrollgrupp (d = 1,01). Inomgrupps-
effektstorlek beräknat på ISI för behandlingen med vägledning var d = 2,98. Skillnaden 
mellan de aktiva behandlingarna var signifikant vid eftermätning. Vid uppföljning sex 
månader efter behandlingsavslut stod sig skillnaden mellan kontrollgrupp och 
behandlingsgrupperna men skillnaden mellan gruppen som fick behandlarstöd och gruppen 
som endast fick boken var inte längre signifikant (Andrén & Sjöholm, 2008). 

I den studie på Internetpsykiatrienheten som kallas delprojekt I ovan jämfördes vägledd 
självhjälpsbehandling (n=73) baserad på Jernelövs bok med en lågintensiv behandling (n=75) 
där viktiga förmodat verksamma komponenter som boken, sömnrestriktion med 
stimuluskontroll, behandlarstöd och sömndagbok saknades (Egnell & Etzler, 2011). Båda 
behandlingsgrupperna uppvisade stora förbättringar vid eftermätningen men den vägledda 
behandlingen var bättre än den lågintensiva. Inomgruppseffektstorlek för den vägledda 
självhjälpsbehandlingen beräknat på ISI var d = 1,57. 

Sammanfattningsvis finns gott stöd för KBT-baserad vägledd självhjälp för insomni. Det är 
dock inte helt klarlagt vilka komponenter i behandlingspaketen som är mest verksamma då 
kontrollbehandlingar ofta uppvisat förvånande bra resultat. 

Vägledd självhjälpsbehandling för depression  
Vägledd självhjälp för depression är också utvärderat i ett stort antal studier. I en tidig 
metaanalys av Cuijpers (1997) ingick både vägledd självhjälp och självhjälp utan vägledning, 
men ingen åtskillnad gjordes. De genomsnittliga effekterna var stora (d = 0,82 jämfört med 
kontrollgrupp). När vägledd självhjälp jämfördes med traditionell psykologisk depressions-
behandling fanns inga betydande skillnader. Den senaste metaanalysen (Cuijpers et al., 2010) 
fann inte heller signifikanta skillnader mellan vägledd självhjälp och traditionell psykologisk 
behandling för depression och ångest vare sig vid eftermätning, 1-årsuppföljning eller 
beträffande antal avhopp. En australiensisk studie från 2009 av internetbaserad vägledd 
självhjälp för depression fann en inomgruppseffektstorlek på d = 0,98 och en mellangrupps-
effektstorlek på d = 0,75 (Perini, Titov, & Andrews, 2009). 

I en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) om datorbaserad 
kognitiv beteendeterapi vid ångestsyndrom eller depression konkluderas att det finns 
”begränsat vetenskapligt stöd för att datorbaserad KBT, på kort sikt, har gynnsam effekt på 
symtom vid behandling av paniksyndrom, social fobi respektive depression” (SBU, 2007). 
Med begränsat vetenskapligt underlag menar SBU att slutsatsen stöds av minst två studier 
med medelhögt bevisvärde. Sedan dess har det publicerats ytterligare ett antal randomiserade 
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kontrollerade studier av vägledd självhjälp för depression (se till exempel Bergström, 2010; 
Cuijpers et al., 2010). 

Den för studien aktuella depressionsbehandlingen har utvärderats i ett flertal studier och 
används i reguljär vård på internetpsykiatrienheten, Stockholms läns landsting. Den har också 
publicerats i form av en självhjälpsbok (Andersson, Bergström, Holländare, Lenndin, & 
Vernmark, 2007). Behandlingen har visat resultat på samma nivå som traditionell KBT för 
milda till måttliga depressiva symtom (Andersson, Bergström, Holländare, Carlbring, Kaldo, 
& Ekselius, 2005). Inomgruppseffektstorlek för behandlingen beräknat på MADRS-S i denna 
studie var d = 1,06. En studie av vad som predicerar behandlingsframgång hos deprimerade 
som genomgår ovan nämnda behandling indikerar att svårare initiala depressionssymtom 
predicerar sämre behandlingsutfall vid uppföljning sex månader efter avslutad behandling 
(Andersson et al., 2004). Depressionsbehandlingen har nyligen också jämförts mot en 
individualiserad behandling via e-post och en kontrollgrupp (Vernmark, Lenndin, Bjärehed, 
Carlsson, Karlsson, Öberg, et al., 2010). Inomgruppseffektstorlek beräknat på MADRS-S för 
de som gick behandlingen var i denna studie d = 1,11. 

Sammanfattningsvis finns det gott stöd för KBT-baserad vägledd självhjälp vid milda till 
måttliga depressioner. Resultaten är jämförbara med traditionellt administrerad KBT. Vid 
svårare depressionssymtom har inte vägledd självhjälp utprövats, men det är inte heller 
säkerställt att traditionell behandling fungerar bättre än vägledd självhjälp för personer med 
svårare problematik. 

Sammanfattning av tidigare forskning 
KBT för samtidig insomni och depression har utvärderats i ett fåtal tidigare studier men dessa 
studier har ofta varit av pilotkaraktär och uppvisar kvalitetsbrister. Tidigare studier av KBT-
baserad vägledd självhjälp har visat god effekt mot insomni respektive depression var för sig. 
Utvärdering av hur väl dessa behandlingsmetoder kan hjälpa personer med samtidig insomni 
och depression har inte gjorts. Forskning om behandling för samtidig insomni och depression 
kan ge ökad klarhet om sambanden mellan tillstånden samt ge indikation om hur tillstånden 
kan förebyggas och hur personer med samtidiga problem kan behandlas i klinisk vardag. Det 
är mycket angeläget att utvärdera och jämföra olika behandlingar för personer med dessa 
problem. 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att jämföra effekten av två vägledda 
självhjälpsbehandlingar, en insomnibehandling och en depressionsbehandling, för personer 
med samtidig insomni och depression. Effekten mäts som förändring i utfallsmått för 
respektive diagnos samt antal personer som uppnår kliniskt signifikant förbättring. 

Frågeställningar  
Minskar behandling med vägledd självhjälp för depression graden av symtom hos personer 
med både insomni och depression? 

Minskar behandling med vägledd självhjälp för insomni graden av symtom hos personer med 
både insomni och depression? 

 

 



 

 

 

11 

Hypoteser  
Såväl insomnibehandlingen som depressionsbehandlingen ger förbättring i grad av symtom 
vad gäller såväl insomni uppmätt med ISI (Morin & Espie, 2004) som depression uppmätt 
med MADRS-S (Svanborg & Åsberg, 1994). 

1. Depressionsbehandlingen är mer effektiv än insomnibehandlingen för att reducera symtom 
på depression mätt som: 

a. antal personer som blivit kliniskt signifikant förbättrade efter behandling 
b. genomsnittlig reduktion i MADRS-S poäng. 

2. Insomnibehandlingen är mer effektiv än depressionsbehandlingen för att reducera symtom 
på insomni mätt som: 

a. antal personer som blivit kliniskt signifikant förbättrade efter behandling 
b. genomsnittlig reduktion i ISI-poäng. 
 

Metod 

Deltagare  
Studien vände sig till personer med både insomni och depression som är bosatta i Stockholms 
Län. Anledning till den geografiska avgränsningen var att deltagarna skulle kunna träffa 
läkare vid Internetpsykiatrienheten i bedömningsfasen och vid behov även under behandling. 
Deltagare till studien rekryterades både via annonser i media: DN, Metro och lokaltidningen 
Mitt i, samt via Facebook. Rekrytering skedde också inom sjukvården i Stockholms län 
genom rekommendation via vårdcentraler, via www.internetpsykiatri.se, samt via lappar 
uppsatta på anslagstavlor på Stockholms universitet, sjukhus och offentliga platser. 
Rekrytering skedde i två omgångar där man våren 2010 sökte personer ”med sömnproblem”, 
men där personer som visade sig lida av egentlig depression hänvisades vidare till det aktuella 
delprojektet om samtidig insomni och depression. Under sommaren och hösten 2010 då 
intaget till studien av personer utan depression hade stängt, ändrades texten i annonsen så att 
man bara sökte personer ”med både sömnproblem och depression”. 

I tidigare studier av insomnibehandling gjorda vid Internetpsykiatrienheten (se till exempel 
Blom & Rydh, 2008) har mellangruppseffektstorlek inför beräkning av power estimerats till d 
= 0,6. Denna siffra användes även i denna studie då hypoteserna var att det finns skillnader i 
behandlingseffekt mellan grupperna. I psykoterapiforskning brukar en power på minst 0,8 
användas (Kazdin & Bass, 1989). En power på 0,8 betyder att man har 80 procents chans att 
kunna bekräfta en effektskillnad av den storleken man har förutspått ska finnas. Med 
utgångspunkt från en önskad power på 0,8 gav detta att det behövdes 44 deltagare i varje 
behandlingsgrupp och totalt 88 deltagare i studien. För att korrigera för ett visst bortfall 
eftersträvades totalt 100 deltagare till studien. Då endast 43 personer slutligen deltog i den 
aktuella studien föreligger låg power och ökad risk att inte upptäcka faktiska skillnader mellan 
behandlingsgrupperna, se vidare under Diskussion. 
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Inklusionskriterier 
Deltagaren: 

(a) var myndig 

(b) hade sömnbesvär på en klinisk nivå (över 10 poäng på ISI – se beskrivning nedan) 

(c) uppfyllde kriterierna för Insomnia Disorder enligt forskningskriterierna från American 
Academy of Sleep Medicine (Edinger et al., 2004), dock utan krav att insomnin skulle vara 
primär. 

(d) uppfyllde DSM-IV-kriterierna för egentlig depression 

(e) hade tillräckligt goda färdigheter i det svenska språket samt (e) inte kunde förutse några 
praktiska hinder att delta.   

Exklusionskriterier 
Deltagaren: 

(a) hade sömnsjukdomar (exempelvis sömnapné) vilka kräver en annan form av behandling 

(b) hade en hög alkoholkonsumtion eller drogbruk, eller som använde mediciner med 
bieffekter som påverkar sömnen. Sömnmediciner ledde inte till exklusion. 

(c) hade senaste två månaderna påbörjat eller förändrat dosen gällande antidepressiv 
medicinering 

(d) hade fysiska eller psykiska sjukdomar som var direkt kontraindicerande för behandlingen 
(exempelvis bipolär sjukdom)    

(e) hade skiftarbete med nattskift 

(f) av olika skäl (exempelvis vid svår depression och/eller suicidrisk) behövde vård av sådant 
slag att den bedömande läkaren inte ansåg omhändertagandet på Internetpsykiatrienheten vara 
tillräckligt. 

Procedur 

Screening och telefonbedömning 
Intresserade personer anmälde sig via www.internetpsykiatri.se för patienthantering och fick 
efter samtycke fylla i ett antal bedömningsformulär. Efter en första exkludering enligt 
kriterierna ovan genomfördes en 30-45 minuter lång telefonintervju för att reda ut oklara svar 
i bedömningsformulären, bedöma om insomni och depression förelåg samt svara på frågor. 
För att avgöra om insomni förelåg användes en telefonadministrerad version av ISI och frågor 
baserade på de forskningskriterier för insomni som beskrivits ovan. För att avgöra om 
depression förelåg användes delar av Structured Clinical Interview for DSM-IV, SCID (First, 
Gibbon, Spitzer, & Williams, 1997). Intervjuerna genomfördes av uppsatsförfattarna samt 
ytterligare ett tiotal psykologstudenter under handledning av legitimerad psykolog från 
Internetpsykiatrienheten som assisterade i bedömning. Handledning skedde alltid kring 
bedömningar av suicidalitet, riskbruk av alkohol och drogbruk och allvarliga psykiatriska 
tillstånd. I övrigt användes handledning vid behov kring tveksamheter kring exkludering och 
inkludering. Exkluderade personer mailades om exkluderingsorsak och gavs hänvisning till 
vart de kunde vända sig för att få vård. I fall som bedömdes som brådskande erbjöds personen 
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läkarbesök hos psykiater på Internetpsykiatrienheten. De flesta av de deltagare som 
exkluderades från studien eftersom de inte uppfyllde depressionskriterierna (149 personer av 
169) kom att inkluderas i det andra delprojektet som handlade om sömnproblem utan 
depression och fick således ändå någon form av behandling. 

Personer som under bedömningsfasen skattat fyra poäng eller mer på MADRS-S item 9 som 
handlar om livslust kontaktades samma dag på telefon enligt den suicidrutin som gällde vid 
Internetpsykiatrienheten. Rutinen omfattade en strukturerad suicidintervju via telefon och 
möjlighet till att akut läkarbesök på internetpsykiatrienheten vid behov. Personer för vilka 
suicidrisk bedömdes förekomma exkluderades ur studien vid antagningsprocessen och 
hänvisades till annan vård. 

Som grund för bedömning av missbruk användes personens skattningar vid screening för 
Alcohol Use Disorders Identification Test, AUDIT (Saunders, Aasland, Babor, De la Fuente, 
& Grant, 1993) respektive Drug Use Disorders Identification Test, DUDIT (Berman, 
Bergman, Palstierna, & Schlyter, 2005). Värden över gränsvärdesnivå för riskbruk föranledde 
fördjupande frågor från intervjuaren. En klinisk bedömning gjordes sedan och personer som 
bedömdes ha ett pågående missbruk enligt kriterierna i DSM-IV exkluderades. Personer som 
exkluderades på grund av missbruk av alkohol eller droger fick ett brev med 
exkluderingsorsak och behandlingsrekommendationer istället för ett mail. 

Läkarbedömning 
De personer som uppfyllde kriterier för inklusion i studien fick sedan träffa psykiater vid 
Internetpsykiatrienheten. Vid läkarbesöket genomgick personen en psykiatrisk diagnostisk 
bedömning utifrån en på kliniken etablerad basutredning som bland annat innehåller 
självskattningar, den strukturerade bedömningsintervjun The Mini-International 
Neuropsychiatric Interview, M.I.N.I. (Sheehan et al., 1998) samt diagnosrelevanta 
bedömarskattningar. Särskild vikt lades vid att säkerställa att personen uppfyllde kriterierna 
för egentlig depression och att kontrollera exklusionskriterierna för kontraindicerade 
psykiatriska tillstånd som exempelvis bipolär problematik, alltför stor suicidrisk samt 
missbruksproblem. Personer som vid läkarbedömning inte ansågs uppfylla kriterierna för 
egentlig depression erbjöds antingen deltagande i delprojekt I eller rekommenderas annan 
behandling. I vissa fall remitterades direkt till annan behandling vid Internetpsykiatrienheten 
eller hos annan vårdgivare. 

Randomisering  
Randomisering till de två behandlingsgrupperna utfördes av en anställd på 
Internetpsykiatrienheten som i övrigt inte var involverad i projektet. För randomisering 
användes internetsidan www.random.org som använder atmosfäriskt brus för att skapa 
slumpmässiga dragningar. 

Före-, under-, och eftermätningar 
Personer som inkluderades i behandling fick före behandlingsstart fylla i ett antal 
självskattningsskalor, samt registrera sitt sömnmönster under en vecka i en sömndagbok 
(Morin, 2006). Sömndagbok innebär att göra dagliga skattningar av sovtider, uppvaknanden, 
sömnkvalitet och dagsymptom relaterade till sömnbrist. Behandlingen genomfördes sedan 
under nio veckor i fyra kohorter under våren och hösten 2010. Under behandling fick 
deltagarna varje vecka skatta sitt mående via internetplattformen. Veckomätningarna följdes 
av behandlarna för att utvärdera effektivitet under behandling samt för att övervaka eventuell 
suicidrisk. Vid veckoskattning på 4 eller mer på MADRS-S livslust-item följdes den ovan 
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beskrivna rutinen för hantering av suicidalitet. I de fall deltagarna inte upplevde förbättring 
efter halva behandlingstiden, kontaktades dessa för att stämma av huruvida det var lämpligt 
att avbryta behandling och söka annan vård. 

Efter behandlingens slut fyllde deltagarna återigen i skalorna från förmätningen samt 
registrerade sin sömn under en vecka i sömndagbok. Vid eftermätning tillkom frågor om hur 
deltagarna har upplevt och använt sig av behandlingen samt frågor om vilka mediciner och 
övriga behandlingar de använde. Uppföljningsmätningar planerades till efter 6 månader, 1 år, 
3 år och 10 år. 

Efterbedömningar 
Vid eftermätning genomfördes också en strukturerad telefonintervju av en oberoende person, 
det vill säga någon som inte själv varit behandlare åt den aktuella deltagaren. Delar av 
förintervjun genomfördes: intervjuversionen av ISI, depressionsdelen av SCID, en utvärdering 
av behandlingen samt frågor om förändringar av medicinering eller om någon annan 
psykologisk behandling påbörjats. Deltagarna genomgick därefter ett uppföljande besök hos 
psykiater på Internetpsykiatrienheten för bedömning av depressionsdiagnos samt behov av 
fortsatt vård. Vårdbehovet bedömdes oavsett om denna var relaterad till sömnproblem, 
depression eller annat. Data från dessa efterbedömningar analyserades inte i denna 
examensuppsats. 

Deltagarflöde 

538 personer fyllde i screeningformulären på www.internetpsykiatri.se. Av dessa 
exkluderades 154 personer efter screening. Vanligaste orsaken till exklusion var att 
personerna inte hann intervjuas eller att de hade för låg grad av depression (MADRS<13). Av 
384 telefonintervjuade exkluderades 315. Vanligaste orsak till detta var att de inte uppnådde 
kriterierna för depression. Andra vanliga orsaker var att man innehade relevant 
självhjälpslitteratur eller att personerna själva valde att inte vara med i studien. 69 personer 
läkarbedömdes. Av dessa exkluderades 26 personer, vanligen för att de av läkare inte 
bedömdes uppfylla depressionsdiagnos. 43 personer randomiserades slutligen till de två 
behandlingarna. Se flödesschema i Figur 1 och demografisk beskrivning av de 43 inkluderade 
i Tabell 1. 

http://www.internetpsykiatri.se/
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Figur 1: Flödesschema över deltagarna i projektet med exklusionsanledning. 

315 exkluderades efter 
telefonintervju 
169 av dessa uppfyllde inte 
depressionsdiagnos 
13 hade för komplex problematik 
17 hade misstänkt sömnapné 
12 hade misstänkt bipolaritet 
6 hade misstänkt alkohol- eller 
drogmissbruk 
3 på grund av nattarbete eller 
tydliga yttre orsaker till störd sömn 
36 hoppade av eller genomförde 
inte hela intervjun 
8 hade ändrat SSRI-dos de 
närmaste 2 månaderna 
9 genomgick/hade genomgått 
liknande psykologisk behandling 
25 hade tillgång till relevant 
självhjälpslitteratur 
6 bodde inte i Stockholms län 
11 av oklara skäl 

384 
telefonintervjuad

es 

538 fyllde i 
självanmälan 
och screening 

69 
läkarbedömdes 

43 
randomiserades 
till behandling 

26 exkluderades av läkare 
15 av dessa uppfyllde inte 
depressionsdiagnos 
1 hade primär problematik 
paniksyndrom 
1 hade primär problematik social 
fobi 
1 hade primär problematik OCD 
1 hade primär problematik dystymi 
1 hade koncentrationssvårigheter 
2 hade komplex problematik 
1 planerade att flytta från landet 
1 påbörjade ordinarie depressions-
behandling av misstag 
2 av oklara skäl 

Depressionsbehandling 
(n=21, varav 20 deltog i 

eftermätning) 

Insomnibehandling 
(n=22, varav 20 deltog i 

eftermätning) 

154 exkluderades efter screening 
80 av dessa telefonintervjuades inte på 
grund av tidsbrist 
23 hade MADRS<13 eller uppgav sig 
inte vara deprimerade vid höstens 
rekryteringsomgång 
2 hade för komplex problematik 
2 hade misstänkt sömnapné 
9 hade misstänkt bipolaritet 
8 hade misstänkt alkohol- eller 
drogmissbruk 
7 på grund av nattarbete eller tydliga 
yttre orsaker till störd sömn 
2 hade ändrat SSRI-dos de närmaste 2 
månaderna 
2 genomgick liknande psykologisk 
behandling eller hade tillgång till 
relevant självhjälpslitteratur 
8 bodde inte i Stockholms län 
1 av oklara skäl 
1 gav inte samtycke till journalföring 
1 hade insomni orsakad av neurologisk 
sjukdom 
5 bedömdes ha för hög suicidrisk 
3 hade ISI<11 



 

 

 

16 

 

Deltagare 

Tabell 1. Demografisk beskrivning av deltagare  
    Total BG DEP BG INS 
    (n=43) (n=21) (n=22) 
Medelålder (SD)   47,1 (12,3) 48,2 (11,0) 46,1 (13,6) 
 
Kön                      (*) 
     Kvinnor    23 (53 %) 15 (65 %) 8 (35 %) 
     Män    20 (47 %) 6 (30 %) 14 (70 %) 
 
Högsta utbildningsnivå   
    Grundskola/folkskola   1 (2 %) 1 (5 %) 0 (0 %) 
    Gymnasium/folkhögskola/komvux  18 (42 %) 10 (48 %) 8 (36 %) 
    Högskola/universitet   23 (53 %) 9 (43 %) 14 (64 %) 
    Annat    1 (2 %) 1 (5 %) 0 (0 %) 
 
Sysselsättning   
    Arbetar/egenföretagare/studerar  25 (58 %) 12 (57 %) 13 (59 %) 
    Sjukskriven, sjukpensionär e dy.  11 (26 %) 6 (29 %) 5 (23 %) 
    Arbetssökande   2 (5 %) 0 (0 %) 2 (9 %) 
    Pensionär/förtidspensionär   7 (16 %) 4 (19 %) 3 (14 %) 
    Hemmafru/hemmaman   0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 
    Föräldraledig   0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 
    Annat    4 (9 %) 1 (5 %) 3 (14 %) 
 
Har tagit sömnmedicin någon gång 
den senaste tvåveckorsperioden  27 (63 %) 13 (62 %) 14 (64 %) 
 
Har tagit antidepressiv medicin någon 
gång den senaste tvåveckorsperioden   13 (30 %) 5 (24 %) 8 (36 %) 
 
ISI-poäng vid screening (SD)   21,3 (3,4) 22,2 (2,9) 20,4 (3,7) 
MADRS-S-poäng vid screening (SD)  24,9 (7,1) 24,4 (7,6) 25,5 (6,8) 
BG DEP = Behandlingsgrupp depression, BG INS = Behandlingsgrupp insomni 
 
Chi2-test visade att det var signifikant fler män i gruppen som fick insomnibehandling än i 
gruppen som fick depressionsbehandling och en motsvarande mindre andel kvinnor i 
insomnibehandlingsgruppen än i depressionsbehandlingsgruppen (χ2 = 5,31, p = 0,021). Inga 
andra skillnader mellan grupperna var statistiskt signifikanta. 
 
För att undersöka eventuella samband mellan hur deltagare svarade på de två huvudsakliga 
skattningsskalorna gjordes också en korrelation mellan ISI-poäng och MADRS-S-poäng vid 
screening för de 43 personer som kom att bli inkluderade i studien. Ingen signifikant 
korrelation kunde observeras, r = 0,210, p = 0,176. 

Material 

Mätinstrument 
Då detta examensarbete ingick i en större studie samlades en mängd data in som inte kommer 
att behandlas här. Primära utfallsmått för detta examensarbete var ISI och MADRS-S vilka 
beskrivs nedan. Under behandlingen samt vid för- och eftermätning användes sömndagbok. 
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Sömndagbok användes dock inte heller som utfallsmått i detta examensarbete. Däremot 
användes sömndagboken under insomnibehandlingens gång som verktyg att monitorera sömn 
och för att ta beslut om olika behandlingsinterventioner. 

Insomnia Severity Index, ISI  
ISI (Morin & Espie, 2004) mäter grad av sömnbesvär och ger stöd i diagnosticering av 
insomni. Instrumentet består av 7 items som poängsätts mellan 0-4 och där högre poäng 
motsvarar större besvär. ISI har uppvisat god intern reliabilitet, Cronbachs alfa, α = 0,74 
(Bastien, Vallières, & Morin, 2001). I tidigare studier vid Internetpsykiatrienheten har det 
varit praxis att välja gränsen 11 poäng eller mera som gräns för kliniskt signifikant 
sömnströrning (se till exempel Blom & Rydh, 2008). Det behövs dock vidare forskning för att 
validera ett optimalt gränsvärde för värdering av klinisk signifikans i behandlingsutfall 
(Bastien et al. 2001). Någon validering av gränsvärden för svenska förhållanden har inte 
gjorts. Se instrumentets frågor i bilaga 1. 

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale – Self Rating, MADRS-S  
MADRS-S (Svanborg & Åsberg, 1994) är en självskattningsskala som mäter grad av 
depression samt suicidrisk. Skalan består av nio items som poängsätts 0-6, där högre poäng 
betyder mer deprimerad. Item nio mäter livslust och där en poäng på 4 eller över indikerar att 
suicidrisk kan föreligga. Originalskalan MADRS skattas av expert i stället för patient och har 
mycket god reliabilitet (Montgomery & Åsberg 1979). MADRS-S har god samstämmighet 
med MADRS (Svanborg & Åsberg, 1994). Föreslagna gränspoäng (Svanborg, 1999) är 0-12 
ingen depression, 13-19 lätt depression och 20 och över måttlig till svår depression. I denna 
studie användes en MADRS-S-poäng på 13 eller över som gränsvärde. Se instrumentets 
frågor i bilaga 1. 

Klinisk signifikans 
För en kliniker är det viktigt att veta om en behandling kan hjälpa enskilda patienter och om 
patienterna blir väsentligt förbättrade av behandlingen. Denna information får man inte 
genom vanliga statistiska mått som medelvärdesskillnad i poäng på en självskattningsskala 
(Jacobson & Truax, 1991). Effektstorlek, som beskrivits ovan, är ett bättre mått på förändring 
jämfört med förändring i medelvärde då måttet tar med förändringens storlek relativt till hur 
gruppen varierar på den aktuella skalan. Dock garanterar inte en stor effektstorlek att 
skillnaden är betydelsefull för klinikern. Effektstorleken beror delvis på medelvärdets 
standardavvikelse, det vill säga hur stor spridning gruppen som undersöks uppvisar. 
Homogena grupper, där deltagarna uppger liknande svårighetsgrad på sina problem, kommer 
att få högre effektstorlek än mer heterogena grupper. För att få kliniskt relevant information 
om behandlingarna används i analysen ett kompletterande begrepp, klinisk signifikant 
förbättring (Jacobson & Truax, 1991) förutom analys av medelvärde och effektstorlek. 
Studiens definitioner av klinisk signifikant förbättring innehåller både att deltagaren ska ha 
förflyttat sig under ett gränsvärde på skalan (under 11 för ISI och under 13 för MADRS-S) 
och rapporterat en tillräckligt stor förändring (minst två standardavvikelser) från för- till 
eftermätning. 

Behandlare 
Behandlare i studien var sex psykologstudenter med grundläggande psykoterapiutbildning i 
KBT. Handledning gavs veckovis av legitimerad psykolog på Internetpsykiatrienheten. 
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Behandlingarna 

Vägledd självhjälp mot depression 
Depressionsbehandlingen var en i tidigare forskningsstudier väldokumenterad internet-
administrerad KBT-behandling för depression. Behandlingen finns utgiven i bokform under 
titeln Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi: ett effektivt självhjälps-
program (Andersson, Bergström, Holländare, Lenndin, & Vernmark, 2007). Behandlingen 
som var på nio veckor omfattade nio moduler innehållande komponenter som psykoedukation 
om depression och introduktion till KBT, aktivitetsplanering och beteendeaktivering, att sluta 
skjuta upp aktiviteter, hantera negativa automatiska tankar, hantera oro, ångest och panik, 
mindfulness, förhindra återfall och planera för framtiden. Behandlingen används också i 
reguljär vård på Internetpsykiatrienheten men är då tolv veckor lång och innehåller en modul 
om sömn som togs bort för denna studie. Se en översikt av depressionsbehandlingens innehåll 
i bilaga 2. 

Vägledd självhjälp mot insomni 
Insomnibehandlingen var baserad på Susanna Jernelövs bok Sov Gott - Råd och tekniker från 
KBT (Jernelöv, 2007). Boken är väldokumenterad i tidigare forskningsstudier av 
internetadministrerad KBT-självhjälpsbehandling för insomni (Blom & Rydh, 2008; Egnell & 
Etzler, 2011). Behandlingen som var på nio veckor omfattade åtta moduler innehållande 
komponenter som psykoedukation om sömn, fakta om insomni och sömnhygien samt 
introduktion till KBT, fakta om sömnmedicin och råd hur man trappar ut medicin, tekniker för 
att skapa jämn sömnrytm och stimuluskontroll, stresshantering, hur man hanterar nedstämdhet 
och trötthet genom bla aktivering och avslappning, tekniker för att hantera oro och störande 
tankar samt slutligen vidmakthållande och planering för framtiden. Se en översikt av insomni-
behandlingens innehåll i bilaga 2. 

Jämförelse mellan behandlingarnas upplägg 
Behandlingarna gavs båda under nio veckor och deltagaren hade under denna tid tillgång till 
behandlarstöd cirka 15 minuter i veckan. Deltagarna i insomnibehandlingen fick tillgång till 
var sitt exemplar av självhjälpsboken Sov Gott! De läste relevanta kapitel i boken för 
respektive modul och använde sedan internetplattformen för att göra registreringar och 
självskattningar, besvara hemuppgifter och kommunicera med behandlare. Deltagarna i 
depressions-behandlingen använde internetplattformen för allt arbete: inläsning, 
registreringar, hemuppgifter och kommunikation med behandlare. För båda behandlingarna 
fanns möjlighet att skriva ut all text och alla formulär på papper.  

Alla deltagare hade tillgång till ett eget internetforum där de (anonyma för varandra) kunde 
diskutera behandlingen med andra deltagare som genomgick samma behandling. I 
depressionsbehandlingen presenterades modulerna i en fast ordning medan man i 
insomnibehandlingen anpassade modulordningen efter vilka som var deltagarens 
huvudsakliga problemområden. Om inte särskilda skäl förelåg rekommenderades deltagaren 
att börja med stimuluskontroll och sömnrestriktion så snart som möjligt då de ansågs vara de 
mest verksamma komponenterna.  

Deltagarna i insomnibehandlingen uppmanades att fasa ut eventuell sömnmedicin under 
behandlingens gång, alternativt hålla dosen på en konstant nivå och inte öka den under 
behandlingstiden. I depressionsbehandlingen gavs inga anvisningar om eventuell sömn-
medicinering. 
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Etiska överväganden 

Studien godkändes av etikprövningsnämnden i Stockholm (diarienummer 2009/1810-31/3). 
Deltagandet var frivilligt och deltagarna lämnade vid screening samtycke till att ingå i ett 
forskningsprojekt. Inför samtycket iformerades deltagaren om att randomisering skulle ske till 
antingen en insomnibehandling eller en depressionsbehandling. Deltagarna informerades 
också om att de när som helst fick avbryta sitt deltagande i behandlingen och studien. 

All information skyddades enligt personuppgiftslagen (PUL). Vid screening tilldelades 
deltagarna i studien deltagarkoder för att säkerställa att sekretesskravet uppfylldes vid 
kommunikation mellan behandlare, forskare och annan personal. All kommunikation med 
deltagarna, och insamling av känslig data såsom självskattningar och sömndagböcker skedde 
via Internetpsykiatrienhetens behandlingsplattform. 

Det fanns inga förväntade skadliga biverkningar av någon av de två behandlingarna. Tekniken 
sömnrestriktion som användes i insomnibehandlingen kan i vissa fall utlösa ett maniskt skov 
hos personer med bipolär sjukdom (Plante & Winkelman, 2008). Därför följdes varje 
misstanke om eventuell bipolaritet upp under rekryteringsfasen och ledde till exklusion om 
grund fanns för misstanke. 

Resultat 

Bortfall 

Av 43 deltagare som inkluderades och randomiserades till de två grupperna fyllde tre personer 
inte i eftermätning inom den avsatta tiden. För dessa tre användes last observation carried 
forward-analys, det vill säga att senaste veckomätning användes som eftermätning där sådan 
saknades. Av de som inte fyllde i eftermätning var en från depressionsbehandlingen och två 
från insomnibehandlingen. 

Behandlingarnas påverkan på insomnins svårighetsgrad 

Resultaten för ISI redovisas nedan. Tabell 2 visar medelvärde och standardavvikelse samt 
inomgrupps- och mellangruppseffektstorlek, uttryckt som Cohens d (Cohen, 1988).  

Tabell 2. Medelvärde, standardavvikelse och effektstorlekar för ISI 
  Förmätning Eftermätning Inomgruppseffektstorlek d 
BG DEP (n=21) 20,00 (4,09) 17,10 (7,02) 0,59 
BG INS (n=22) 18,59 (4,04) 13,82 (6,93) 0,87 
Mellangruppseffektstorlek d   0,47 
BG DEP = Behandlingsgrupp depression, BG INS = Behandlingsgrupp insomni 
 
Resultaten på ISI för de två behandlingsgrupperna analyserades med en 2*2 ANOVA som 
visade på en huvudeffekt av mättillfälle (F(1,41) = 25,32; p < 0,001) men ingen 
interaktionseffekt mellan mättillfälle och behandlingsgrupp (F(1,41) = 1,49; p = 0,23 n.s.). 
Beroende T-test visade på signifikant förbättring mellan förmätning och eftermätning för BG 
DEP (t(20) = 3,24; p = 0,004) och för BG INS (t(21) = 3,91; p = 0,001). 
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Figur 2. Resultaten på Insomnia Severity Index (ISI) vid förmätning och eftermätning för 
behandlingsgrupp depression (BG DEP) och behandlingsgrupp insomni (BG INS). Ingen 
signifikant skillnad uppmättes mellan grupperna beträffande storleken på sänkningen i ISI-
poäng. 

Behandlingarnas påverkan på depressionens svårighetsgrad 

Resultaten för MADRS-S redovisas nedan. Tabell 3 visar medelvärde och standardavvikelse 
samt inomgrupps- och mellangruppseffektstorlek, uttryckt som Cohens d.  

Tabell 3. Medelvärde, standardavvikelse och effektstorlekar för MADRS-S 
  Förmätning Eftermätning Inomgruppseffektstorlek d 
BG DEP (n=21) 26,00 (6,91) 20,52 (9,56) 0,67 
BG INS (n=22) 25,14 (5,91) 19,50 (11,19) 0,66 
Mellangruppseffektstorlek d   0,10 
BG DEP = Behandlingsgrupp depression, BG INS = Behandlingsgrupp insomni 
 
Resultaten på MADRS–S för de två behandlingsgrupperna analyserades med en 2*2 ANOVA 
som visade på en huvudeffekt av mättillfälle (F(1,41) = 19,64; p < 0,001) men ingen 
interaktionseffekt mellan mättillfälle och behandlingsgrupp (F(1,41) = 0,00; p = 0,95 n.s.). 
Beroende T-test visade på signifikant förbättring mellan förmätning och eftermätning för BG 
DEP (t(20) = 3,40; p = 0,003) och för BG INS (t(21) = 2,96; p = 0,002). 
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Figur 3. Resultaten på Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S) vid för-
mätning och eftermätning för behandlingsgrupp depression (BG DEP) och behandlingsgrupp 
insomni (BG INS). Ingen signifikant skillnad uppmättes mellan grupperna beträffande 
storleken på sänkningen i MADRS-S-poäng. 

Kliniskt signifikant förbättring insomni 

Klinisk signifikans definieras ofta som antal personer som efter behandling inte längre 
upplever stora problem och/eller som antal personer som upplever en markant förbättring 
(Jacobson & Truax, 1991). I denna studie definieras inte längre stora problem för insomni 
som en skattad ISI-poäng på under 11 vid eftermätningen. Detta gränsvärde är samma värde 
som användes som exklusionskriterium vid rekryteringen till studien. Som markant 
förbättrade räknas de personer som vid eftermätning skattat sin ISI-poäng minst två 
standardavvikelser (SD) lägre än vid förmätningen.  
 
I tabell 4 redovisas hur många personer som både har kommit under gränsvärdet och skattat 
en tillräckligt markant sänkning i ISI-poäng. Kombinationen av dessa två är det mest 
konservativa måttet på klinisk förbättring. 
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Tabell 4. Klinisk signifikant förbättring, ISI 
     BG DEP BG INS 
     (n=21) (n=22) 
1. Antal personer med ISI<11      3 (14 %) 9 (41 %) 
2. Antal personer med minst -2 SD på ISI   1 (5 %) 4 (18 %) 
3. Antal personer med både ISI<11 och -2 SD  1 (5 %) 3 (14 %) 
BG DEP = Behandlingsgrupp depression, BG INS = Behandlingsgrupp insomni 
 
Tabell 4 visar att 3 av 21 personer som fått depressionsbehandling och 9 av 22 personer som 
fått insomnibehandling har under 11 poäng på ISI. Ett Chi2-test visade nästan signifikant 
skillnad mellan behandlingsgrupperna på 5-procentsnivån (χ2 = 3,79, p = 0,052) vilket innebär 
en tendens till att fler kommer under gränsvärdet på skalan för insomnisymtom med 
insomnibehandlingen än med depressionsbehandlingen. Bara ett fåtal upplevde en sänkning 
med 2 SD eller uppfyllde båda kriterierna på klinisk förändring. Dessa skillnader mellan 
grupperna var inte signifikanta. 
 

Kliniskt signifikant förbättring depression 

En liknande bedömning av klinisk signifikans gjordes vad gäller grad av depression. För att 
fastställa klinisk signifikant grad av depression användes gränsvärdet under 13 poäng vid 
eftermätning på MADRS-S. Gränsvärdet var det samma som användes som 
exklusionskriterium vid screening under höstens rekrytering till studien. För att bedöma hur 
många som var tillräckligt markant förbättrade användes en sänkning i MADRS-S-poäng på 
två SD eller mer. För att få det mest konservativa måttet på klinisk förbättring för depression 
redovisas kombinationen av gränsvärdet på MADRS-S och förändringen på 2 SD. 
 
Tabell 5. Kliniskt signifikant förbättring, MADRS-S 
     BG DEP BG INS 
     (n=21) (n=22) 
1. Antal personer med MADRS-S<13   5 (24 %) 7 (32 %) 
2. Antal personer med minst -2 SD på MADRS-S  2 (10 %) 2 (9 %) 
3. Antal personer med både MADRS-S<13 och -2 SD  2 (10 %) 2 (9 %) 
BG DEP = Behandlingsgrupp depression, BG INS = Behandlingsgrupp insomni 
 
Tabell 5 visar att 5 av 21 personer som fått depressionsbehandling och 7 av 22 personer som 
fått insomnibehandling inte längre har depression efter behandling enligt kriteriet att man ska 
ha under 13 poäng på MADRS-S. Bara ett fåtal upplevde en sänkning med 2 SD eller 
uppfyllde båda kriterierna på klinisk förändring. Chi 2-test visade ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna. 
 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att mäta skillnaden i effekt mellan två vägledda 
självhjälpsbehandlingar; en insomnibehandling och en depressionsbehandling, för personer 
med samtidig insomni och depression. Resultatet visar att deltagarna i båda behandlingarna 
förbättrades avseende både sömn och nedstämdhet, vilket var förväntat utifrån tidigare 
forskning. Hypoteserna att insomnibehandling skulle vara mer effektiv att lindra 
insomnisymtom eller att depressionsbehandling skulle vara mer effektivt för att lindra 
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symtom på depression kunde däremot inte bekräftas. Det fanns dock en tendens till 
insomnibehandlingens fördel beträffande förbättring av insomnisymtom: ett av måtten på 
klinisk signifikant förbättring, antal deltagare med ISI<11 vid eftermätning, uppvisade en 
skillnad som var mycket nära signifikans. För att kunna fastställa om skillnad föreligger 
skulle det dock behövas en ny undersökning med ett större antal deltagare (se vidare 
diskussion om antalet deltagare under Urvalets påverkan). Medelvärdesskillnaden i ISI-poäng 
efter behandling är i också linje med hypotesen att insomnibehandlingen är mer effektiv mot 
insomni, resultat som dock bör tolkas med försiktighet då de inte är statistiskt signifikanta. 
Vad gäller påverkan på depressionssymtom var behandlingarna närmast identiska. 

Metodvalets påverkan 

De effekter som uppkom i de båda behandlingsgrupperna kan ha flera möjliga förklaringar. 
Dels kan deltagarnas mående i den ena eller båda grupperna påverkats av faktorer som inte 
har med behandlingarna att göra, så kallade spontana förändringar. Dels kan deltagarnas 
mående ha påverkats av faktorer som var gemensamma för båda behandlingar, till exempel 
det faktum att deltagarna fick uppmärksamhet av en behandlare. Påverkan kan också ha skett 
från specifika behandlingskomponenter som påverkade deltagarna på likartat sätt och som 
ingick i båda behandlingspaketen, till exempel innehöll båda behandlingarna interventioner 
för att skapa en högre grad av daglig aktivering. Det kan också vara så att olika komponenter i 
behandlingarna påverkade utfallsmåtten i samma riktning, till exempel så kan både 
sömnrestriktion i insomnibehandlingen och beteendeaktivering i depressionsbehandlingen ha 
påverkat graden av depressionssymtom. Slutligen kanske det fanns effekter av de specifika 
behandlingskomponenter som var unika för respektive behandlingspaket. 

Studien genomfördes som en randomiserad kontrollerad studie av två aktiva behandlingspaket 
utan kontrollgrupp. Det kan därför inte uteslutas att den uppvisade förbättringen berodde på 
spontanförbättring, ospecifika effekter, social önskvärdhet eller andra externa faktorer. Hade 
det funnits en obehandlad kontrollgrupp hade storleken på extern påverkan kunnat fastställas. 
Detta hade gett studien större intern validitet, det vill säga det hade varit möjligt att urskilja 
effekten av själva behandlingen. Men även om påverkan av externa faktorer hade kunnat 
urskiljas med en obehandlad kontrollgrupp hade det inte gått att urskilja enskilda 
behandlingskomponenters påverkan på utfallet. De två behandlingar som jämfördes i denna 
studie hade troligen dels många gemensamma faktorer, dels många likartade 
behandlingskomponenter som påverkade resultaten i båda grupperna på ett likartat sätt. Detta 
kan förklara att det inte var större skillnad mellan behandlingarna. 

Ambitionen med studien var främst klinisk, det vill säga att studien avsåg att utvärdera hela 
behandlingar som används i vården snarare än enskilda behandlingskomponenter eller 
verkningsmekanismer. Trots detta gjordes en justering för att renodla depressions-
behandlingen genom att ta bort sömnmodulen. Insomnibehandlingen renodlades inte på 
motsvarande sätt från exempelvis beteendeaktiverande inslag som är förmodat verksamma 
mot depression. Den externa validiteten, det vill säga möjligheten att generalisera resultaten 
till andra behandlingsmiljöer, påverkades negativt när man jämför med den 
depressionsbehandling som används kliniskt på Internetpsykiatrienheten eftersom det ingår en 
sömnmodul i den. I de flesta KBT-behandlingar mot depression ingår dock inte sömntekniker 
och därmed ökades den externa validiteten vid jämförelse med depressionsbehandlingar 
generellt.  
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Ett alternativt metodval hade varit att jämföra en förmodat potent komponent i den ena 
behandlingen mot motsvarande i den andra, till exempel jämföra sömnrestriktion med 
stimuluskontroll från insomnibehandlingen, mot beteendeaktivering från depressions-
behandlingen. Fördelen skulle ha varit att minska de överlappande effekterna mellan 
behandlingarna. Nackdelen med detta är att man då skulle ha fjärmat sig ännu längre från den 
kliniska vardagen på Internetpsykiatrienheten. Detta resonemang illustrerar en spänning 
mellan grundforskning och klinisk forskning där den kliniska forskningen har högre extern 
validitet och grundforskning har högre intern validitet. En kritik mot denna studie skulle 
kunna vara att den inte helt har valt vilken forskningstradition den hör till, även om den helt 
klart är närmare klinisk forskning. 

Det är möjligt att individanpassning är en gynnsam faktor, både vid självhjälpsbehandling 
generellt och kanske särskilt för gruppen med multipla diagnoser. I studien gjordes en viss 
individanpassning i insomnibehandlingen men inte i depressionsbehandlingen. Detta kan ha 
påverkat behandlingsutfall. Dock var anpassningens omfattning begränsad då alla deltagare i 
insomnibehandlingen fick samma moduler, bara i delvis olika ordning. 

Mätmetoderna och analysens påverkan  

Ett alternativt mått till ISI för att mäta grad av insomni hade varit att använda sömndagbok 
(Morin & Espie, 2004). Fördelen med sömndagbok är att det hade gett en skattning av hur 
personens sömnmönster förändrats under behandling. Detta ger ett mått på förändrat beteende 
till skillnad mot ISI som mäter upplevd sömnkvalitet och dagtidsfunktion. Insomnidiagnos 
ställs dock inte utifrån hur man verkligen sover utan är en subjektiv skattning av upplevda 
sömnproblem och upplevd påverkan på dagtidsfunktion och därmed kommer ISI närmare att 
mäta definitionen av insomni. 

Ett alternativt utfallsmått till klinisk signifikans hade varit att beräkna antal deltagare som inte 
längre uppfyller respektive diagnos. Nackdelen med detta är att personer kan bli av med en 
diagnos men fortfarande ha problem på en kliniskt relevant nivå. Också av praktiska skäl var 
diagnos mindre lämpligt som mått eftersom datainsamlingen då hade försenats. Diagnos 
fastställdes vid uppföljande läkarbesök efter avslutad behandling och juluppehållet gjorde att 
många läkarbesök senarelades till det nya året. Den datorbaserade eftermätningen av ISI och 
MADRS-S kunde användas för analys bara en dryg vecka efter behandlingsavslut. 
Eftermätningarna hade också lågt bortfall: endast tre mätningar saknades. 

Som diskuterats ovan hänger sömnstörningar och depression samman och påverkar varandra 
ömsesidigt och diagnoskriterierna överlappar delvis varandra. Att personer som får 
insomnibehandling blir mindre deprimerade och tvärt om skulle alltså kunna förklaras av att 
skalorna mäter aspekter av samma sak. Bristen på korrelation mellan skattade ISI- och 
MADRS-S-poäng vid screening talar mot detta. Bristen på korrelation kan dock ha 
uppkommit på grund av av restriction of range, det vill säga liten spridning i skattningspoäng 
eftersom alla deltagarna hade så svåra symtom. 
 
Då endast tre eftermätningar saknades påverkades inte resultatet i någon större omfattning av 
att senaste veckomätning användes för dessa (last observation carried forward). Detta är ett 
tillvägagångssätt som ska skydda mot missvisande positiva resultat eftersom även deltagare 
som inte fullföljer behandling tas med när resultaten analyseras. 
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Då flera signifikansprövningar utförs ökar den totala risken att få signifikanta resultat av en 
slump. Risken ökar ju högre α-nivå som används. En α-nivå på 5 procent, som användes i 
denna studie, är den högsta som brukar användas och föranleder därför försiktighet vid 
tolkning av multipla signifikansprövningar. Vid analysen av de olika måtten på klinisk 
signifikans gjordes i denna studie sex olika signifikansprövningar. Därför är det viktigt att inte 
fästa allt för stor vikt vid att ett av måtten på klinisk signifikans var nära att påvisa en 
statistiskt signifikant skillnad mellan behandlingarna. För att kunna dra några säkra slutsatser 
om tendensen till större andel kliniskt signifikant förbättrade i insomnibehandlingen jämfört 
med depressionsbehandlingen måste studien replikeras. 

Urvalets påverkan 

Antal deltagare och power 
Att hypoteserna att insomnibehandlingen är mer effektiv för att lindra insomni och 
depressionsbehandlingen mer effekt för att lindra depression inte bekräftades kan verka 
förvånande med tanke på att respektive behandling syftar till symtomreduktion inom just sin 
diagnos. Att skillnader i behandlingseffekt mellan grupperna inte kunde fastställas kan dock 
förklaras av alltför låg power. För att få en beräknad power på 0,80 givet den effektstorlek 
som antogs, d = 0,60 behövdes 88 deltagare. Då många exkluderades var det bara 43 deltagare 
som randomiserades och fick behandling vilket är ungefär hälften av det på förhand 
beräknade antalet. De faktiska effektskillnaderna mellan behandlingsgrupperna var dock ännu 
mindre än d = 0,60. Skillnaden i effektstorlek mellan grupperna var för MADRS-S d = 0,10, 
det vill säga försumbar. Motsvarande skillnad för ISI var d = 0,47 vilket räknas som en liten 
skillnad enligt Cohens riktlinjer. Sannolikheten för att hitta en statistiskt signifikant 
mellangruppseffekt på d = 0,47 med 43 deltagare är 32 procent, power (1-β) = 0,317 (Borg & 
Westerlund, 2006). För att komma upp i en önskad power på 0,80 skulle det istället ha 
behövts 146 deltagare vilket av praktiska skäl skulle ha varit svårt att få fram. Men som 
tidigare diskuterats är kanske inte medelvärdesförändring det bästa måttet på 
behandlingsframgång utan snarare olika mått på klinisk signifikans. 88 deltagare kanske då 
skulle ha varit tillräckligt för att finna säkra skillnader på dessa mått. 

Det har länge varit känt inom psykoterapiforskning att många studier som jämför två aktiva 
behandlingar har för låg power för att fastställa faktiska skillnader (Kazdin & Bass, 1989) I en 
nyare genomgång av problem med power i psykologisk forskning (Maxwell, 2004) hävdas att 
problemet kvarstår trots att vetskapen om det funnits under lång tid. Ofta är antalet deltagare 
tillräckligt för att finna inomgruppseffekter men inte mellangruppseffekter. Många 
behandlingar som jämförs kan antas innehålla många gemensamma faktorer som gör att 
skillnaderna i utfall också blir små. 

Representativitet 
Var de inkluderade deltagarna representativa för personer som har problem med både insomni 
och depression? Det kan konstateras att det finns en skevhet i urvalet av deltagare till studien 
eftersom endast personer intresserade av att gå i internetbehandling sökte studien. Hur denna 
skevhet eventuellt påverkat studiens resultat är svårt att säga och eftersom syftet var att 
undersöka just vägledd självhjälp via internet är det kanske inte heller intressant. 

Av de sökande till studien hade många personer långvariga och återkommande problem med 
både insomni och depression. I ett flertal fall var dock inte depressionssymtomen just vid 
bedömningstillfället tillräckligt markant för att diagnosen egentlig depression skulle vara 
uppfylld, 15 av 69 personer som hade depression enligt SCID vid telefonbedömningen 
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exkluderades till exempel vid läkarbedömningarna. Urvalskriterierna för forskningsstudien 
var striktare än de som används för att bedöma om en patient ska beredas vård inom de 
ordinarie behandlingarna vid Internetpsykiatrienheten. Därför är det rimligt att tro att 
deltagarna i behandlingen hade något större problem än patientgruppen i klinisk praktik. 

I Sömnstudiens första rekryteringsfas eftersöktes personer med sömnproblem till studiens 
båda delprojekt som löpte parallellt på Internetpsykiatrienheten. I annonserna nämndes inte 
depression eller nedstämdhet. De som ändå uppfyllde depressionsdiagnos, tio personer, 
placerades i Delprojekt II som alltså var den för examensarbetet aktuella studien av insomni 
och depression. Att dessa personer initialt rekryterades till en ren sömnstudie kan ha lett till en 
förväntan att få hjälp med sina sömnproblem och minskad följsamhet hos de som 
randomiserades till depressionsbehandling. Dessa personer skulle då möjligtvis inte vara 
representativa för personer med samtidig insomni och depression då de starkare identifierar 
sig som insomniker. Det kan också vara så att deltagare i insomnibehandlingen kan ha varit 
mer motiverade att satsa på och fullfölja behandling då KBT-behandling mot insomni är 
svårtillgänglig medan depressionsbehandling är mer lättillgänglig, både som del av 
Internetpsykiatrienhetens ordinarie utbud och i öppenvården. Motivation, identifikation och 
följsamhet mot behandlingsprotokollen har inte undersökts inom ramen för denna studie utan 
stannar vid spekulation. Något som talar emot denna spekulation är att antalet avhopp bland 
deltagare som fick depressionsbehandling var låg, bara en deltagare som randomiserades till 
depressionsbehandling genomförde inte eftermätning. 

En oväntat stor andel män randomiserades till insomnibehandling och motsvarande oväntat 
stor andel kvinnor till depressionsbehandling. Om det finns skillnader mellan hur män 
respektive kvinnor svarar på behandling mot depression respektive insomni skulle denna 
skevhet i randomiseringen kunna förklara eventuella skillnader i behandlingsutfall i den 
aktuella studien. En litteratursökning resulterade dock inte i några studier av könsskillnader 
vid behandling av insomni och depression. Det fanns en genomgång av forskningen på hur 
kön påverkar utfall vid psykologisk behandling av enbart depression (Parker, Blanch, & 
Crawford, 2010). Enligt forskningsgenomgången finns det ingen forskning som tyder på att 
kön påverkar behandlingsutfall vid depressionsbehandling. Inget tyder på att den skeva 
könsfördelning mellan behandlingsgrupperna som uppstod av en slump skulle ha påverkat 
resultatet så att skillnader skulle ha upptäckts om fördelningen varit jämnare. 

Resultat i förhållande till tidigare forskning 

Att ha samtidiga problem förefaller vara en försvårande faktor för behandling. För att kunna 
ta reda på hur försvårande det är kan effektstorleken för en behandlingsgrupp jämföras med 
effektstorleken av liknande behandlingsprotokoll i behandlingsstudier av personer med bara 
en diagnos. Att jämföra effektstorlekar mellan studier kan dock vara vanskligt även om 
behandlingsprotokollen är snarlika eftersom det trots detta finns faktorer som varierar: 
behandlingarna kan exempelvis ha lite olika utformning och de utförs av andra behandlare 
och i andra kontexter. Olika mått kan också vara olika förändringskänsliga vilket gör att 
Cohens d inte är helt likvärdigt vid jämförelse mellan olika mått. För att ha så mycket kontroll 
som möjligt skulle man helst behöva hålla behandlingen konstant och randomisera deltagare 
till att antingen ha en eller två diagnoser, vilket ju är omöjligt. Trots att effektjämförelser med 
andra studier inte ger statistiskt säkra resultat är de intressanta att göra, särskilt om 
effektstorlekarna skiljer sig markant. 
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Tidigare studier av vägledda självhjälpsbehandlingar mot insomni respektive depression där 
deltagarna inte haft samtidig insomni och depression uppvisar i allmänhet större 
effektstorlekar än innevarande studie. I denna studie var inomgruppseffektstorleken i måttet 
ISI för deltagare som fick insomnibehandling d = 0,87 vilket kan jämföras med tidigare studie 
vid Internetpsykiatrienheten där samma självhjälpsbehandling för 25 personer utan depression 
gav en inomgruppseffektstorlek på d = 2,98 (Blom & Rydh, 2008). En skillnad mellan 
studierna var att behandlarstödet i den studien gavs via telefon. I studien som bygger på 
delprojekt I utvärderas återigen samma insomnibehandling för 75 personer med depressiva 
besvär men utan diagnosen klinisk depression (Egnell & Etzler, 2011). 
Inomgruppseffektstorlek i denna studie (d = 1,57) är också betydligt högre än i innevarande 
studie men lägre än i studien av Blom och Rydh. Dessa jämförelser antyder att samtidig 
depression är en försvårande faktor för insomnibehandling. 

Effektstorleken i MADRS-S från för- till eftermätning för de deltagare i innevarande studie 
som fått depressionsbehandlingen var d = 0,67. Detta kan jämföras med en inomgrupps-
effektstorlek på d = 1,06 i en tidigare studie av en snarlik vägledd självhjälpsbehandling mot 
depression (Andersson et al., 2005). Skillnaden mot den aktuella studien är dock att det i 
studien av Andersson med kolleger ingick en sömnmodul i depressionsbehandlingen och att 
deltagarna i studien inte alltid uppfyllde diagnosen egentlig depression. Deltagarna hade 
också en genomsnittlig MADRS-S-poäng på 20,1 vid förmätning jämfört med de deltagare 
som fick depressionsbehandlingen i den aktuella studien som hade 26,0. Detta indikerar ett 
svårare utgångsläge för deltagarna i den aktuella studien. Även i den tidigare nämnda 
australiensiska studien av vägledd självhjälp mot depression uppmättes en något större 
effektstorlek (d = 0,98) än i den aktuella studien (Perini et al., 2009). Jämförelserna antyder 
att samtidig insomni kanske är en försvårande faktor för depressionsbehandling men 
skillnaderna i effekt är relativt små. 

Beträffande insomnibehandlingen har alltså aktuell studie ett mer ogynnsamt 
behandlingsutfall jämfört med tidigare studier vilket rimligen förklaras av att personerna med 
samtidig depression är mer svårbehandlade. Det finns också skillnader i effekt mellan de som 
fått depressionsbehandling i den aktuella studien och i tidigare snarlika behandlingar, men 
skillnaden är mindre än den som redovisats ovan mellan aktuell insomnibehandling och 
tidigare studier. Detta ger ett visst stöd åt att depression är en mer försvårande omständighet 
vid insomnibehandling än vice versa. 

Den kliniska prioritering som görs idag är att depression behandlas före insomni och 
depression är alltså en mer försvårande omständighet än insomni enligt resonemanget ovan. 
Därmed inte sagt att depression är det tillstånd som måste behandlas först vid samtidiga 
problem. Våra resultat indikerar att samtidig depression inte är kontraindicerande för 
insomnibehandling och att insomnibehandling faktiskt ger liknande resultat som 
depressionsbehandling på depressionssymtom. Tidigare forskningsresultat pekar på vikten av 
att behandla insomni hos deprimerade då samsjukligheten är så stor och insomni förefaller 
vara en allvarlig riskfaktor. Kanske borde sömninterventioner alltid erbjudas som en del av 
depressionsbehandling? Implikationerna för den vägledda självhjälpsbehandlingen som idag 
erbjuds vid Internetpsykiatrienheten skulle kunna vara att lyfta fram sömninterventioner 
tidigare i behandlingen och ge dem större utrymme. 
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Slutsatser och vidare forskning 

Studiens resultat stöder ett nära samband mellan tillstånden insomni och depression. Genom 
att behandla det ena tillståndet skedde förbättring också i det andra. Variationen i hur 
symtomskattningarna har förändrats från före till efter behandling är dock stor: somliga 
deltagare blir väsentligt bättre medan andra inte förbättras alls. Varför personerna svarar så 
olika på behandlingen är angeläget att utvärdera i kommande studier.  

I jämförelse med studier av personer utan dubbla diagnoser som har fått liknande 
behandlingar förefaller denna studies deltagare ha mindre symtomförbättring i genomsnitt. 
Detta tyder på att det är en komplicerande faktor att ha båda diagnoser. Särskilt depression är 
en försvårande faktor. Det kan vara så att självhjälpsbehandling inte är lämpligt för denna 
patientgrupp men för att dra den slutsatsen behövs jämförandestudier mot andra 
behandlingsalternativ. 

Även om depression är den mest försvårande omständigheten vid behandling är det därmed 
inte säkert att depressionsbehandling alltid ska prioriteras före insomnibehandling vid 
dubbeldiagnos. Studiens resultat visar att insomnibehandling kan ge lika stor effekt som 
depressionsbehandling vid depressiva besvär. Resultatet stöder alltså inte gällande klinisk 
prioritering att depression bör behandlas före insomni. Resultatet stöder dock inte heller 
motsatsen, att insomni skulle behandlas före depression. Det är viktigt att följa upp studiens 
deltagare då det är intressant att se om någondera behandlingsgruppen har en mer gynnsam 
utveckling på lång sikt. Till exempel är det utifrån tidigare forskning intressant att följa antalet 
återfall i depression. 

Då personer med samtidig insomni och depression har en komplex problematik skulle det 
vara intressant att studera om kombinerade behandlingsprotokoll skulle fungera bättre än 
renodlade behandlingar. En sömnkomponent i depressionsbehandlingen vilket till exempel 
erbjuds vid Internetpsykiatrienhetens ordinarie depressionsbehandling är ett steg i den 
riktningen men det skulle vara intressant att utvärdera en behandling som i ännu högre grad 
adresserar båda problemen. Det skulle också vara intressant att studera effekten av 
skräddarsydda behandlingar där behandlingsmoduler väljs ut individuellt efter varje persons 
problematik, för denna patientgrupp.  

Ur ett kliniskt forskningsperspektiv vore det intressant att belysa forskningsfrågeställningen 
genom att genomföra en liknande studie men med ett större deltagarantal för att kompensera 
för dålig power. En studie utifrån ett grundforskningsperspektiv skulle istället kunna jämföra 
en specifik verksam komponent ur respektive behandlingsprotokoll, till exempel beteende-
aktivering jämfört med sömnrestriktion med stimuluskontroll. 
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Bilaga 1 

Insomnia Severity Index, ISI 

Nedan följer ett formulär där vi ber dig att skatta dina eventuella sömnbesvär de senaste två 
veckorna. Frågorna är formulerade för personer som har sömnsvårigheter; om du inte har det 
ber vi dig att ändå klicka i de svar som bäst beskriver hur du har sovit de senaste två 
veckorna. 

1. Skatta svårighetsgraden av dina nuvarande sömnproblem  

1a. Svårigheter att somna in 

o Inga 

o Små 

o Ganska stora 

o Stora 

o Mycket stora   

1b. Problem med att du vaknar under natten  

o Inga 

o Små 

o Ganska stora 

o Stora 

o Mycket stora    

1c. Problem med att du vaknar för tidigt  

o Inga 

o Små 

o Ganska stora 

o Stora 

o Mycket stora    

2. Hur nöjd/missnöjd är du med ditt nuvarande sovmönster? 

o Mycket nöjd 

o Nöjd 

o Varken nöjd eller missnöjd 

o Missnöjd 
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o Mycket missnöjd 

3. I vilken utsträckning anser du att dina sömnproblem försämrar din dagliga 
funktionsförmåga (t.ex. trött under dagen, förmåga att fungera på arbetet och med 
vardagsysslor, koncentration, minne humör o.s.v.)? 

o Inte alls 

o Lite 

o En del 

o Mycket 

o Väldigt mycket 

4. Hur märkbart är det för andra att dina sömnproblem sänker din livskvalitet? 

o Inte alls 

o Lite 

o En del 

o Mycket 

o Väldigt mycket 

5. Hur bekymrad är du över dina nuvarande sömnproblem? 

o Inte alls 

o Lite 

o En del 

o Mycket 

o Väldigt mycket 
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Montgomery Åsberg Depression Rating Scale – Self Rating, MADRS-S 

Avsikten med detta formulär är att ge en detaljerad bild av Ditt nuvarande sinnestillstånd. Vi 
vill alltså att Du skall försöka gradera hur Du mått under de senaste tre dygnen 

Formuläret innehåller en rad olika påståenden om hur man kan må i olika avseenden. 
Påståendena uttrycker olika grader av obehag, från frånvaro av obehag till maximalt uttalat 
obehag. Markera den siffra som Du tycker bäst stämmer in med hur Du mått de senaste tre 
dagarna. Tänk inte alltför länge, utan försök arbeta snabbt. 

1. Sinnesstämning 

Här ber vi dig beskriva din sinnesstämning, om du känner dig ledsen, tungsint eller dyster till 
mods. Tänk efter hur du har känt dig de senaste tre dagarna, om du har skiftat i humöret eller 
om det varit i stort sett detsamma hela tiden, och försök särskilt komma ihåg om du har känt 
dig lättare till sinnes om det hänt något positivt. 

o 0. Jag kan känna mig glad eller ledsen, alltefter omständigheterna. 

o 1 

o 2. Jag känner mig nedstämd för det mesta, men ibland kan det kännas lättare. 

o 3 

o 4. Jag känner mig genomgående nedstämd och dyster. Jag kan inte glädja mig åt 
sådant som vanligen skulle göra mig glad. 

o 5 

o 6. Jag är totalt nedstämd och olycklig att jag inte kan tänka mig värre. 
 

2. Oroskänslor 

Här ber vi dig markera i vilken utsträckning du haft känslor av inre spänning, olust och ångest 
eller odefinierad rädsla under de senaste tre dagarna. Tänk särskilt på hur intensiva känslorna 
varit, och om de kommit och gått eller funnits nästan hela tiden. 

o 0. Jag känner mig mestadels lugn. 

o 1 

o 2. Ibland har jag obehagliga känslor av inre oro. 

o 3 

o 4. Jag har ofta en känsla av inre oro, som ibland kan bli mycket stark, och som jag 
måste anstränga mig för att bemästra. 

o 5 

o 6. Jag har fruktansvärda, långvariga eller outhärdliga ångestkänslor. 
3. Sömn 
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Här ber vi dig beskriva hur du sover. Tänk efter hur länge du sovit och hur god sömnen varit 
under de senaste tre nätterna. Bedömningen skall avse hur du faktiskt sovit, oavsett om du 
tagit sömnmedel eller ej. Om du sover mer än vanligt, sätt din markering vid 0. 

o 0. Jag sover lugnt och bra och tillräckligt länge för mina behov. Jag har inga särskilda 
svårigheter att somna. 

o 1 

o 2. Jag har vissa sömnsvårigheter. Ibland har jag svårt att somna eller sover ytligare 
eller oroligare än vanligt. 

o 3 

o Jag sover minst två timmar mindre per natt än normalt. Jag vaknar ofta under natten, 
även om jag inte blir störd. 

o 5 

o Jag sover mycket dåligt, inte mer än 2-3 timmar per natt. 
 

4. Matlust 

Här ber vi dig ta ställning till hur din aptit är, och tänka efter om den på något sätt skilt sig 
från vad som är normalt för dig. Om du skulle ha bättre aptit än normalt, markera då det på 0. 

o 0. Min aptit är som den brukar vara. 

o 1 

o 2. Min aptit är sämre än vanligt. 

o 3 

o 4. Min aptit har nästan helt försvunnit. Maten smakar inte och jag måste tvinga mig att 
äta. 

o 5 

o 6. Jag vill inte ha någon mat. Om jag skall få någonting i mig, måste jag övertalas att 
äta. 

 
5. Koncentrationsförmåga 

Här ber vi dig ta ställning till din förmåga att hålla tankarna samlade och koncentrera dig på 
olika aktiviteter. Tänk igenom hur du fungerar vid olika sysslor som kräver olika grad av 
koncentrationsförmåga, t ex läsning av komplicerad text, lätt tidningstext och TV-tittande. 

o 0. Jag har inga koncentrationssvårigheter. 

o 1 

o 2. Jag har tillfälligt svårt att hålla tankarna samlade på sådant som normalt skulle 
fånga min uppmärksamhet (t ex läsning eller TV-tittande) 

o 3 
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o 4. Jag har påtagligt svårt att koncentrera mig på sådant som normalt inte kräver någon 
ansträngning från min sidan (t ex läsning eller samtal med andra människor) 

o 5 

o 6. Jag kan överhuvudtaget inte koncentrera mig på någonting. 
 

6. Initiativförmåga 

Här ber vi dig försöka värdera din handlingskraft. Frågan gäller om du har lätt eller svårt för 
att komma igång med sådant som du tycker du bör göra, och i vilken utsträckning du måste 
övervinna ett inre motstånd när du skall ta itu med något. 

o 0. Jag har inga svårigheter med att ta itu med nya uppgifter. 

o 1 

o 2. När jag skall ta itu med något, tar det emot på ett sätt som inte är normalt för mig. 

o 3 

o 4. Det krävs en stor ansträngning för mig att ens komma igång med enkla uppgifter 
som jag vanligtvis utför mer eller mindre rutinmässigt. 

o 5 

o 6. Jag kan inte förmå mig att ta itu med de enklaste vardagsbestyr. 
 

7. Känslomässigt engagemang 

Här ber vi dig ta ställning till hur du upplever ditt intresse för omvärlden och för andra 
människor, och för sådana aktiviteter som brukar bereda dig nöje och glädje. 

o 0. Jag är intresserad av omvärlden och engagerar mig i den, och det bereder mig både 
nöje och glädje. 

o 1 

o 2. Jag känner mindre starkt för sådant som brukar engagera mig. Jag har svårare än 
vanligt att bli glad eller svårare att bli arg när det är befogat. 

o 3 

o 4. Jag kan inte känna något intresse för omvärlden, inte ens för vänner och bekanta. 
 
o 5 

o 6. Jag har slutat uppleva några känslor. Jag känner mig smärtsamt likgiltig även för 
mina närmaste. 

 
8. Pessimism 
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Frågan gäller hur du ser på din egen framtid och hur du uppfattar ditt eget värde. Tänk efter i 
vilken utsträckning du gör dig självförebråelser, om du plågas av skuldkänslor, och om du 
oroat dig oftare än vanligt för t ex din ekonomi eller din hälsa. 

o Jag ser på framtiden med tillförsikt. Jag är på det hela taget ganska nöjd med mig 
själv. 

o 1 

o Ibland klandrar jag mig själv och tycker att jag är mindre värd än andra. 

o 3 

o Jag grubblar ofta över mina misslyckanden och känner mig mindervärdig eller dålig, 
även om andra tycker annorlunda. 

o 5 

o Jag ser allting i svart och kan inte se någon ljusning. Det känns som om jag var en 
alltigenom dålig människa, och som om jag aldrig skulle kunna få någon förlåtelse för 
det hemska jag gjort. 

 

9. Livslust 

Frågan gäller din livslust, och om du känt livsleda. Har du tankar på självmord, och i så fall, i 
vilken utsträckning upplever du detta som en verklig utväg? 

o 0. Jag har normal aptit på livet. 

o 1 

o Livet känns inte särskilt meningsfullt, men jag önskar ändå inte att jag vore död. 

o 3 

o Jag tycker ofta det vore bättre att vara död, och trots att jag egentligen inte önskar det, 
kan självmord ibland kännas som en möjlig utväg. 

o 5 

o Jag är egentligen övertygad om att min enda utväg är att dö, och jag tänker mycket på 
hur jag bäst skall gå tillväga för att ta mitt eget liv. 
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Bilaga 2 

Insomnibehandlingens innehåll 

Modul Innehåll Övningar och hemuppgifter 

1. Introduktion. Fakta om sömn. Börja fylla i sömndagbok, detta 
görs sedan löpande under hela 
behandlingen. 

2. Insomni och KBT. 
Sömnhygien. 

Fakta om insomni och 
introduktion till KBT. Information 
om sömnhygien. 

Göra förändringar i sovmiljön. 
Mål med behandlingen. 

*Sömnmedicin.   Fakta om sömnmediciner samt 
tips och råd för den som vill 
trappa ned eller sluta. 

 

*Sömnrytm och 
stimuluskontroll. 

Förändra sovvanor och få ett 
regelbundet sömnmönster. 

Sömnrestriktion eller 
schemalagd sömn. 
Stimuluskontroll. 

*Stress. Stresshantering i vardagen. Snabbavslappning, 
Visualisering. Gilla läget. 
Medveten närvaro. 

*Hantera nedstämdhet och 
trötthet. 

Tips och övningar för hur man 
kan lägga upp sin dag för att 
orka mer och öka de positiva 
inslagen i vardagen. Tips om 
energiskapande aktiviteter, 
avslappnande aktiviteter och 
vikten av dagsljus.  

Aktivitetsplan. 

*Hantera tankar och avslöja 
myter. 

Avslöja myter kring sömn, hjälp 
att hitta sätt att hantera oro och 
störande tankar. 

Orostid, Min trötthet. 

 

8. Vidmakthållande - planera för 
framtiden. 

Sammanfattning av tidigare 
moduler samt planering av 
fortsatt arbete på egen hand, 
risksituationer. 

Sammanfattning av tidigare 
moduler samt planering av 
fortsatt arbete på egen hand, 
risksituationer. 

*Ordningen på dessa moduler anpassades efter varje individs huvudsakliga problemområden. 
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Depressionsbehandlingens innehåll 

Modul Innehåll Övningar och hemuppgifter 

1. Om depression och KBT. Hur tankar, känslor och 
beteenden påverkar varandra 
samt hur detta kan användas  
för att skapa en förändring. 

Skriva ett inlägg i 
diskussionsforumet. 

2. Beteendeaktivering. Kopplingen mellan aktiviteter 
och sinnesstämning. 

Börja fylla i aktivitetsplan, detta 
görs sedan löpande under hela 
behandlingen. Plusaktiviteter. 

3. Mer beteendeaktivering. Hantera minusaktiviteter. Belöningsmeny. 

4. Kognitiv bearbetning. Tankarna som ett sätt att 
påverka våra känslor och få 
ökad självkännedom. 

Tre kolumner.  

5. Mer kognitiv bearbetning. Ifrågasätta och hitta alternativa 
tankar. 

Fem kolumner. 

6. Oro och ångest. Fakta om oro, ångest och 
panik. 

Fortsätta med de övningar som 
använts tidigare i behandlingen. 

7. Fortsätta med övningar. Kombinera beteendeaktivering 
med kognitiv bearbetning 

Fortsätta med de övningar som 
använts tidigare i behandlingen. 

8. Sammanfattning. Sammanfattning av strategier 
och förebyggande strategier. 

Medveten närvaro. Fortsätta 
med de övningar som använts 
tidigare i behandlingen. 

9. Förändringar för livet. Långsiktiga mål, värderingar 
och framtidsplanering. 

Mina mål. Livsmål. Fortsätta 
med de övningar som använts 
tidigare i behandlingen. 
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