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Julia Ridal 

Transdiagnostisk KBT-behandling har under senare år blivit ett 
allt vanligare forskningsområde. Företrädare för transdiagnostiska 
behandlingar har argumenterat för att gemensam psykopatologisk 
grund och gemensamma verksamma behandlingsmekanismer vid 
emotionella tillstånd gör att patienter med olika diagnoser och 
med komorbida tillstånd kan ha hjälp av samma behandling och 
att transdiagnostiska behandlingar kan öka tillgången till 
evidensbaserad behandling. Unified Protocol är en 
transdiagnostisk behandling vid emotionella tillstånd. Syftet med 
denna studie var undersöka effekten av Unified Protocol som 
gruppbehandling i reguljär psykiatrisk vård. Behandling 
genomfördes med sammanlagt 23 deltagare. Gruppdeltagarna, 
som huvudsakligen var diagnostiserade med ångest eller 
depression, hade en långvarig psykisk ohälsa med omfattande 
begränsning i vardaglig funktion. Gruppbehandlingen 
genomfördes utifrån Unified Protocol i översättning och 
modifiering av behandlarna. Resultaten indikerade signifikanta 
förbättringar gällande depression och ångest på VAS-skalor, men 
påverkade inte deltagarnas funktion i vardagen. Resultaten tolkas 
som att Unified Protocol i grupp är en användbar metod i 
psykiatrisk vård. Resultaten är osäkra beroende på lågt 
deltagarantal och relativt högt bortfall.  

Transdiagnostiska modeller utgår från att emotionella svårigheter delar psykopatologisk 
grund (Reinholt & Krogh, 2014). Genom att inrikta behandlingen på underliggande 
processer istället för specifika symtom, förväntas behandlingen bli mer effektiv. Unified 
protocol (UP) (Barlow et al., 2011) är en manual för diagnosövergripande behandling 
som översattes till svenska 2013. UP och andra transdiagnostiska modeller tycks ha ett 
brett intresse i Sverige. Till exempel har Svenska föreningen för kognitiva och 
beteendeinriktade terapier (sfKBT) sin årskonferens på temat, kurser med inriktning på 
UP marknadsförs och flera examensuppsatser i ämnet skrivs på universiteten (t.ex. 
Bylin, 2014). Den transdiagnostiska ansatsen är dock bredare än så inom kognitiv 
beteendeterapi (KBT), då både Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och UP 
beskrivs som behandlingsformer som kan vara välgörande för patienten oavsett diagnos 
(Craske, 2012). Transdiagnostiska behandlingar har under de senaste åren erhållit ett 
ökat intresse men transdiagnostiska behandlingsformer har förekommit tidigt inom 
KBT, t.ex. Ellis gruppbehandlingar under 1950 och 60-talet (Taylor & Clarke, 2009). 
Huvudsakligen nämns fyra transdiagnostiska ansatser i litteraturen: Fairburns 
transdiagnostiska behandling för ätstörningar, Nortons transdiagnostiska manual för 
ångestbehandling i grupp, Unified Protocol (t.ex. Ellard, Fairholme, Boisseau, 
Farchione & Barlow, 2010, Wilamowska, Thomsson-Hollands, Fairholme, Ellard, 
Farchione & Barlow, 2010) samt acceptansbaserad KBT (Craske 2012, McManus, 
Shafran & Cooper, 2010). Gemensamt för de två förstnämnda är enligt Wilamowska et 
al., (2010) och Mc Manus et al., (2010) att de som utvecklat manualerna sett behov av 
transdiagnostiska ansatser eftersom en stor andel personer med ätstörnings- och 
emotionella svårigheter tycks ha hög grad av komorbiditet, svårigheter som skiftar 
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mellan olika diagnoser eller en hög grad av diagnoser inom ångest- eller ätstörning som 
inte kan specificeras. Transdiagnostisk KBT kan vara verksam för klienter med 
samtidiga ångest- och depressionssymtom samt komplexa ångestsyndrom (Norton & 
Barrera, 2013). 

Under de senaste årtiondena har transdiagnostiska modeller närmat sig ett 
evidensbaserat förhållningssätt vad gäller behandling för ångestsyndrom och data har 
tolkats som att ångestpatienter svarar väl på transdiagnostisk behandling i grupp 
(Norton et al., 2013). Forskningen kring behandlingsmanualer har skiftat från utveckling 
av manualer för specifika diagnoser enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM) till transdiagnostiska evidensbaserade metoder, vilket beskrivs som ett 
paradigmskifte (Craske, 2012).  

Två sorters transdiagnostiska synsätt förekommer, generisk KBT och acceptansbaserad 
KBT (Craske, 2012, McManus et al., 2010, Reinholt & Krogh, 2014). Generisk KBT är 
transdiagnostisk genom att samma behandlingsinterventioner används för att behandla 
heterogena diagnoser. UP är exempel på generisk transdiagnostisk behandling. Ett annat 
transdiagnostiskt förhållningssätt är de acceptansbaserade behandlingar som mer 
generellt använder ett funktionellt synsätt än traditionell diagnostik och därmed används 
till ett brett spektrum av svårigheter. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och 
Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) anges som exempel på detta 
förhållningssätt. I den här uppsatsen ligger fokus på den generiska formen av 
transdiagnostiska behandlingar och då huvudsakligen med utgångspunkt i Unified 
Protocol (t.ex. Barlow et al., 2013). 

Rational för transdiagnostiskt förhållningssätt och transdiagnostiska behandlingar 
Tre huvudsakliga skäl anges för att utveckla behandlingar utifrån ett transdiagnostiskt 
paradigm. De tre huvudskälen, som beskrivs utförligare nedan, är kunskap om 
gemensamma faktorer kring etiologi och behandling av emotionella tillstånd, 
möjligheter att behandla komorbida tillstånd samt kostnadseffektiv spridning av 
evidensbaserade behandlingar (t.ex. Barlow, Allen & Choate, 2004). 

Gemensamma bakomliggande faktorer 
Transdiagnostiska behandlingar utgår från ett teoretiskt antagande att det finns fler 
likheter än olikheter mellan emotionella svårigheter (Allen, McHugh & Barlow, 2008, 
Barlow et al., 2004, Ehrenreich et al., 2007, Farchione et al., 2012). Modern 
affektforskning tyder på förekomst av mer fundamentala syndrom som bakomliggande 
orsak till emotionella svårigheter. Ibland omnämns detta som ett generellt neurotiskt 
syndrom också kallat negative affect syndrome (NAS) (Barlow et al., 2004, Craske, 
2012, Wilamowska et al., 2010). Genom att ta hänsyn till gemensamma nämnare både i 
etiologi och behandling kan diagnosövergripande behandlingsformer utvecklas (Allen et 
al., 2008, Barlow et al., 2013, Craske, 2012, Farchione & Bullis, 2014). Generellt 
nämns likheter såsom beteendemässigt och kognitivt undvikande samt dysfunktionella 
kognitiva antaganden (Chamberlain & Norton, 2014) såväl som etiologiska likheter 
såsom personlighetsdrag, latenta strukturer samt genetiska likheter såsom likhet i 
hjärnfunktion och likhet i upplevelse av hot (Craske, 2012, Wilamowska et al., 2010). 
Craske (2012) anser dock att de transdiagnostiska modeller som finns idag fokuserar för 
mycket på likheter mellan emotionella svårigheter. För att få ännu bättre resultat 
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behöver transdiagnostiska modeller också ta hänsyn till olikheter såsom att olika rädslor 
ger skilda fysiologiska responser. 

Ytterligare ett argument för transdiagnostiska behandlingar är antagande om 
gemensamma verksamma mekanismer i psykoterapeutiska behandlingar. Många av de 
manualbaserade behandlingar som utvärderats i forskning innehåller samma 
interventioner, vilket talar för att de kan användas för diagnosövergripande 
behandlingar (Allen et al., 2008, Barlow et al., 2004, Farchione et al., 2012). 

Behandling vid komorbida tillstånd 
Ett andra argument för transdiagnostiska ansatser är att de ger ökade möjligheter att 
behandla patienter med komorbida tillstånd. Komorbiditet, d.v.s. överlappning mellan 
sjukdomstillstånd, är vanligt förekommande vid depressions- och ångesttillstånd. Vid en 
klinik hade 55% av patienter med huvudsaklig ångestdiagnos även andra diagnoser 
inom ångest och depression vid bedömning, och 76% om man tog hänsyn till 
livstidsprevalens (Allen et al., 2008, Barlow et al., 2004, Wilamowska et al., 2013). Den 
höga graden av komorbiditet tyder på förekommande överlapp mellan diagnoser som 
beskrivs i DSM-IV och därmed på gemensam etiologi (Taylor & Clarke, 2009). Vid 
behandling av specifika psykiatriska diagnoser har ibland signifikanta förbättringar skett 
även i komorbida tillstånd, vilket kan tala för att behandlingsmekanismer är 
gemensamma för flera emotionella svårigheter (Barlow et al., 2013., Wilamowska et al., 
2010). Likheter i behandlingsprinciper förväntas leda till ökad sannolikhet för bättre 
behandlingsresultat, speciellt vid komorbida tillstånd (Craske, 2012). Det kan också 
användas som argument för förekomst av ett gemensamt underliggande syndrom och 
därmed för utveckling av transdiagnostiska teorier och behandlingar (Barlow et al., 
2004, Wilamowska et al., 2010). Med ett transdiagnostiskt förhållningssätt minskar 
resurser för bedömning (Norton et al., 2013), och för val av vilken diagnos som ska 
behandlas först vid komorbiditet (McManus et al., 2010). 

Tillgänglighet till evidensbaserad behandling 
Det tredje argumentet handlar om tillgänglighet till evidensbaserade behandlingar. 
Farchione och Bullis (2014) anser att det är av vikt att evidensbaserade behandlingar 
utvecklas och sprids eftersom den mentala ohälsan ökar globalt samtidigt som 
tillgången till psykologisk behandling med kvalitet är begränsad. Svårigheter att sprida 
evidensbaserade metoder till behandlare och därmed tillgängliga behandlingar för 
patienter ses som två stora hinder för ångestbehandling (Norton & Philipp, 2008). 

Flera författare beskriver att det under de senaste decennierna utvecklats ett stort antal 
diagnosspecifika manualer med god evidens (Barlow 2004, Craske 2012, Chamberlain 
& Norton, 2013, Ehrenreich, Fairholme, Buxella, Ellard & Barlow, 2007, Farchione et 
al., 2012, Farchione & Bullis 2014, Wilamowska et al., 2010). Till exempel finns 15 
olika evidensbaserade manualer för behandling av panikångest (Wilamowska et al., 
2010). Flera författare nämner att manualerna har blivit för många och för komplexa 
(t.ex. Barlow 2004, Craske 2012, Farchione et al., 2012). Det gör att omfattande 
utbildningsinsatser behövs för att enskilda behandlare ska hantera manualerna på ett 
korrekt sätt och därutöver ha kompetens att välja vilken manual som är bäst lämpad för 
att behandla en viss patient. Young et al., (2011) refererad i Reinholt och Krogh (2014) 
bedömer att endast 30% av patienter med ångestdiagnos erhåller evidensbaserad 
behandling. 
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Transdiagnostiska behandlingar anses av flera författare vara lösningen på detta 
problem då de bibehåller ett vetenskapligt förhållningssätt men är lättare att 
implementera i reguljär vård än diagnosspecifika manualer (Craske, 2012, Taylor & 
Clarke, 2009). Då de kan användas till ett bredare spektrum av svårigheter behövs färre 
utbildningsinsatser, vilket ökar tillgänglighet till evidensbaserade behandlingar till en 
lägre implementeringskostnad (Craske, 2012, Chamberlain & Norton, 2013, Ehrenreich 
et al., 2007, Farchione & Bullis, 2014, Mc Manus et al., 2010, Norton & Philipp, 2008, 
Taylor & Clarke, 2009, Wilamowska et al., 2010). Ytterligare ett argument relaterat 
spridning av evidensbaserade metoder och tillgänglighet för patienter är att 
transdiagnostiska behandlingar i grupp skulle kunna vara användbara vid mindre 
kliniker där genomströmningen av klienter är för låg för att diagnosspecifika grupper 
ska kunna användas (Chamberlain & Norton, 2013, Mc Manus et al., 2010, Norton & 
Philipp, 2008, Taylor & Clarke, 2009). Gruppbehandlingar i offentlig vård anses vara 
resursbesparande, t.ex. finns det studier som tyder på att det mätt i terapeuttid är femtio 
procent mer effektivt att arbeta med grupp än med individuella patienter. Forskning 
tyder också på att KBT-behandling i grupp kan ge lika goda resultat som individuell 
behandling (Bieling, Mc Cabe & Anthony, 2008). 

Sammanfattningsvis förekommer flera argument för utveckling av transdiagnostiska 
behandlingsformer. Att utforma behandlingar som utgår från bakomliggande svårigheter 
samt möter likheter i komorbida tillstånd både sparar implementerings- och 
bedömningsresurser i vården samtidigt som behandlingarna är mer verksamhets- än 
forskningsnära (Ehrenreich et al., 2007). 

Den trefaldiga sårbarhetsteorin kring uppkomst av emotionella svårigheter 
Den trefaldiga sårbarhetsteorin (Barlow et al., 2004, Barlow et al., 2013) är en teori om 
en samverkande uppsättning av sårbarheter relevanta för uppkomst av känslomässiga 
störningar. Teorin, som ligger till grund för Unified Protocol, kan ses som en förklaring 
till varför vissa utvecklar emotionella svårigheter. Det räcker inte med att bara ärftlighet 
och generella upplevelser, även inlärningshistoria och hur vi lär oss förstå och hantera 
svårigheter spelar en stor roll. 

För att känslomässiga störningar ska utvecklas finns för det första en biologisk faktor. I 
forskning har man visat att olika medfödda faktorer kan ligga till grund för att 
känslomässiga svårigheter kan komma att utvecklas. Begrepp som nämns är 
temperamentsfaktorer såsom ångest, neuroticism, negativ affekt och svårigheter att 
inhibera beteendemässiga impulser (Allen et al., 2008, Barlow et al., 2004, Barlow et 
al., 2013). Forskning kring emotioner stöder den biologiska faktorn och att 
neurobiologiska processer kan ligga till grund för ökad intensitet och frekvens i 
negativa känsloupplevelser (Wilamowska et al., 2010). Enligt Wilamowska är 
neurotisicm/negativ affektivitet och extraversion/positiv affektivitet två grundläggande 
temperamentsmässiga konstrukt, som beskrivs vara ärftliga och stabila över tid. Det 
förstnämnda beskrivs som en relevant förekommande sårbarhet vid de flesta 
emotionella svårigheter medan låg positiv affekt främst påverkar unipolära 
depressioner, social oro och agorafobi (Barlow et al., 2004, Wilamowska et al., 2010). 
Wilamowska et al., (2010) beskriver flera gemensamma nämnare i hjärnans funktion 
mellan olika emotionella svårigheter, vilket de anser skulle kunna vara ett bevis för ett 
generellt bakomliggande syndrom vid emotionella svårigheter. Ökad aktivitet i limbiska 
systemet och ineffektiv feedback mellan kortikala och limbiska strukturer skulle, enligt 
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Wilamowska et al., (2010), kunna vara en förklaring till skillnader som kan påvisas 
mellan personer med ångest och depression från friska personer. Till exempel har ökad 
aktivitet i amygdala upptäckts hos personer med neurotisk personlighet. Ökad 
amygdalaaktivitet tillsammans med dysreglering av cortikal inhibering av 
amygdalaresponser har även setts i studier av social fobi, posttraumatiskt stressyndrom 
och generaliserat ångestsyndrom. 

Den andra faktorn är en generaliserad psykologisk sårbarhet som utgår från individens 
tidiga livshändelser. Till detta räknas t.ex. tidiga upplevelser som upplevts 
okontrollerbara och lett till att individen fått en känsla av bristande kontroll och 
oförutsägbarhet. Dessa upplevelser leder till att klienten inte utvecklar adaptiva 
copingmekanismer och därmed har en ökad risk för att uppleva affekter som negativa. 
Upplevelsen av bristande kontroll tycks vara grunden för känslomässiga tillstånd såsom 
ångest och depression (Allen et al., 2008, Barlow et al., 2004, Barlow et al., 2013). 

Den tredje faktorn, specifik psykologisk sårbarhet, handlar om hur individen genom sin 
inlärningshistoria lärt sig tolka somatiska sensationer, påträngande tankar och sociala 
relationer som farliga även om de objektivt inte är det (Allen et al., 2008, Barlow et al., 
2013). Om de båda första faktorerna förekommer samtidigt ökar risken för att utveckla 
emotionella svårigheter i samband med stressande livshändelser (Barlow et al., 2013). 
Dock krävs, enligt Barlow (2004), förekomst av en tredje faktor för att de utvecklade 
svårigheterna ska få en klinisk karaktär. 

Emotioners roll för förståelse av svårigheter samt behandling av dem 

Forskningsintresse för känslor har tidigare främst funnits inom neurovetenskap, social-, 
och utvecklingspsykologi, men fokuseras allt mer på i psykoterapiforskning (Ehrenreich 
et al., 2007). Betoning på emotioners funktion samt i vilken kontext de uppträder 
beskrivs som viktigt. ”Understanding the importance of context in learning new, 
adaptive ways of relating to emotional experiences is a critical variable in the ultimate 
success of emotional-focused interventions” (Ehrenreich et al., 2007, s. 424). 
Ehrenreich et al., (2007) beskriver det som fundamentalt att både förstå emotioners roll i 
utveckling av psykologiska svårigheter och att öka medvetenhet om hur känslomässiga 
processer kan användas i behandling. De poängterar att det är av vikt att både förstå 
emotioners funktion och struktur. Emotioners strukturella innehåll innebär kunskap om 
varför vi har känslor och hur de upplevs och kan vara viktig i inledningen av en 
behandling i syfte att öka klientens medvetenhet om sina reaktioner. Känslors funktion 
relaterar till hur klienter använder sina känslomässiga reaktioner för att navigera och 
reglera interaktioner med både inre och yttre miljö. Vidare beskrivs det som viktigt att 
förstå i vilken kontext känslorna upplevs eftersom de då sätts i relation till individers 
kulturella och sociala sammanhang, emotionella utveckling samt privata upplevelse. 
Medvetenhet om social kontext innebär att klienten också kan bli medveten om, och öka 
flexibilitet, för när olika emotionella responser är adekvata. Känsloreglering tycks spela 
stor roll vid utveckling av emotionella svårigheter (t.ex. Barlow et al., 2004, Barlow et 
al., 2013). Med känsloreglering menas ”strategier som människor använder för att 
påverka uppkomst och upplevelse av, intensitet i och uttryck för en rad olika känslor” 
(Barlow et al., 2013 s. 34). Känslomässiga svårigheter karaktäriseras till viss del av 
försök att kontrollera både positiva och negativa affekter genom att hålla ifrån oss, 
kontrollera och försöka ignorera känslomässiga upplevelser. Försök att kontrollera 



   7 

känslor leder ofta till ökad frekvens av de känslor som personen försöker reglera 
(Barlow et al., 2004). 

Ehrenreich et al., (2007) nämner också vikten av att både förstå negativa affekter och 
öka kunskapen om de positiva emotionernas roll. Negativa affekter såsom rädsla och 
ilska anses ofta ha ett överlevnadsperspektiv genom att de minskar individers 
uppmärksamhet och förbereder kroppen för att agera. Positiva emotioner betonas som 
intressanta och viktiga att föra in i behandlingar. Enligt Ehrenreich et al., (2007) har de 
möjligen en ”undo” effekt d.v.s. kan minska effekten av negativa emotioner. Det skulle 
kunna innebära att positiva emotioner kan användas som inkompatibla responser på 
negativa känsloupplevelser vilket på lång sikt kan öka individers copingresurser och 
resiliens genom ökad flexibilitet och kreativt tänkande. 

Unified Protocol 
Unified Protocol (UP), som prövades i denna studie, är en transdiagnostisk 
emotionsfokuserad behandlingsform, utvecklad för att vara användbar vid ångest och 
depressionstillstånd och andra tillstånd där ångest och dysfunktionell känsloreglering är 
vanligt förekommande såsom vid somatoforma syndrom och dissociativa svårigheter 
(Ellard et al., 2010). UP utgår från den kognitiva beteendeterapins grundprinciper men 
fokuserar specifikt på hur individer upplever och reagerar på sina emotionella 
reaktioner. Genom emfas på känsloupplevelse vill UP poängtera känslors adaptiva och 
funktionella natur, öka tolerans av känslors intensitet och identifiera och korrigera 
maladaptiv känsloreglering (Barlow et al., 2013, Ellard et al., 2010, Wilamowska et al., 
2010). Huvudkomponenter i behandlingen var ursprungligen att ändra kognitiva 
felbedömningar, förebygga emotionellt undvikande och öka beteenden som inte 
associeras med dysreglerade känslor (Barlow et al., 2004). Både UP för vuxna och en 
manual som riktas mot tonåringar syftar till att förändra individers förhållande till sina 
egna känslomässiga upplevelser och hjälpa dem att ha mer adaptiv känsloregelring 
under känslomässig arousal. Upplevelsebaserade övningar används för att förklara och 
öka förståelse för individers privata upplevelser (Ehrenreich et al., 2007). I dagens UP 
anses individers förmåga till känsloreglering vara en viktig behandlingsfaktor då 
förmåga anses vidmakthålla känslomässiga störningar och är målet med behandlingen 
(Barlow et al., 2013). Upplevelsebaserade interventioner betonas i syfte att öka 
flexibilitet och därmed sannolikheten att inlärda färdigheter är generaliserbara till annan 
kontext (Ehrenreich et al., 2007). Initialt var UP indelad sessionsvis. Den senaste 
versionen innehåller istället fyra kärnmoduler som innebär att öka känslomässig 
medvetenhet, stimulera flexibilitet i kognitiva bedömningar, identifiera och förebygga 
känslomässigt undvikande och in-vivo och interoceptiv exponering (Ellard et al., 2010). 
I manualen, som också är utgiven i bokform, har dessa kärnkomponenter utvecklats till 
åtta moduler som behandlaren har frihet att anpassa till klienter (Barlow et al., 2013). 

Evidens för transdiagnostiska behandlingar 
Flera studier visar att transdiagnostiska behandlingar i grupp har visat sig lika effektiva 
som diagnosspecifika vad gäller att reducera symtom på ångest och ångest 
depressionssymtom och bättre än klassisk KBT-behandling (t.ex. Norton & Barrera 
2012). Flera författare påtalar dock en brist på kontrollerade studier (t.ex. Mohammadi, 
Bihrashk & Gharaie, 2012, Norton et al., 2013, Norton & Barrera, 2012). 
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I syfte att jämföra resultaten mellan transdiagnostiska behandlingar och 
diagnosspecifika KBT-behandlingar genomfördes en studie (Norton & Barerra, 2012). 
Fyrtiosex klienter randomiserades till 12 veckors transdiagnostisk eller diagnosspecifik 
behandling i grupp. Fyra till sex deltagare deltog i varje grupp, men det var en tendens 
till något färre deltagare i de diagnosspecifika grupperna då det av etiska skäl inte var 
möjligt att skjuta på behandlingen tills det fanns tillräckligt antal deltagare med specifik 
diagnos. Resultaten visade signifikanta förbättringar i alla grupper, vilket enligt 
författarna innebär att transdiagnostisk behandling har lika goda resultat som 
behandlingar som anses vara ”golden standard” vid social fobi, generaliserat 
ångestsyndrom och paniksyndrom men med den fördel att det är lättare att sprida och 
öka tillgänglighet till transdiagnostisk behandling. 

I en studie av Norton et al., (2013) studerades hur effektiv transdiagnostisk behandling i 
grupp var vid komorbiditet. Resultat jämfördes för 79 klienter som hade genomgått 
behandling. Minskning av komorbida diagnoser jämfördes också med publicerade 
diagnosspecifika KBT-studier. Sextiotre procent av klienterna uppfyllde kriterier för 
flera diagnoser vid behandlingens start. De som hade komorbida tillstånd hade också 
högre svårighetsgrad i sin primära diagnos.  Två tredjedelar av de som avslutade 
behandlingen uppfyllde inte längre kriterier för kliniska, komorbida tillstånd, vilket 
enligt författarna är bättre än vid diagnosspecifik KBT och ett bevis för att 
transdiagnostisk behandling i grupp förknippas med större minskning i komorbiditet än 
vid diagnosspecifik KBT. 

I en iransk studie (Mohammadi et al., 2012) jämfördes transdiagnostisk KBT-
behandling i grupp med klassisk kognitiv gruppterapi. Fyrtioen studenter med ångest- 
och depressionssymtom randomiserades till två grupper. Resultaten i den 
transdiagnostiska gruppen visade på signifikant symtomförbättring på alla 
mätinstrument i båda grupperna, dvs reduktion i ångest, depression, stress och 
funktionsnivå. Ångestreduktion var signifikant bättre i den transdiagnostiska gruppen än 
i KBT-gruppen. Författarna till studien drar slutsatsen att ångestsymtom reduceras 
bättre än i KBT-gruppen eftersom deltagare i den transdiagnostiska gruppen erhöll 
känslomässig och interoceptiv exponering, vilket enligt författarna är allmänt ansedda 
ångestreducerande tekniker.  

Ett svenskt forskarteam genomförde en randomiserad kontrollerad studie (RCT) där två 
olika transdiagnostiska gruppbehandlingar jämfördes med care as usual (CAU) (Ejeby 
et al., 2014). Syftet med studien var att undersöka om två olika transdiagnostiska 
behandlingar påverkade livskvalitet och psykologiska symtom hos primärvårdspatienter 
med ångest, depression och stressrelaterade tillstånd. Patienter (n=278) randomiserades 
till Multimodal behandling i grupp (MMI), KBT i grupp eller CAU. I MMI-
behandlingen genomfördes behandlingen av sjuksköterskor utan psykoterapeutisk 
erfarenhet. Behandlingen, som genomfördes i 12 sessioner under 6 veckor, innehöll 
bl.a. psykoedukation om tankar och känslor, att dela med sig av problem och få 
feedback från gruppdeltagare, fysisk träning inkl. yoga övningar samt teambuilding-
övningar där anhöriga bjöds in att delta. KBT-grupperna pågick i 12 veckor och leddes 
av psykologer med utbildning och erfarenhet i KBT. Sessionerna innehöll 
konceptualisering av klienternas svårigheter, psykoedukation om tankars och känslors 
påverkan på psykiatriska symtom, exponering och träning i medveten närvaro. 
Individuella hemuppgifter formulerades. MMI visade sig ha bättre effekt än KBT, 
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medan KBT hade bättre effekt än CAU. Både MMI och KBT ansågs ha lovande resultat 
för fortsatt användning i primärvård. Ytterligare en slutsats var att patienter med låg till 
måttlig funktionsnedsättning kan ha god hjälp av behandling som levereras av personal 
med lägre utbildning inom psykoterapi, vilket lämnar utrymme att fler patienter kan få 
kvalitativ vård då de med avancerad utbildning frigörs för att behandla patienter  med 
svårigheter av mer grav karaktär. 

Reinhold och Krogh (2014) jämförde i en metaanalys resultat av transdiagnostiska 
behandlingar. Elva studier med tolv behandlingar valdes ut, varav åtta var 
gruppbehandlingar. Studierna utvärderade sju olika protokoll. I studien inkluderades 
publicerade studier riktade till vuxna klienter. Studiernas design skilde sig från 
varandra. Fem av dem var RCT-studier, en med kontrollerad design och fyra 
observationsstudier. Behandlingarna använde KBT-metoder vid multipla 
ångestsvårigheter. Som utfallsmått användes validerade globala mått på ångest. 
Reinhold och Krogh drar slutsatsen att 10 av 11 studier rapporterade signifikanta 
resultat i primära utfallsmått. När data från de olika studierna kombinerats med en s.k. 
”random-effekt” modell bedömdes effektstorlekar vara moderata om alla studier eller de 
som hade en kontrollerad design eller var observationsstudier bedömdes. Om samma 
metod används för att bedöma enbart RCT-studier är effektstorleken istället stor (0.80). 
Vidare beskrivs att metaanalysen visar på en heterogenitet mellan studierna vilket ger 
viss osäkerhet vid tolkning av resultaten. Reinhold och Krogh (2014) analyserade också 
heterogena faktorer i studierna. En faktor som skilde sig var urval och stigande ålder. 
Ökad komorbiditet associeras med sämre utfall, vilket indikerar att graden av 
komorbiditet och patienter med långvariga ångesttillstånd kan ha utvecklat en grad av 
kroniskt tillstånd som försämrar behandlingsresultat. Resultaten stämmer, enligt 
Reinhold och Krogh, överens med att komorbiditet försämrar prognos för behandlingar, 
men motsäger flera teorier om transdiagnostiska behandlingars inverkan på 
komorbiditet. Analysen visar också att de studier som använt responsprevention 
rapporterar bättre resultat än de som använt avslappningsträning som verksamma 
behandlingskomponenter. 

Gruppsammansättningens påverkan på resultat har undersökts i en studie: Resultaten 
tyder på att heterogena grupper inte signifikant påverkar resultaten vid transdiagnostisk 
behandling i grupp (Chamberlain & Norton 2013). 

Unified Protocol (UP), som också är en transdiagnostisk behandling, har utprovats i 
individuella behandlingar både i pilotstudier och uppföljande RCT. I en pilotstudie 
rapporterades att 72 procent av deltagarna svarat på behandlingen (Ellard et al., 2010, 
Barlow et al., 2013). Sextio procent uppnådde en hög funktionsnivå i slutet av 
behandlingen. Resultaten var än bättre efter sex månader och jämförbara med 
effektstorlekar i evidensbaserade KBT-behandlingar. I en RCT rapporterades att de som 
erhåller behandling med UP signifikant förbättrades både i huvud- och komorbida 
diagnoser samt hade minskad påverkan av vardagslivet, jämfört med kontrollgrupp 
(Farchione et al., 2012). I den studien behandlades 35 personer med en medelålder på 
29,8 år (sd 9,5 år). 26 personer slumpades till behandling, medan 11 personer erbjöds 
behandling efter att ha slumpats till väntelista. 9 av dessa behandlades senare. 
Femtionio procent av patienterna bedömdes ha svarat på behandling vid eftermätning, 
jämfört med noll procent i väntelistegruppen, vilket innebar att de inte längre uppfyllde 
kriterier för huvuddiagnos. Resultaten är signifikant förbättrade både vid efter- och 
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uppföljningsmätning, med mycket stora effektstorlekar. Resultaten, uppdelade på 
ursprunglig diagnos, förbättras från runt 50% förbättrade vid behandlingens slut till ca 
70% förbättrade vid 6 månaders uppföljning. 

UP har provats som gruppbehandling i en svensk pilotstudie (Bylin, 2014).  
Undersökningen genomfördes vid en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning för unga 
vuxna. Två grupper med klienter med olika ångestdiagnos genomförde UP i grupp. 
Fjorton deltagare, med en medelålder på 20,6 år, erbjöds deltagande i behandlingen. 
Sammanlagt nio individer räknades som fullföljare av behandlingen. På de tre 
utfallsmått som användes för att mäta ångest, depression och grad av 
funktionsnedsättning var resultaten signifikant förbättrade med stor effektstorlek. På 
individnivå förbättrades sju av nio fullföljare på minst ett av utfallsmåtten. Sex av nio 
deltagare visade på förbättrad funktionsnivå. Författaren drar slutsatsen att UP i grupp 
kan vara hjälpsam för personer med olika slags ångestsyndrom. 

Sammanfattningsvis har flera olika transdiagnostiska behandlingar, varav UP är ett 
exempel, prövats i flera studier med lovande resultat och förväntas kunna få lika god 
evidens som andra KBT-behandlingar. Om bakomliggande hypoteser stämmer, 
nämligen att spridning av evidensbaserad behandling förenklas och att komorbiditet 
behandlas, bör transdiagnostiska behandlingar spridas än mer. Idag föreligger dock 
ännu inte tillräckligt många väl genomförda studier för att man ska kunna verifiera 
hypoteserna. 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka effekten av Unified Protocol vid gruppbehandling. 
Studien var också en effectivenesstudie (Andersson, 2013), då den var avsedd att 
studera hur väl UP fungerade som gruppbehandling i reguljär psykiatrisk vård. En 
förhoppning var att erfarenheter och behandlingsresultat skulle kunna leda till 
förbättringar av klinikens gruppbehandlingar. 

Specifika frågeställningar var följande:  
Leder UP i grupp till signifikant förbättrade resultat vid mätning av depression, ångest 
och vardaglig funktionsnivå före, under och efter behandlingen? 

Leder UP i grupp till att patienterna, mätt med Valued Living Questionnaire, lever mer i 
överensstämmelse med sina värderade livsområden efter behandling? 
 

Metod 

Litteratursökning och avgränsning av studien 
Litteratursökning genomfördes under vår och sommar 2014 med i syfte att söka studier 
kring Unified Protocol, transdiagnostiska KBT-behandlingar och transdiagnostisk KBT-
behandling i grupp. Studier som refererade till internetbaserade transdiagnostiska 
behandlingar exkluderades i syfte att avgränsa studiens teoretiska bakgrund.  

Undersökningsgrupp 
Undersökningsgruppen (n:23) med en genomsnittsålder av 41,1 år (SD: 13,2 år) bestod 
av patienter som deltog i transdiagnostisk gruppbehandling vid Psykiatriska kliniken i 
Norrköping mellan september 2011 och april 2014. Fyra gruppbehandlingar 
genomfördes. Deltagarna rekryterades från klinikens två öppenvårdsmottagningar. 
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Ungefär trettio personer aktualiserades för gruppbehandling. Tjugotre personer (15 
kvinnor och 8 män) påbörjade gruppbehandling. Den genomsnittliga kontakten med 
psykiatrin var inför behandlingen 9,5 år. Alla patienter läkemedelsbehandlades parallellt 
med gruppterapin. Gruppens demografiska data presenteras i tabell 1. 
 
Tabell 1. Demografiska data för deltagare i gruppbehandling presenterat i medelvärden, 
standardavvikelser och andelar (n=23). 
 
Kön 

 
Kvinnor: 15 (65%) 

 
Män: 8 (35%) 

 Antal Medelvärde Standardavvikelse 
Ålder 23-74 år 41,1 år 13,2 år 
Kontakt med psykiatri 
före behandling 

1-23 år 9,5 år 7,4 år 

 
De 23 patienterna hade elva olika huvuddiagnoser, huvudsakligen inom ångest- och 
depressionsområdet. Hälften av patienterna hade minst en komorbid diagnos (se figur 
1). Tre patienters huvuddiagnos var inte en ångest- eller depressionsdiagnos (F900B 
ADHD, F619 ”Personlighetsstörningar av blandtyp”, F229 ”Ospecificerad icke organisk 
psykos”). De patienterna sökte eller rekommenderades gruppbehandling för att hantera 
ångest och erbjöds deltagande i gruppbehandlingen då de skattade symptom på 
depression och ångest vid förmätningen. 

Figur 1. Deltagarnas svårigheter uppdelat på övergripande diagnosgrupper 
samt förekomst av komorbiditet (n=23). 
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Inför behandlingen skattade alla deltagare symptom på ångest och depression på två 
olika skalor, aktuell funktionsnivå samt värderingar. Deltagarnas genomsnittliga 
ingångsvärden presenteras i tabell 2. Anmärkningsvärt är de höga värdena på BAI, 
PHQ-9 och WSAS som visar att medelvärdet för patienterna indikerar medelsvår 
depression, svår ångest och medelsvår till svår funktionsnedsättning. Detta 
indikerar att undersökningsdeltagarna, på gruppnivå, har tydliga svårigheter med 
depression och ångest, vilket medför allvarliga begränsningar i vardagen. 
 
Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser för alla skattningsskalor som ingick i 
förmätningen. 
 M  (SD) 
Visuell analog skala Depression (n= 23) 5,3 (2,8) 
Visuell analog skala Ångest (n= 23) 5,7 (2,6) 
Beck Anxiety Inventory (n= 23) 25,7 (11,5) 
Patient Health Questionnaire 9 (n= 23) 15,7 (6,6) 
Work and Social Adjustment Scale (n= 23) 23,5 (10,0) 
Valued Living Questionnaire Importance scale (n=20) 75,3 (12,1) 
Valued Living Questionnaire Consistency scale (n=20) 52,9 (17,5) 
Valued Living Questionnaire Total scale (n=20) 128,1 (23,0) 
 
Bortfall 
Sju deltagare (30%) avbröt behandlingen före åttonde sessionen. Två av dem sade efter 
1-2 sessioners deltagande att behandlingen inte var vad de förväntat sig. Två uteblev 
efter att endast ha kommit vid ett tillfälle. Tre fick svårigheter att ta sig till behandlingen 
av personliga skäl men erbjöds att delta vid senare tillfälle. Den sjunde patienten som 
inte räknas som fullföljare deltog i sju sessioner. En av de sju som avbröt lämnade inte 
in förmätning. En av tre de som avbröt i tidigt skede påbörjade behandlingen en gång 
till vid senare tillfälle. Hennes resultat räknas utifrån det tillfälle hon gick flest antal 
gånger. Som fullföljare räknas de 16 patienter som deltog i session åtta eller senare och 
bedöms ha deltagit tillräckligt för att tillgodogöra sig behandlingen. Tre av dem avbröt 
behandlingen efter session åtta. Flödet av patienter redovisas i figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runt 30 patienter visade intresse för behandling. 
26 av dem kom till bedömningssamtal. 

Avslutare: 13 patienter (57%) genomförde hela 
behandlingen 

23 patienter påbörjade behandling efter 
bedömningssamtal 

Fullföljare: 16 patienter (70%) genomförde 8 
sessioner. 

7 patienter (30%) avbröt 
före session 8 

3 patienter avbröt efter 
session 8 

1 patient tackade nej. 
2 patienter tackade ja men 
påbörjade inte behandlingen 

Figur 2: Flödesschema för bortfall av undersökningsdeltagare 
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Internt bortfall förekommer i materialet. Då någon uteblivit från session har VAS-
skattningar inte lämnats. Två av de 13 som avslutade behandlingen har endast lämnat ett 
av de två uppföljningsmåtten. En persons uppföljningsdata har försvunnit. Formuläret 
VLQ har endast fyllts i komplett av åtta av 13 av de som avslutade behandlingen och 
flera av dessa personer har endast fyllt i en sida av det dubbelsidiga formuläret. En 
subjektiv bedömning av författaren är att VLQ uppfattades som svårt att förstå och fylla 
i. 

Urvalsprocedur 
Urvalet kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval. Information om gruppbehandling 
spreds till anställda på mottagningsmöten inför första gruppbehandlingen, samt därefter 
via e-post inför nya gruppstarter. Informationsfoldrar (bilaga 1) placerades i 
väntrummen på Psykiatriska klinikens öppenvårdsmottagningar samt i 
personalutrymmen. Anställda inom vuxenpsykiatrin anmälde patienter till gruppledarna 
medan intresserade patienter uppmanades kontakta sina kontaktpersoner för vidare 
anmälan till gruppbehandling. De patienter som var intresserade av gruppbehandling 
fick träffa en av gruppbehandlarna för ett bedömnings- och informationssamtal, 
motsvarande första sessionen i UP-manualen. Om klienterna var intresserade av att delta 
i grupp fick de också fylla de skalor som användes vid för- och eftermätning. Efter 
bedömningssamtalen fattade behandlarna gemensamt beslut om patienten skulle 
erbjudas deltagande i gruppbehandling. 

En ambition var att erbjuda grupper med jämn kön- och åldersspridning i syfte att 
främja att patienter skulle välja att genomföra hela gruppbehandlingen (Bieling et al., 
2008, Jannert, M., föreläsning 2011). I de fall då köns- eller åldersfördelning blev skev 
erbjöds patienter individuell kontakt (sammanlagt 4 personer). Alla berörda patienter 
utom en valde gruppbehandling trots information om skev ålders- eller könsfördelning. 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Patienter som hade ett uttalat intresse för gruppbehandling och en uttalad vilja till 
förändring inkluderades. För att delta behövdes resultat på inledande skattningsskalor 
som tydde på svårigheter inom depressions- eller ångestspektrum. Det innebar att 
klienter kunde ha annan diagnos ställd av läkare, t.ex. ospecificerad 
personlighetsstörning, och samtidigt ha svårigheter inom depression- och 
ångestspektrum. Patienter erbjöds deltagande i grupp även om de medicinerade med 
t.ex. sömn- eller ångestdämpande preparat. Patienterna avråddes betydande 
medicinjusteringar under pågående gruppbehandling. En förhoppning var att 
nedtrappning av läkemedel skulle kunna bli ett mål för patienten efter behandlingen.  

Patienter exkluderades från behandling om de i förväg hade planerad frånvaro som 
omöjliggjorde deltagande eller omgivningsfaktorer som kunde antas interagera så att 
engagemang och närvaro i behandling påverkades negativt t.ex. pågående 
medicinjustering, ökad instabilitet inför gruppstart eller pågående skilsmässa. Patienter 
vars diagnos eller beskrivna svårigheter inte överensstämde med behandlingens 
inriktning exkluderades, t.ex. ADHD utan symptom på ångest eller depression. 
Deltagande i gruppen avslutades på behandlares initiativ då patienter i inledningsfas av 
behandling missade två eller fler sessioner och därmed inte bedömdes ha förutsättningar 
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att tillgodogöra sig behandlingen i grupp. Dessa patienter erbjöds deltagande i 
kommande grupp. 

Design 
Studiens är utformad som en inomgruppsmätning, där patienters självskattningar före, 
efter behandling samt vid 3 månaders uppföljning jämförs med varandra. Signifikanta 
skillnader i självskattningar räknas som att behandlingen har varit verksam. Studiens ses 
som en effectivenesstudie då den är genomförd i reguljär psykiatrisk vård i syfte att 
prova om en manualiserad behandling är effektiv i grupp och i reguljär verksamhet.  
 
Terapeuternas erfarenhet 
Bedömning, gruppbehandling och individuella samtal gavs av psykologer med 
grundläggande utbildning i KBT. Varje grupp leddes av två psykologer, varav 
författaren var en av dem, med gemensamt ansvar för att utveckla materialet och leda 
grupperna. Psykologerna hade vid behandlingens start jobbat två respektive fem år inom 
psykiatrisk öppenvård och hade två respektive nio års erfarenhet efter 
psykologutbildning. Den fjärde gruppen leddes av författaren och en PTP-psykolog. 

Mätpunkter 
Då Unified Protocol är en transdiagnostisk, känslofokuserad behandling riktad till 
patienter med både ångest- och depressionssymtom var det av vikt att dels bedöma om 
patienten hade de svårigheterna inför behandling, men också utfall av behandlingen, 
samt att kontinuerligt följa patientens utveckling under behandlingen. En parameter vid 
val av utfallsmått var att de skulle vara enkla för patienten att fylla i och därmed minska 
risken för internt bortfall. Självskattningar genomfördes inför behandling, vid sista 
sessionen samt uppföljning ca tre månader efter avslutad behandling. Som kontinuerligt 
mått fick deltagarna skatta aktuell ångest och depression före varje session. 
 
Mätinstrument 
De behandlingsmått som används i UP-manualen (OASIS och ODSIS) fanns inte 
översatta och validerade på svenska när gruppbehandlingarna inleddes. Nedan beskrivs 
de instrument som användes. 
Visuell analog skala (VAS) användes som kontinuerligt mått vid varje session samt vid 
för- och uppföljningsmätning. VAS-skalan är ett instrument som gör det möjligt att 
överföra subjektiva upplevelser hos patienter till en objektiv bedömning som hjälp för 
vårdpersonal. VAS-skalor är vanligt förekommande i sjukvård sedan mitten på 1900-
talet. VAS är validerat för smärtbehandling och beskrivs användbart vid känslomässiga 
tillstånd t.ex. illamående och depressionstillstånd (Pedersen & Roslund, 2008). 
Patienterna skattade på två olika skalor hur starkt de upplevt ångest, respektive 
depression den senaste veckan, där 0 betydde ingen ångest/depression alls och 10 värsta 
tänkbara ångest/depression. 

Beck Anxiety Inventory (BAI) användes för att bedöma grad av ångest och för att få 
kännedom om patientens kroppsliga symtom. Skalan skapades 1988 i syfte att särskilja 
ångest från depression (Osman, Kopper, Barrios, Osman & Wade, 1997). Skalan är ett 
självskattningsformulär som består av 21 items, maxpoäng 63. Skattning med 0-7 poäng 
räknas som minimal ångest, 8-15 poäng mild ångest, 16-25 poäng moderat ångest och 
26-63 poäng anses innebära svår ångest. Skalan har hög intern konsistens (α=.92) och 
test-retest reliabilitet (r = .75) (Beck, Epstein, Brown & Steer, 1988). 
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Patient Health Questionnaire (PHQ-9) består av nio items, totalpoäng 27. 0-4 poäng 
räknas som ingen depression, 5-9 lätt depression, 10-14 medeldepression, 15-19 
medelsvår- och 20-27 som svår depression. Skalan är ett självskattningsformulär där 
patienten skattar förekomst av symptom på nedstämdhet under de senaste två veckorna. 
Skalan är vanligt förekommande i både reguljär vård och forskningssammanhang. Dess 
psykometriska egenskaper har prövats i ett flertal studier (Kroenke & Spitzer, 2002; 
Kroenke, Spitzer & Williams, 2001; Spitzer, Williams & Kroenke, 2000). Kovalescent, 
Hinz och Brähler (2013) har tagit fram normativa data för normalpopulation och 
bedömer PHQ-9 som ett reliabelt och valitt instrument för att skatta depression i en 
normalpopulation. Reliabiliteten mätt med Cronbach’s alfa är 0.88. 

Work and Social Adjustement Scale (WSAS) användes i syfte att mäta förändringar i 
patientens vardagsfunktion. WSAS är ett självskattningsinstrument med fem items, 
maxpoäng 40. Skattning på 0-9 poäng anses vara subkliniska medan 10-19 poäng 
indikerar signifikant funktionsnedsättning associerat med mindre allvarliga svårigheter. 
Skattningar över 20 poäng indikerar medelsvåra och svåra funktionsnedsättningar. 
WSAS introducerades 1986 (Zahra et al., 2014). Crawford (2011) rankar WSAS högst 
av vanligt förekommande skalor som avser mäta social funktion som utfallsmått vid 
undersökningar av mental hälsa. Intern konsistens, mätt med Cronbach’s alfa, varierar 
mellan 0.70 och  0.84 i studier med patienter med depression och OCD (Mundt, Marks, 
Katherine Shear & Griert, 2002). Intern reliabilitet, mätt med Cronbach’s alpha är 0.82 i 
en studie med 4835 patienter i allmän psykiatrisk vård, vilket indikerar att en 
bakomliggande faktor mäts av de fem påståendena (Zahra et al., 2014). Validiteten 
beskrivs som god (Mundt et al., 2002, Zahra et al., 2014). 

Valued Living Questionnaire (VLQ) användes i syfte av att undersöka patienternas 
värderade livsområden och om patientens värderingar ändrades under behandlingens 
gång. En förhoppning var att formuläret skulle kunna vara en hjälp för patienten inför 
arbetet med målsättningar. VLQ består av två delskalor. Importanceskalan avser att 
mäta hur personen värderar livsområden. Consistencyskalan avser att mäta hur väl 
personen lever i överensstämmelse med sina värderingar. Skalorna kan även räknas 
samman i en totalpoäng. Inter-item konsistens, beräknad med Chronbachs alpha vid två 
separata mättillfällen var mellan  0.79 och 0.83 på importance skalan, mellan 0.65 och 
0.74 på consistencyskalan och mellan 0.65 och 0.74 för helskalevärdet (Wilson, 
Sandoz, Kitchens & Roberts 2010).  Enligt Wilson tyder detta på att det är högre 
variabilitet i hur man agerar än i hur man värderar olika livsområden samt att individers 
värderingar är konsistenta över tid.  Test-retestreliabilitet visar att importanceskalan 
bedömdes reliabel (0.90), och consistencyskalan marginell (0.58). Helskalans värde 
bedömdes vara bra (.75) liksom skalans temporala konsistens som varierade mellan .57 
och. 79. Signifikanta negativa korrelationer förekom mellan VLQ och flera psykiatriska 
och somatiska mått och signifikanta positiva korrelationer mellan VLQ och social 
funktion och psykisk hälsa, vilket enligt Wilson et al., (2010) innebär att värderade 
livsområden är relaterade till minskad ohälsa och förbättringar i livskvalitet. 

Beskrivning av behandling 
Behandlingen utgick från den engelska verisonen av Unified Protocol (Barlow et al., 
2011). Gruppledarna översatte stora delar av materialet och modifierade det för 
gruppbehandling. Samma material användes även i den gruppbehandling som 
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genomfördes efter att Unified Protocol officiellt översatts till svenska. I tabell 3 framgår 
vilka moduler som ingick i den ursprungliga manualen 

Tabell 3: Moduler i Unified Protocol (Barlow et al., 2011) 
Modul Innehåll 
1 Öka motivationen för engagemang i behandlingen 
2 Förstå känslor. Känn igen och kartlägg känsloupplevelser. 
3  Övning i känslomässig medvetenhet: att lära sig observera upplevelser 
4 Kognitiv värdering och omvärdering 
5 Känslomässigt undvikande. Känslostyrda beteenden 
6 Att bli medveten om kroppsliga förnimmelser 
7 Interoceptiv och situationsbaserad exponering  
8 Läkemedel. Resultat, Vidmakthållande och återfallsprevention. 
 

Arbetsmaterial till patienter 
Arbetsmaterial delades ut i pappersform till patienterna. De första två grupperna en 
mapp att förvara texter och arbetsblad i och fick nytt material vid varje session. De sista 
två grupperna fick vid behandlingens start de psykoedukativa texterna samlade i en 
pärm med register. Hemuppgifter och arbetsblad delades ut vid respektive session och 
sattes in i patientens pärm. Vid frånvaro skickades materialet per post till klienten. 

Motiverande förhållningssätt 
Kollegor som tidigare arbetat med t.ex. sömn- och ångestgrupper hade erfarenheter av 
att bortfallet var orimligt i stort i relation till arbetsbördan, vilket gjorde att 
gruppledarna arbetade systematiskt för att minska bortfall i grupperna. Detta gjordes i 
bedömnings- och informationssamtalet genom att målsättningar och förändringsintresse 
diskuterades samt genom att gruppledarna ansträngde sig för att skapa relation till 
klienterna i syfte att öka chansen att de skulle våga komma till första grupptillfället. 

Bedömningssession 
Inför behandlingsstart träffade gruppledarna alla anmälda för ett 90-minuters enskilt 
bedömande och motiverande samtal motsvarande första sessionen i UP-manualen. 
Syftet med samtalen var att informera om behandlingen, men också att bedöma 
patientens möjlighet att tillgodogöra sig behandling samt att påbörja målsättningsarbete 
inför gruppbehandlingen. Om patienten var tveksam till förändringsarbete genomfördes 
ambivalensutforskning, vilket i den svenska översättningen av UP kallas beslutsbalans 
(Barlow et al., 2013). Ett delsyfte med samtalen var att bedöma patientens svårigheter 
och att genomföra förmätning. Ytterligare ett syfte med bedömningssamtalet var att 
inleda en behandlingsrelation med patienten och därmed minska risken för uteblivande 
från behandlingsstart. Vid bedömningssamtalet delades två informationsblad ut. Ett om 
KBT och ett med riktlinjer om deltagande i grupp (bilaga 2 och 3). Klienten fick också 
ett första arbetsblad i hemuppgift. 

Behandlingsupplägg 
Gruppbehandlingen genomfördes i 11 sessioner, under ca fyra månaders tid. De första, 
mer psykoedukativa sessionerna, genomfördes veckovis för att därefter glesas ut för att 
ge patienterna mer möjlighet att påbörja beteendeförändring med fortsatt terapeutstöd. 
Vid fjärde grupptillfället gavs session fyra två gånger på grund av lågt deltagarantal vid 
första tillfället. Utöver de 11 gruppsessionerna skedde bedömningssamtal, ett samtal i 
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mitten av behandlingen samt uppföljningssamtal individuellt. En av sessionerna 
genomfördes i form av en heldag med planerade beteendeexperiment som patienterna 
fick i uppgift att utföra parvis (Stalby, M., personlig kommunikation 2011). 

Skriftlig feedback gavs på hemuppgifter till deltagarna i andra, tredje och fjärde 
gruppen. Det gjordes i syfte att förstärka patientens hemuppgiftsarbete samt för att 
individuellt anpassa behandlingen. Den skriftliga kommunikationen mellan deltagare 
och behandlare möjliggjorde också för deltagarna att bearbeta material som de tyckte 
var för privat för att delge i grupp. 

Varje session var två timmar och inleddes med att gå igenom agenda samt med en 
mindfulness- eller upplevelsebaserad övning (med undantag av första sessionen som 
avslutades med en koncentrationsövning), följt av genomgång av hemuppgifter. En 
kortare fikapaus, som behandlarna deltog i, följdes av ny rational och övningar kopplat 
till denna samt genomgång av ny hemuppgift. Varje session avslutades med en 
sammanfattande runda. 

Mindfulnessövningarna anpassades något efter gruppens intresse och förutsättningar. 
Anledning till att fokus lades på detta var behandlarnas personliga uppfattning att 
mindfulness kräver mer övning och uppmuntran för att påbörja än andra interventioner i 
behandlingen. Exempel på övningar som använts: Andningsankare och kroppsscanning 
10 minuter (Schenström 2007), Russinövningen (Hayes 2007), Prismaövningen (Kåver 
& Nilsonne, 2007) Kroppsscanning 5 minuter från ”mindfulnessappen”(Mind apps), 
samt ”pelaren” (Andersson, T., personlig kommunikation 2014), och 
koncentrationsövning (okänt ursprung). En sessionsvis översikt av behandlingen och 
dess innehåll presenteras i tabell 4. Inför den andra gruppbehandlingen gjordes mindre 
justeringar i materialet och i sessionernas innehåll och ordning. I tabell 4 redovisas 
ordningen i grupp 2-4. Justeringen kom att bli mer lik ursprungsmanualen. Det material 
som användes i de sista tre gruppbehandlingarna kan rekvireras från författaren. 

Tabell 4: Sessionsvis översikt av gruppbehandlingens innehåll 
 
Session 

 
Innehåll 

Motsvarande 
modul i UP 

Individuell 
bedömning 

Anamnestiskt samtal (90 minuter) i syfte att ringa in 
problemområden, inlärningshistoria, behandlingserfarenheter, 
förväntningar och motivation till förändring. Rational om 
gruppbehandling. Påbörja målformulering som hemuppgift (HU). 
Förmätning. 

1: Öka motivation 
för engagemang i 
behandlingen 

1 Tema: Vad är en emotion 
Innehåll: Presentation av behandlare och gruppmedlemmar och ett 
av varje individs mål. Rational - Vad är en emotion. Påbörja 
registrering med trekomponentsmodellen. Koncentrationsövning.  
HU: Läs text samt registrera minst tre trekomponentsmodeller av 
känslor 

2: Förstå känslor 

2 Tema: Medvetandegöra emotioner  - ARK-modellen 
Innehåll: Koncentrationsövning. Genomgång av ARK-modellen 
med något klientexempel. Påbörja registrering inför HU. 
HU: Läs text samt fyll i ARK-modellen vid minst tre tillfällen. 

2: Känn igen och 
kartlägg känslo-
upplevelser 

3 Tema: Vara i nuet/medveten närvaro 
Innehåll: Presentation av mindfulness samt tre övningar: 
russinövningen, koncentrationsövning samt kroppsscanning.  
HU: Läs text samt minst en daglig övning i medveten närvaro. 

3: Övning i 
känslomässig 
medvetenhet – att 
lära sig observera 
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Registrera. upplevelser 
4 Tema: Tankarnas funktion och betydelse 

Innehåll: Medveten närvaroövning: Stå på en stol och föreställ dig 
att du tar ett kliv från ett tak. Identifiera automatiska 
tankar/tolkningar. Öva på detta.  
HU: Läs text, fortsätt med övningar i medveten närvaro, registrera 
automatiska tankar kring ett valt tema. 

4: Kognitiv 
värdering och 
omvärdering 

5 Tema: Kroppsliga reaktioner på ångest + Känslomässigt undvikande 
Innehåll: Kroppsscanning. Genomgång av tema. Påbörja lista över 
undvikandebeteenden. 
HU: Identifiera emotionella undvikandestrategier, registrera. 
Fortsätt med medveten närvaro.  

5: Känslomässigt 
undvikande  

Individuell 
session 

45 minuter. Uppföljning av individuella HU samt diskussion av 
specifika svårigheter. Möjlighet för klienten att ta upp 
frågeställningar av mer privat karaktär.  

 

6 Tema: Interoceptiv exponering 
Innehåll: Kroppsscanning, övning i syfte att demonstrera 
habituering, genomgång av att förstå inre fysiska sensationer. 
Genomförande av interoceptiva övningar i grupp. Gruppledarna 
deltar och deltagarna turas om att observera och delta.  
HU: Läs text, genomför interoceptiva övningar, fortsätt med 
medveten närvaro. 

6: Att bli 
medveten om och 
tolerera 
kroppsliga 
förnimmelser 

7 Tema: Introducera in vivo exponering, upprätta obehagshierarki 
Innehåll: Kroppsscanning, Genomgång av olika former av 
exponering, påbörja arbetet med obehagshierarki. 
HU: Läs text, Arbeta med obehagshierarki, Fortsätt med 
interoceptiv exponering samt valfritt om patienten vill repetera 
tidigare moment.  

7: Interoceptiv 
och 
situationsbaserad 
känlsomässig 
exponering 

8 Heldag 
Tema: In vivo exponering/beteendeexperiment 
Innehåll: Planering av dagens exponering/beteendeexperiment. 
Deltagarna får i uppgift att parvis genomföra övningar, äta lunch 
samt köpa fikabröd till eftermiddagens genomgång. Genomgång av 
erfarenheter. 
HU: Planera och genomför egna exponeringar/beteendeexperiment. 
För den som behöver, fortsätt med interoceptiva övningar. Valfritt 
ur tidigare HU. 

7: Interoceptiv 
och 
situationsbaserad 
känslomässig 
exponering 

9 Tema: Boosta beteendeförändring inför avslut och vidmakthållande. 
Innehåll: Kroppsscanning, repetition av nyckelbegrepp, 
prismaövningen. Gemensam övning i beslutsbalans.  
HU: Vad vill jag göra för att fortsätta utvecklas mot mina mål. 
Planera individuell HU till nästa gång. Individuell beslutsbalans. 

8: Resultat, 
vidmakthållande 
och 
återfallsprevention 

10 Tema: Att uppmärksamma sina framsteg och se framåt. Innehåll: 
Kroppsscanning, repetera färdigheter för att hantera emotioner. 
Utvärdera framsteg. Introduktion av ”bli din egen terapeut och 
planeringsblankett. Individuell planering av övningar.  
HU: Läs text, veckovis utvärdering och planering av träning. Fyll i 
frågor inför vidmakthållande. 

8: Resultat, 
vidmakthållande 
och 
återfallsprevention 

11 Tema: Avslut och utvärdering. Eftermätning 
Innehåll: Kroppsscanning/Prismaövningen, samt ”pelaren”. 
Genomgång av HU, återkoppling av individuella VAS-skattningar. 
Vidmakthållande – hur fortsätta mot individuella mål.  

8: Resultat, 
vidmakthållande 
och 
återfallsprevention 

Individuell 
uppföljning 

Summering av behandlingen, vidmakthållande, hantering av 
bakslag samt framtida mål. Uppföljningsmätning. 
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Individuella sessioner 
Gruppdeltagarna träffade i huvudsak samma behandlare för bedömning, individuell 
session och uppföljningssamtal. Den individuella sessionen genomfördes efter fem 
sessioner i syfte att förekomma önskemål på individuella sessioner (Jannert, M., 
föreläsning 2011) samt att ytterligare motivera patienten till hemuppgifter i riktning mot 
patientens individuella mål och behov. Uppföljningssamtal skedde ca tre månader efter 
avslut. Det huvudsakliga syftet var en boostersession, men också utvärdering av 
behandlingen och eftermätning. 

Huvudsakliga modifieringar jämfört med Unified Protocolmanualen 
För att anpassa UP-manualen till gruppbehandling gjordes flera modifieringar. 
Sessionerna var två timmar inklusive en kortare fikapaus. Övningar i känsloinduktion ur 
UP-manualen ersattes med mindfulness och upplevelsebaserade övningar. I syfte att 
ytterligare motivera till beteendeförändringar och öka patientens mod att exponera på 
egen hand genomfördes en heldag med beteendeexperiment och exponeringsövningar i 
par. I de sista tre behandlingsgrupperna gavs skriftlig feedback på hemuppgifter i syfte 
att individualisera behandlingen och positivt förstärka patientens att patienterna gjorde 
hemuppgifter. 

Information och samtycke till deltagande 
Deltagarna i behandlingen informerades muntligt om gruppledarnas avsikt att utvärdera 
behandlingen genom att avidentifierat använda resultaten på skattningsformulären. 
Ingen deltagare emotsatte sig användning av data. 

Statistiska analyser 
Resultatberäkningar genomfördes i IBM SPSS Statistics (version 22). Som huvudmått 
användes de kontinuerliga VAS-skattningarna av depression och ångest samt för- efter 
och uppföljningsmätningar med BAI, PHQ-9 och WSAS. 

För att undersöka om skillnad förelåg mellan de som avbröt och de som fullföljde 
behandlingen genomfördes oberoende t-test.  

VAS-skattningar som kontinuerligt mått möjliggjorde att använda resultat från de 16 
patienter som bedömdes vara fullföljare men inte fyllt i efter- och 
uppföljningsmätningar. Som fullföljare av behandlingen räknades de patienter som var 
kvar i behandlingen vid den åttonde sessionen, eftersom det efter den sjunde sessionen 
inte infördes några nya interventioner, varför man kan anse att patienterna fått del av 
hela behandlingen, men inte av beteendeförändring och vidmakthållande. Den åttonde 
sessionen var också det tillfälle som gruppen träffades en heldag. 

För att beräkna om patienternas skattning av ångest och depression förändrades 
signifikant från förmätning till åttonde sessionen användes Anaysis of Variance 
(ANOVA), för upprepade mättillfällen. Parvisa t-test användes som validering och för 
att undersöka om signifikans förelåg mellan mätpunkterna. Effektstorlekar beräknades 
med Cohen’s d för inomgruppsmätningar enligt formeln:  𝐸𝑆 = 𝑀1−𝑀2 / !"!!!"!

!
 

Där enstaka mätpunkter saknades, det vill säga om patienten varit frånvarande, 
användes medelvärde mellan föregående och efterföljande session. Där avslutande 
mätpunkt saknades användes värdet från det sista mättillfället (last observation carried 
forward). Intent to treat (ITT) analys planerades för alla patienter som påbörjade 
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behandlingen. För VAS-skattningarna genomfördes analysen med enstaka saknade 
mätpunkter korrigerade med medelvärde mellan föregående och efterföljande session. 
Där avslutande mätpunkt saknades användes värdet från det sista mättillfället (last 
observation carried forward).  

De 13 patienter som avslutade hela behandlingen deltog i avslutande session och/eller 
uppföljningssamtal och i samband med det fyllde i avslutande självskattningar. I de fall 
där någon av dessa saknades (en eftermätning och två uppföljningsmätningar) användes 
samma resultat för båda mättillfällena. Medelvärdesjämförelser av BAI, PHQ-9, WSAS 
och VLQ gjordes med Analysis of Variance (ANOVA), för upprepade mättillfällen. 
Parvisa t-test användes som validering och för att undersöka om signifikans förelåg 
mellan två av de tre mätpunkterna. Effektstorlekar beräknades med Cohen’s d för 
inomgruppsmätningar. ITT-analys planerades för alla patienter som påbörjade 
behandlingen. Vad gäller för- efter- och uppföljningsmätningarna var det inte 
genomförbart eftersom bara ett mättillfälle fanns för de patienter som avbröt 
behandlingen före avslutande och uppföljande mättillfällen. 

I syfte att visualisera skillnader i patienternas svårighetsgrad, och som komplement till 
medelvärdesjämförelser, genomfördes en analys av patienternas förändring i jämförelse 
med skattningsskalornas normer. 

Resultat 

Av de 23 patienter som påbörjade behandlingen räknas 16 patienter (70%) som 
fullföljare av behandlingen, d.v.s. de deltog i åtta sessioner eller fler och fick därmed  ta 
del av alla huvudsakliga behandlingsinterventioner. För de patienterna beräknas resultat 
utifrån de skattningar som fylldes i vid varje behandlingstillfälle. Då tre patienter avbröt 
behandlingen efter session åtta räknas 13 patienter (57%) ha både fullföljt och avslutat 
behandlingen. Dessa 13 patienter deltog i de avslutande sessionerna som fokuserade på 
att vidmakthålla beteendeförändringar, fyllde i minst en av de två avslutande- och 
uppföljande självskattningarna. Deras resultat beräknas både utifrån de sessionsvisa 
skattningarna samt från för- efter och uppföljningsmätningar. Som framgår av tabell 5 
var de 16 deltagare som räknas som fullföljare av behandlingen 11 kvinnor och fem 
män. Deras genomsnittliga ålder var 39,4 år (SD: 12,1 år) med i genomsnitt 10,1 års 
(SD 7,8 år) kontakt med psykiatri inför behandlingen. Under gruppbehandlingen 
ändrade sex (38%) av patienterna sin medicinering trots rekommendation att inte göra 
betydande läkemedelsförändringar under pågående gruppbehandling.  
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Tabell 5. Demografiska data för deltagare i gruppbehandling presenterat i medelvärden, 
standardavvikelser och andelar (n=16). 
 
Kön 

 
Kvinnor: 11(69%) 

 
Män: 5 (31%) 

  
Antal 

 
M 

 
SD 

Ålder 23-57 år 39,4 år 12,1 år 
Kontakt med psykiatri 
före behandling 

1-23 år 10,1 år 7,8 år 

Deltagande  
(antal sessioner) 

9-14 12,3 sessioner 1,7 sessioner 

 Ja Nej Data saknas 
Läkemedelsförändring 
under behandlingen 

6 (38%) 8 (50%) 2(13%) 

 
Skillnad i förmätning mellan de som avbröt och de som avslutade behandlingen 
Oberoende t-tester genomfördes för att undersöka om det förelåg någon signifikant 
skillnad mellan de som avbröt och de som fullföljde behandlingen. Signifikant resultat 
och en trend redovisas i tabell 6. Av de som avbröt behandlingen (n:7) hade sex 
patienter (86 %) komorbida diagnoser vilket innebär endast fem av de som initialt hade 
komorbida diagnoser fullföljde. Vad gäller skillnad i skattning av ångest i VAS-
skattningar var resultaten nära signifikans (en trend). Det innebär att det finns en 
tendens till att de som avbröt behandlingen hade högre ångest än de som fullföljde 
behandlingen. 

Tabell 6: Medelvärden, standardavvikelser, F- t- och P-värde för signifikant skillnad 
och tendens till skillnad mellan patienter som (1) avbröt (n= 7) och (2) fullföljde 
behandlingen (n = 16). 
  

M (SD) 
 

F 
 
t 

 
P 

 
ES 

Komorbida diagnoser 1)1,14 (0,38) 
2)1,94 (0,77) 
1)7,29 (2,21) 
2)5,06 (2,54) 

3,06 -2,56 0,018 -1,39 
 
Visuell Analog Skala Ångest 

 
0,26 

 
2,00 

 
0,059 

 
0,93 

Intention to treat (ITT) analys av deltagarnas (n:23) skattningar av ångest och 
depression visade på signifikanta förbättringar avseende depression (F(12, 264)=2,42, 
P=0,05, ES=0,23), men inte för ångest (12, 264)=1,40, P=0,23). Den signifikanta 
skillnaden har måttlig effektstorlek. 

Resultat på kontinuerliga skattningar av ångest och depression för fullföljare (session 
8) av behandling (n:16). 
I samband med bedömningssamtal och inför alla sessioner skattade patienterna aktuell 
depression och ångest på VAS-skalor. ANOVA för upprepade mättillfällen (session 1-
8) visade att medelvärden på patienters subjektiva skattning av depression och ångest 
skiljde sig signifikant (d.v.s. förbättrades) över mättillfällena. VAS Depression (F (8, 
120) = 2,896, P = 0,006, ES=0,31) och VAS ångest (F (8, 120 = 2,018, P = 0,050, 
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ES=0,21). Resultaten för de 16 patienter som räknas som fullföljare visualiseras i figur 
3. Resultaten visar en signifikant förbättring med måttlig effektstorlek för båda 
skalorna. 

Figur 3: Medelvärden för visuella analoga skattningar (VAS) för depression och 
ångest för de patienter som fullföljde session 1 till 8 (n=16) 

Parvisa t-test genomfördes som validering och för att undersöka mellan vilka 
mätpunkter signifikanta skillnader förekom. I t-testen är patienternas skattningar 
gällande depression signifikant förbättrade med stor effektstorlek mellan förmätning 
och session åtta (se tabell 7). Inga resultat är signifikanta vad gäller patienternas 
skattningar av ångest med denna analysmetod. Som framgår av tabell 7 är resultaten 
nära signifikant skillnad (en trend) mellan session fem och sex, vilket innebär att en 
nära signifikant förändring i ångest förekom efter den femte sessionen, vilket är den 
session som behandlar kroppsliga reaktioner vid ångest. 
 
Tabell 7: Medelvärden, standardavvikelser, t-värden, frihetsgrader, P-värden och 
effektstorlekar vid signifikanta eller tendens till signifikant skillnad vid parvisa t-test av 
visuella analoga skalor (VAS) för depression och ångest för de som fullföljt behandling 
(n:16). 
 M (SD) t df P ES 
VAS Depression       
Session 7 
Session 8 

4,78 (2,58) 
3,94 (2,62) 
 

2,18 15 0,045* 
p< 0,05 

0,32 

Förmätning 
session 8 

5,56 (2,76) 
3,94 (2,62) 

2,69 15 0,017* 
p< 0,05 

0,60 

VAS Ångest       
Session 5 
Session 6 

6,28 (2,74) 
4,94 (2,86) 

2,00 15 0,065 0,50 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

5,5 

6 

6,5 

Före 1 2 3 4 5 6 7 8 

Fullföljarnas 
medelvärden  

vid skattningar 
(N=16) 

Sessioner 

VAS Depression 

VAS Ångest 
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Resultat på för- efter och uppföljningsmått samt kontinuerliga självskattningar av 
ångest och depression för ”avslutare” av behandlingen (n:13) 
Inför gruppbehandlingarna, vid sista sessionen och vid uppföljningssessionen skattade 
patienterna symtom på depression med PHQ-9, symtom på ångest med BAI samt grad 
av funktionsnedsättning med WSAS. Därutöver skattades depression och ångest med 
VAS-skalor före varje session. De uppföljande mätningarna genomfördes av 13 
patienter. Resultaten presenteras i tabell 8. 
 
Tabell 8: Medelvärden, standardavvikelser, F-värden, P-värden och effektstorlekar på 
centrala utfallsmått för de som avslutat behandling (n:13)  
  

Förmätning 
 
Eftermätning 

 
Uppföljning  

 M (SD) M (SD) M (SD) F P ES 
VAS D 
(N=13) 

5,5 (2,9) 4,3 (2,6) 4,5 (2,4) 1,96 0,032*P
<0,05  

0,38 

VAS Å 
(N=13) 

4,8 (2,7) 4,7 (3,0) 4,6(3,0) 1,00 0,451 0,07 

PHQ-9 
(N=13) 

15,3 (8,0) 10,8 (7,4) 10,7 (8,3) 3,89 0.055 0,56 

BAI 
(N=13) 

2,3 (13,2) 17,5 (9,6) 15,5 (9,0) 3,30 0,064 0,70 

WSAS 
(N=13) 

21,1 (12,2) 17,6 (10,2) 18,7 (9,6) 0,76 0,48 0,22 

VLQ I 
(N=9) 

76,9 (8,75) 73,1 (16,2) 71,1 (6,8) 0,86 0,43 0,75 

VLQ C 
(N=8) 

53,5 (3,9) 62,8 (7,6) 58.1 (5,9) 0,71 0,51 -0.94 

VLQ Total 
(N=8) 

132,5 (11,7) 138,9 (30,1) 133,3 (17,7) 0,27 0,73 -0,05 

Notera: Visuella analoga skalor för depression (VAS D) och ångest (VAS Å), Patient 
Health Questionnaire (PHQ-9), Becks Anxiety Inventory (BAI), Work and Social 
Adjustment Scale (WSAS) och de tre skalorna i Valued Living Questionnaire (VLQ) 
vid för- efter- och uppföljningsmätningar. 

 
Som framgår av tabell 8 visade ANOVA för upprepade mättillfällen (förmätning, alla 
sessioner samt uppföljning) att medelvärdet på VAS Depression skiljde sig signifikant 
(d.v.s. förbättrades) mellan de olika mättillfällena med en måttlig effektstorlek för de 13 
individer som avslutade behandlingen. ANOVA för upprepade mättillfällen visade att 
medelvärdet på VAS Ångest inte skiljde sig signifikant mellan de olika mättillfällena 
för dessa individer. Det kan även noteras att PHQ-9 låg nära en signifikant förändring 
(en trend) mot minskade depressionssymtom samt att BAI också närmade sig 
signifikant förbättring (en trend). Resultaten illustreras i figur 4. 
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Figur 4: Medelvärden för Visuella analoga skattningar (VAS) av depression och 
ångest för de patienter som avslutade behandlingens för alla sessioner (n=13) 

I tabell 8 framgår vidare att ANOVA för upprepade mättillfällen (före och efter 
behandling samt uppföljningsmätning) av PHQ-9, BAI och WSAS inte visade någon 
signifikant förändring över förloppet vilket illustreras i figur 5. 

 

Figur 5: Medelvärdesskillnader vid för- efter och uppföljningsmätningar med 
Patient Health Questionnaire (PHQ-9), Becks Anxiety Inventory (BAI) och Work 
and Social Adjustment Scale (WSAS) (n=13). 
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Sammanfattningsvis var resultaten för både BAI och PHQ-9 inte signifikanta men 
visade på tydlig tendens till förbättring. Däremot visade inte resultaten på WSAS att 
deltagarnas vardagliga funktion hade förbättrats på gruppnivå. 

Parvisa t-test genomfördes för att undersöka om signifikanta skillnader förekom mellan 
de olika mättillfällena. I tabell 9 visas en signifikant förändring med god effektstorlek 
mellan förmätning och den avslutande sessionen (session 11) på PHQ-9 (t (12)=3,41, 
P=0,005, ES=0,59), och en tendens till förbättring under hela mätserien (t(12)=1,90, P= 
0,08, ES=0,57). Denna undersökningsmetod verifierar också trenden till förbättring av 
ångestsymtom mätt med BAI mellan förmätning och uppföljningsmätning (t(12)=2,12, 
P=0,056, ES=0,70). 

Tabell 9: Medelvärdesskillnader, standardavvikelser, t-värden, frihetsgrader, P-värden 
och effektstorlekar på parvisa t-test på centrala utfallsmått för de som avslutat 
behandling (n:13) 
  

M (SD) 
 
t 

 
Df 

 
P 

 
ES 

PHQ-9  
före – efter 4,54 (7,73) 3,42 12 0,005* 

p< 0,05 
0,59 

efter - uppföljning 0,77 (7,86) 0,43 12 0,966 0,10 
före - uppföljning 4,62 (8,15) 1,90 12 0,081 0,57 
BAI       
före - efter 5,77 (11,40) 1,84 12 0,091 0,51 
efter - uppföljning 2,00 (9,30) 0,80 12 0,411 0,22 
före - uppföljning 7,77 (11,11) 2,12 12 0,056 0,70 
WSAS       
före - efter 3,46 (11,22) 1,62 12 0,132 0,31 
efter - uppföljning -1,12 (9,95) -0,52 12 0,616 -0,11 
före –uppföljning 2,35 (10,93) 0,60 12 0,562 0,22 
Notera: Patient Health Questionnaire (PHQ-9), Becks Anxiety Inventory (BAI), Work 
and Social Adjustment Scale (WSAS) 

Resultat Valued Living Questionnaire 
Endast åtta patienter (35%) hade kompletta data från VLQ-skattningarna. Resultaten har 
därför inte använts för vidare analys. 

Förändring i svårighetsgrad 
Vid för- efter och uppföljningsmätningarna skattades patienternas aktuella 
depressionssymtom, ångestsymtom och funktionsnivå. Som komplement till 
medelvärdesjämförelserna presenteras i tabell 10 en översikt över svårighetsgrad utifrån 
skattningsskalornas gradering av svårighetsgrad. Som framgår av tabellen är det färre 
som skattar motsvarande svåra symtom efter behandlingen än före och fler vars 
skattningar indikerar svårigheter av mild karaktär eller på subklinisk nivå. Att flera 
patienter upplever förbättring, om än inte signifikant, illustreras i tabell 10.  
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Tabell 10: Översikt över hur stor del av patienterna (n=13) som skattade olika 
svårighetsgrader i depression, ångest och vardaglig funktion vid för- efter och 
uppföljningsmätning mätt med Patient Health Questionnaire (PHQ-9), Becks Anxiety 
Inventory (BAI) och Work and Social Adjustment Scale (WSAS). 

  
Förmätning 

 
Avslut 

 
Uppföljning 

PHQ-9 – depressionssymptom 
Ingen – mild (0-9p) 3 (23%) 7 (54%) 9 (69%) 
Medel (10-14p) 1 (8%) 2 (15%) 0 (0%) 
Medelsvår  
(15-19p) 

3 (23%) 2 (15%) 1 (8%) 

Svår (20-27p) 6 (46%) 2 (15%) 3 (23%) 
BAI – ångestsymptom 
Minimal – mild  
(0-15p) 

5 (38%) 7 (54%) 8 (61%) 

Moderat (16-25p) 1 (8%) 2 (15%) 1 (8%) 
Svår (26-63p) 7 (54%) 4 (31%) 4 (31%) 
WSAS – begränsning av vardaglig funktionsnivå 
Subklinisk (0-9p) 3 (23%) 3 (23%) 4 (31%) 
Signifikant (10-19p) 2 (15%) 4 (31%) 3 (23%) 
Medelsvår – svår 
(20-40p) 

8 (61%) 
 

6 (46%) 
 

6 (46%) 
 

 

Sammanfattningsvis förekommer signifikant förbättrade självskattningar med VAS-
skala med god effektstorlek vad gäller depression fram till åttonde sessionen. Mätt med 
VAS-skala är skillnaden signifikant även för de som avslutade hela behandlingen, men 
med måttlig effektstorlek. Även mätt med PHQ-9 förbättras depressionsskattningarna 
signifikant med stor effektstorlek. Dock kvarstår inte resultaten vid 
uppföljningsmätning. Vad gäller ångest förbättras resultaten fram till session åtta 
signifikant, men med liten effektstorlek, på ångest mätt med VAS-skattning. I övriga 
mätningar finns en tendens till förbättring. Patienternas funktionsnivå, mätt med WSAS, 
förbättras inte.  

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur väl Unified Protocol (UP) fungerade som 
gruppbehandling i reguljär psykiatrisk vård. De centrala frågeställningarna var att 
undersöka om UP i grupp leder till minskade symtom och svårighetsgrad på depression 
och ångest och till förbättrad vardaglig funktionsnivå samt om UP i grupp leder till att 
patienterna lever mer i överensstämmelse med sina värderade livsområden. En 
förhoppning var att erfarenheter från studien också skulle kunna leda till förbättringar av 
gruppbehandlingar inom psykiatriska kliniken i Norrköping. Då studien är en 
effecitvenesstudie jämförs också resultat med ursprunglig manual. 

Denna studie skiljer sig från tidigare forskning genom att undersökningsdeltagarna 
representerar en psykiatrisk målgrupp där huvudparten av deltagarna har mångåriga 
svårigheter med en generellt låg funktionsnivå, vilket tydliggörs då det beaktas att 
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deltagarnas genomsnittliga ålder vid behandlingsstart var 41,5 år och patienterna i 
genomsnitt behandlats i 9,5 år inom psykiatrisk specialistvård. Alla patienter hade 
parallell medicinsk behandling och mer än var tredje patients medicinering förändrades 
under den psykologiska behandlingens gång. Urvalet bedöms representativt för en 
psykiatrisk population, vilket gör att resultaten sannolikt är generaliserbara till även 
andra psykiatriska patienter med liknande svårigheter.  

I patienternas kontinuerliga VAS-skattningar av depression och ångest skiljde sig 
resultaten signifikant mellan det första mättillfället och den åttonde sessionen. Även om 
de sista mätpunkterna med färre deltagare räknades med har patienternas resultat som 
grupp förbättrats vad gäller depression, och tendenser till förändring fanns även vad 
gäller ångest.  Även vid analys av PHQ-9 och BAI vid för-, efter och 
uppföljningsmätningar fanns tendenser som tyder på att Unified Protocol i grupp är en 
användbar behandlingsmetod i reguljär psykiatrisk vård. Ett intressant resultat är att 
deltagarnas resultat förbättrats tydligast vad gäller depression. De studier som refererats 
i denna uppsats (t.ex. Bylin 2014, Reinhold och Krogh, 2014, Norton & Barrera, 2012) 
har i huvudsak undersökt grupper med ångeststörningar och där fått goda resultat (t.ex. 
Bylin 2014, Mohammadi et al., 2013, Norton & Barrera, 2012). Att resultaten är goda 
på depressiva symtom kan ses som ett resultat som styrker den bakomliggande 
hypotesen att de interventioner som används i UP är verksamma både för patienter med 
ångest- och depressionsproblematik. 

Ett annat resultat som är intressant är den trend till signifikant förbättring vid 
ångestskattningar som sker mellan den femte och sjätte sessionen. Den femte sessionen 
är det tillfälle då kroppsliga reaktioner vid ångest och känslomässigt undvikande är 
tema och då patienterna får i hemuppgift att identifiera situationer då de undviker 
känslomässiga upplevelser. En hypotes är att ökad kunskap om hur känslor manifesteras 
i kroppen minskar obehaget i upplevelse av ångest. 

Undersökningen är genomförd med en begränsad population (23 patienter). De 
tendenser till förbättring som förekommer, framförallt i mått på ångest, gör att det är 
sannolikt att resultaten skulle vara tydligare om fler personer ingått i studien. Den 
begränsade populationen gör att resultaten tolkas med försiktighet. 

Bortfall 
Inför studien befarade behandlarna ett stort bortfall i grupperna. Erfarenheter från 
liknande behandlingar på kliniken var att bortfallet kunde vara så stort att behandlingar 
avslutades med en till två deltagare. I denna studie slutförde 57% av deltagarna hela 
behandlingen och 70% av deltagarna deltog i minst åtta av elva sessioner, vilket var 
avsevärt bättre än behandlarnas farhågor. Det i sammanhanget låga bortfallet tolkas som 
ett resultat av behandlarnas medvetna fokus på att engagera och motivera 
gruppdeltagarna. Ett deltagande på 57% anses relativt lågt i forskning och påverkar 
giltigheten i de slutsatser som dras. 

Försämrade resultat efter åttonde sessionen 
Under de sista sessionerna skattade deltagarna högre, d.v.s. större svårighet, på VAS-
skattningar. Tendensen i efter- och uppföljningsmätningar var också att resultatet 
försämrades. Dessa resultat skall tolkas med försiktighet, dels då deltagarantalet var 
lågt, dels då flera personers skattningar skiljde sig avsevärt från deras resultat i övrigt. 
Två personer skickade skattningar flera månader efter avslutad behandling och då med 
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resultat som kan tolkas som att de åter mådde dåligt och sökte hjälp. En av de patienter 
som förbättrades så mycket att han efter gruppbehandlingen avslutades som 
psykiatripatient hade mycket bra skattningar vid uppföljningen, men då hans skattningar 
förkommit var de inte med i den avslutande sammanställningen.  

Efter åttonde sessionen minskade deltagandet i behandlingen. Tre patienter avbröt 
behandlingen med få sessioner kvar och kvarvarande 13 hade lägre närvaro än tidigare. 
Flera möjliga förklaringar finns till att deltagandet sjönk efter den åttonde sessionen. 
Patienterna informerades om att ingen ny information eller nya verktyg skulle 
introduceras. Fokus skiftade till att stötta patienterna till att ”bli sin egen terapeut” och 
själva planera sina hemuppgifter. Frekvensen i behandlingstillfällen minskade i syfte att 
patienterna skulle få mer tid för hemuppgifter och längre sammanhållen behandlingstid.  
Ytterligare en möjlig förklaring till det försämrade deltagandet i slutet av behandlingen 
var att flera deltagare inför behandlingen uttryckte stor förväntan i att ”äntligen” få 
tillgång till KBT och ”äntligen” få hjälp. Av dessa personer hade flera många och långa 
behandlingar bakom sig. En hypotes var att flera av dem saknade tilltro till sin förmåga 
att bli ”sin egen terapeut” och därför engagerade sig mindre i behandlingen på slutet. 
Det kan också vara så att flera av de som har långvarig kontakt inom psykiatrin i 
samband med behandlingens avslut såg en risk att förlora kontakter som varit stödjande 
och hoppingivande.  

Jämförelse med resultat för Unified Protocol 
Manualen för Unified protocol (UP) har prövats i en randomiserad kontrollerad studie 
(RCT) (Fairchone et al., 2012). I den studien förbättrades hälften av deltagarna till 
behandlingens avslut. Vid uppföljningsmätningar hade ca 70% av deltagarna signifikant 
förbättrats på både diagnosspecifika mått och vardaglig funktion. Resultaten 
rapporterades ha mycket stora effektstorlekar. 

I en svensk studie av UP i grupp genomförd i reguljär psykiatrisk vård (Bylin 2014) 
rapporteras att sju av nio deltagare förbättras på utfallsmått och sex av nio på 
funktionsnivå. Även i denna studie rapporteras stora effektstorlekar.  

Resultaten på UP som individuell behandling och i grupp är bättre i de studier som 
rapporterats ovan, än i den studie som redovisas i denna uppsats. I denna studie 
förekommer signifikanta förändringar på deltagarnas depression fram och ångest, med 
måttlig till stor effektstorlek. Resultaten försämras mot slutet av behandlingen och är 
mindre tydliga vid uppföljningsmätningar. Detta är en tydlig skillnad mot den 
ursprungliga UP-manualen genomförd i individuell behandling, där resultaten istället 
förbättras mellan behandlingens avslut och uppföljningsmätningar. Ytterligare en 
skillnad är att ingen skillnad i vardagsfunktion föreligger vid denna studie. 

Sammanfattningsvis är resultaten i denna studie mindre positiva än i de studier som 
använts för att utveckla UP vilket märks både i att färre patienter förbättras med lägre 
att effektstorlekar.  

Jämförelse med tidigare forskning 
Trots signifikanta förbättringar i ångest- och depressionsskattningar är resultaten i 
denna studie mindre tydliga än i de studier som tidigare genomförts med UP, både 
individuellt och i grupp. I denna studie har färre patienter förbättrats i eftermätningar, 
jämfört med t.ex. Fairchone et al., (2012) Mohammadi et al., (2013) och Bylin (2014). I 
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de sistnämnda studierna är undersökningsgruppen mer homogen än i föreliggande 
studie och med avsevärt yngre deltagare. I den metaanalys av transdiagnostiska 
ångestbehandlingar som genomförts av Reinhold och Krogh (2014) dras en slutsats att 
patienter med ökande ålder, komorbiditet och långvariga ångesttillstånd kan ha 
utvecklat en grad av kroniskt tillstånd som försämrar behandlingsresultat.  Reinhold och 
Kroghs slutsats stämmer väl överens med resultaten i denna studie där deltagarna har en 
hög medelålder och en lång genomsnittlig kontakt med psykiatrin jämfört med t.ex. 
Mohammadi et al., (2013) och Bylin (2014). En anledning till detta är sannolikt att 
denna studie genomförs i en tydlig psykiatrisk kontext, där klienterna är äldre och med 
lägre initial funktionsnivå än i flera av de tidigare nämnda studierna. Detta kan innebära 
att Unified Protocol i grupp lämpar sig bättre för patientgrupper med lägre ålder och 
kortade sjukdomsepisoder bakom sig. Detta stöder en slutsats i Ejeby et al. (2014), att 
patienter med högre funktionsnivå kan ha nytta av transdiagnostiska behandlingar men 
där en KBT-behandling mycket lik den som erbjöds i denna studie gav sämre resultat än 
en mer aktivitets- och hälsoinriktad behandling i primärvård. En hypotes är att de 
patienter som har låg funktionsnivå kan behöva mer individuellt anpassade metoder än 
vad UP i grupp erbjuder.  

Ett flertal studier (t.ex. Norton et al., 2013) indikerar att komorbiditet skulle kunna 
behandlas med transdiagnostiska behandlingar. I denna studie hade ungefär hälften av 
deltagarna minst en diagnos vid behandlingsstart och flera hade huvuddiagnosen 
blandade ångest- och depressionstillstånd. Dock kan inga slutsatser dras huruvida 
behandlingen påverkat komorbiditet med denna studies design.  

Sammanfattningsvis är resultaten i denna studie sämre än resultaten i likande studier 
även om de tyder på att psykiatriska patienter kan ha nytta av gruppbehandling. De 
något sämre resultaten är i linje med andra studier som indikerar att patienter med låg 
psykisk funktionsnivå och långvarig psykisk ohälsa är mer svårbehandlade.  

Organisatoriska förutsättningar för behandlingen 
Gruppbehandlingarna genomfördes i reguljär psykiatrisk vård där huvuddelen av 
psykologiska behandlingar sker individuellt. Att endast ca 30 patienter aktualiserades 
för gruppbehandling tyder på att organisatoriska förutsättningar för gruppbehandlingar 
behöver utvecklas och att det tydliggörs vilka patienter som kan ha störst nytta av 
transdiagnostisk behandling i grupp.  

I denna studie var det svårt att dra slutsatser kring komorbiditet och behandlingsutfall. 
Undersökningens design försvårade tolkning av behandlingsutfall då ingen specifik 
diagnostik genomfördes före och efter behandlingen. De diagnoser som stod i journal 
användes som bakgrundsdata. Ingen uppföljande diagnostik genomfördes vid 
behandlingens slut varför inga slutsatser kan dras kring om behandlingen ändrade 
patienternas diagnoser eller om komorbida tillstånd förbättrades.  

En anledning till att det är svårt att dra slutsatser kring behandlingsutfall är de parallella 
medicinska och psykologiska behandlingarna, där insatserna inte samplanerades. I 
denna studie avråddes patienter från medicinförändringar under pågående gruppterapi. 
Trots det ändrade mer än var tredje fullföljande patient medicinering under 
behandlingens gång. Det gör att det är svårt att veta vilken behandling som var verksam 
och om den psykologiska behandlingen förbättrats av medicinska förändringar eller 
förvärrats av biverkningar och utsättningssymptom.  
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Ytterligare en organisatorisk svårighet var de aktuella terapeuternas ovana att arbeta 
med gruppbehandling, vilket sannolikt påverkat den behandlingsrational som 
presenterades för psykiatriska klinikens medarbetare och därmed vilka patienter som 
föreslogs gruppbehandling. 

Undersökningens reliabilitet och validitet 
De utfallsmått som används har alla en acceptabel reliabilitet och validitet vilket gör att 
mätningar kan ses som tillförlitliga. Eftersom undersökningsgruppen består av patienter 
med tydlig ångest- och depressionsproblematik och med långvarig psykiatrisk kontakt 
bedöms resultaten generaliserbara till psykiatriska populationer. Undersökningens 
begreppsvaliditet kan ha påverkats negativt av att behandlingen utvärderades av en av 
behandlarna. 

Erbjöds patienterna Unified Protocol i grupp? 
Inför gruppbehandlingen genomfördes flera förändringar av den ursprungliga manualen, 
vilken är utprovad på individuella behandlingar. Patienterna har erhållit en 
transdiagnostisk behandling som innehåller de komponenter som beskrivs i UP-
manualen och i bakomliggande vetenskapliga artiklar, med undantag av 
”känsloinduktion”. De modifieringar som gjordes är inte helt förenliga med UP, men 
sannolikt så lika att jämförelser kan göras med andra undersökningar som följer 
manualen för UP.  

Förslag till fortsatt forskning 
De grupper som beskrivits i denna studie var uppskattade av både terapeuter och av 
många av gruppdeltagarna. En subjektiv observation är att patienterna uppskattade 
möjligheten att dela med sig av styrkor och svårigheter, inte minst i heldagssessionen. 
En intressant uppföljning vore att, vid behandlingar som utgår från samma material, 
även systematiskt samla kvalitativa observationer kring terapeuters och deltagares 
upplevelser. Det vore också intressant att, i enlighet med ambition i den här studien, 
undersöka om patienter lever med i enlighet med värderingar efter behandlingen. 
Valued Living Questionnaire bedöms vara ett användbart material, men mer stöd till 
patienterna behövs vid ifyllande av formuläret.  

Liksom andra studier kring transdiagnostisk behandling, både individuellt och i grupp, 
saknar denna studie möjlighet till tydliga jämförelser då undersökningen är genomförd 
på en begränsad population utan kontrollgrupp. En uppföljande studie skulle kunna vara 
att använda samma material, men med jämförelse med treatment as usual (TAU) eller 
annan kontrollgrupp. Först då skulle man kunna veta om de slutsatser som dras i denna 
studie är tillförlitliga. Det vore också intressant att undersöka om behandlingen ger 
likvärdiga resultat med fler patienter och vid fler kliniker, samt om behandlingen är 
verksam i primärvård. 

Denna studie har sämre resultat än de som genomförts utan modifiering av manualen för 
Unified protocol. Det skulle kunna tolkas som att denna version är sämre än den 
ursprungliga, eller som diskuterats ovan, att behandlingen i stor omfattning 
genomfördes med en population med omfattande svårigheter. Detta skulle kunna 
besvaras om jämförande studier gjordes med två olika behandlingsgrupper (UP och 
modifiering av UP) och kontrollgrupp. 
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Etiska överväganden 

En förtjänst med studien är att även patienter med relativt stora svårigheter och fleråriga 
erfarenheter av behandlingar inkluderades i studien. Det motiverande förhållningssättet 
gjorde att patienter gavs möjlighet att slutföra behandlingen trots uttalade svårigheter 
under behandlingen. De patienter som trots detta avbröt behandlingen i förtid erbjöds att 
delta vid senare tillfälle.  

En brist i studien är att skriftligt informerat samtycke till deltagande i forskning 
saknades.  

Sammanfattande kommentarer 
Studien tyder på att UP i grupp med en psykiatrisk population förändrar patienternas 
depression och ångest, men inte deras vardagliga funktion. Studiens design och 
genomförande gjorde att det inte gick att dra slutsatser kring om komorbiditet 
förbättrades, vilket hade varit intressant då behandling av komorbida tillstånd är ett av 
huvudargumenten för transdiagnostiska behandlingar. Internt bortfall gjorde att det inte 
heller gick att uttala sig om UP i grupp påverkar om patienter lever mer i enlighet med 
sina värderingar efter genomförd behandling.  

Vid jämförelse med andra studier indikerar resultaten att äldre personer med långvarig 
kontakt med psykiatri på gruppnivå har sämre resultat än yngre personer. En slutsats 
som dras från det är att det är av vikt att ge tidiga insatser vid psykisk ohälsa samt att 
behov finns av att utveckla behandlingsformer även för patienter med långvarig psykisk 
ohälsa. UP i grupp tycks användbart även för den population som genomfört denna 
studie, men resultaten tyder på att personer med långvarig psykisk ohälsa behöver mer 
stöd för att genomföra hela behandlingen.   

En förhoppning var att erfarenheter och behandlingsresultat skulle kunna leda till 
förbättringar av gruppbehandlingar vid Psykiatriska klinikens öppenvårdsmottagningar. 
Några förslag, utifrån erfarenheter och resultat i denna studie är att det är av vikt med 
noggrann diagnostik före och efter gruppbehandlingar. Samarbete mellan behandlande 
psykolog och läkare under behandlingsperioden är viktigt för att utvärdera 
behandlingseffekter. Noggranna bedömningar och ett motiverande förhållningssätt är 
hjälpsamt för att patienter ska genomföra gruppbehandlingar och inte avbryta i förtid. 
Ytterligare en synpunkt är att det är av vikt att transdiagnostisk gruppbehandling 
förankras som ett möjligt behandlingsalternativ så att fler patienter får erbjuds att delta. 

Studien visar på undersökningsledarna hade svårigheter att implementera Unified 
Protocol i grupp i reguljär psykiatrisk vård. Trots sämre resultat och effektstorlekar än i 
andra studier med Unified Protocol tolkas resultaten som att metoden är lovande och att 
det vore intressant att fortsätta arbeta med metoden i reguljär psykiatrisk vård.   
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Bilaga 1 

 

Är du intresserad av att gå i KBT-
behandling i grupp, kontakta din 
kontaktperson eller läkare i den 
psykiatriska öppenvården, som förmedlar 
kontakten och resonerar med gruppledarna 
om det kan vara en lämplig 
behandlingsform för just dig och i det 
livsskede du befinner dig nu. 

 

Gruppbehandlingen äger rum på 
Vrinnevimottagningen, den 
öppenpsykiatriska mottagningen som är 
placerad på Vrinnevisjukhuset. Patienten 
som normalt går på både City- och 
Vrinnevimottagningen är välkomna. 

 

Gruppen leds av: 

leg. Psykolog Ulrika Andersson tel. 010- 
1044692 
e-post: ulrika.b.andersson@lio.se 

leg. Psykolog Julia Ridal tel. 010-1042239 
e-post: Julia.ridal@lio.se 
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Transdiagnostisk KBT-behandling i 
grupp 
Sedan hösten 2011 erbjuder 
vuxenpsykiatriska kliniken en 
gruppbehandling I KBT för emotionella 
tillstånd. I forskning har man upptäckt att 
ett flertal vanliga psykiatriska diagnoser 
kan behandlas med samma metod. Man har 
också sätt att detta är en metod som 
fungerar i grupp och att det är en fördel att 
alla gruppdeltagare inte har exakt samma 
diagnos. 

Att i grupp behandla flera olika 
psykiatriska diagnoser samtidigt kallas för 
att ge transdiagnostisk behandling.  

Mål med behandlingen 
Målet med behandlingen är att 
gruppdeltagarna genom ökad kunskap om 
känslomässiga reaktioner och genom att 
lära sig kognitiva och beteendeinriktade 
metoder ska kunna välja att göra 
förändringar i sitt liv som leder till bättre 
psykisk hälsa. 

För vem lämpar sig behandlingen 
Gruppen lämpar sig för personer med ett 
flertal vanliga diagnoser inom den 
psykiatriska öppenvården. I gruppen 
välkomnas patienter med såväl 
depressionssymtom som ett flertal 
ångestsyndrom t.ex. social fobi, 
generaliserat ångestsyndrom och 
panikångest. Om man däremot har 
tvångssyndrom eller Posttraumatiskt 
stressyndrom rekommenderar vi i nuläget 
inte den transdiagnostiska behandlingen i 
grupp. 

Medicinering och KBT-behandling 
Du får ha pågående medicinering när du 
går i gruppbehandlingen. Däremot avråder 
vi från att göra läkemedelsförändringar 
under den period du går i gruppbehandling.  

Hur är behandlingen utformad 
Före behandlingen träffar gruppledarna 
alla intresserade för individuella 
bedömningssamtal för att bedöma om 
patienten har behov av och bedöms kunna 
tillgodogöra sig gruppbehandlingen. 
 
Behandlingen sker i grupp ledd av två 
legitimerade psykologer. I gruppen kan 
högst 8 medlemmar delta. Behandlingen 
sker i elva 2-timmarssessioner, där de 
första sessionerna sker varje vecka, för att 
sedan äga rum med längre mellanrum. Vid 
ett tillfälle planeras en heldag.  

De första gångerna är främst 
psykopedagogiska, där du får mycket 
information om emotionella tillstånd. 
Senare i behandlingen får gruppdeltagarna 
alltmer prova olika metoder för att hantera 
och behandla ångest och depression. 
Metoder som används är olika former av 
exponering, medveten närvaro och olika 
metoder i att ifrågasätta sina egna tankar.  

Utöver gruppsessionerna får varje 
gruppmedlem före, mitt i och efter 
behandlingen träffa en av gruppledarna för 
individuella samtal för att på mer 
individuell nivå kunna planera de 
behandlingsinsatser som passar varje 
individ allra bäst.  

Hemuppgifter 
Behandlingen bygger på att deltagarna 
repeterar den information de fått på 
sessionen, samt gör dagliga registreringar 
eller övningar. Räkna med att ca 1 timme 
per dag krävs för hemuppgifter.  
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Bilaga 2 

Vad är Kognitiv beteendeterapi (KBT)? 

KBT är en behandlingsform som innefattar såväl kognitiva (de sätt som individen ser på sig själv och 
sin omgivning) som beteendeinriktade (de sätt på vilket individen agerar på sin omgivning) teorier och 
behandlingsmetoder. KBT utgår från antagandet att olika svårigheter i livet i stor utsträckning 
har sitt ursprung i kognitiva och beteendemässiga processer. I början av en KBT-behandling 
kartläggs processerna, hur det har varit och hur det ser ut i dagsläget. Därefter användes olika 
metoder/verktyg för att tillsammans (patient och behandlare) påverka patientens situation mot 
önskvärda mål. KBT-behandling tillämpas förutom i gruppformat, även som individual-, 
familje- och parterapi. 

 

Det finns vissa kännetecknande drag för KBT-behandling som de flesta behandlare skulle 
instämma i. Att man arbetar målinriktat dvs. patienten och behandlare sätter tillsammans 
upp mål för behandlingskontakten för att ha en riktning att gå mot. Det är nödvändigt med ett 
bra samarbete mellan patient och behandlare. I KBT används strukturerade träffar, 
varierar dock grad av struktur utifrån problemtyp och hur långt man kommit i behandlingen. 
Hemuppgifter är en väldigt viktig komponent i KBT.  

 

Behandlingsformen började utvecklas i USA på 50-talet och har sina rötter i beteendeterapi. 
KBT grundas på forskning kring hur vi tänker, fattar beslut och tolkar information från 
omgivningen. I dag finns behandlingsmetoder utvecklade och testade för ett stort antal 
områden och problem exempelvis aggressivitet, beroendeproblematik, depression, fobier, 
hälsoångest, sömnstörningar med mera. 

Gruppbehandling för ångest och depression 

Den behandling som erbjuds grundar sig på forskning som visar att flera olika psykiska 
svårigheter har gemensamma nämnare och kan behandlas med samma metoder. Både 
depression och flera ångesttillstånd bedöms ha nytta av behandling i grupp. Den forskning 
som denna behandling grundar sig på visar bland annat att 85 % av deltagarna upplevt någon 
eller stor förändring 6 månader efter terapins slut.  

 

Behandlingen är känslofokuserad. Med det menas att behandlingen är utformad så att den ska 
hjälpa patienter att identifiera, konfrontera och bemöta både behagliga och obehagliga känslor 
och svara på dem på mer funktionellt sätt. Vi kommer att arbeta med ökad kunskap om 
känslor och olika metoder för ökad medvetenhet av kroppsliga reaktioner och hur de påverkar 
oss. Behandlingen innebär både samtal och övningar.  
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Bilaga 3 

Att vara med i en behandlingsgrupp 

Kognitiv beteendeterapi i grupp kan vara en stor hjälp för de som deltar. Det finns forskning 
som talar för att det är lättare att motivera sig att göra olika uppgifter om man är flera som 
peppar varandra till det. Ibland blir också resultaten till och med bättre i grupp än om varje 
person går till en behandlare på egen hand.  

 

Att vara i gruppbehandling ställer dock några krav på både gruppdeltagare och behandlare. 

Samtalsregler 

För behandlarna är det viktigt att styra samtalet så att alla i gruppen känner samhörighet och 
att de som vill får möjlighet att prata i gruppen. Du som gruppdeltagare hjälper de andra att 
känna sig bekväma genom några ganska enkla samtalsregler:  

- Ställ gärna förtydligande frågor till den som talar efter att den talat klart.  
- Om flera vill prata samtidigt, räck upp handen. 
- Kommentera inte medan andra talar. 

 
Tystnadsplikt 

All information som kommer fram i gruppen är helt konfidentiell. Det gäller även namnen på 
de andra i gruppen.  

Hemuppgifter 

Mycket av behandlingsarbetet i en kognitiv beteendeterapi bygger på att du gör hemuppgifter. 
Det finns flera skäl till detta, bland annat att det är hemma som du märker av dina svårigheter 
och kan testa om det vi talar om på terapisessionerna gör skillnad.  

Att vara med i en behandlingsgrupp kräver att du tar ansvar för att göra de hemuppgifter vi 
kommer överens om under sessionerna. 

Närvaro 

Varje terapitillfälle kommer innehålla olika information och övningar. Vid varje tillfälle 
kommer vi också ägna tid åt just dig, dina erfarenheter och din utveckling. Det är därför 
viktigt att du kommer på alla sessionstillfällen. 

Vid förhinder 

Alla kan bli sjuka eller vara tvungna att avboka någon gång. Om du uteblir finns risk att både 
behandlare och andra deltagare oroar sig och att fokus förskjuts från behandlingen till oro för 
dig. Det är därför viktigt att du lämnar återbud till någon av behandlarna om du inte kan 
komma.  


