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FINNS ETT SAMBAND MELLAN KVARSTÅENDE INSOMNI 
EFTER AVSLUTAD KBT-BEHANDLING FÖR DEPRESSION 

OCH ÅTERFALL VID UPPFÖLJNINGSMÄTNINGEN? 
 

Anna Warensjö 
 

Personer som drabbats av depression återfaller/återinsjuknar ofta 
en eller flera gånger i livet. Forskning har visat att b la 
demografiska faktorer, residualsymtom och insomni är 
prediktorer för återfall. Syftet med studien var därför att 
undersöka betydelsen av demografiska faktorer, residualsymtom 
och insomni för nivån av depression 6-12 månader efter avslutad 
behandling på en psykiatrisk specialistmottagning. Urvalet var 
alla patienter som diagnosticerats med depression eller 
recidiverande depression och genomgått KBT-terapi under 
perioden 2008 – september 2013, och som hade uppföljningsdata 
vid sex eller tolv-månader, vilket sammanlagt var 111 patienter. 
Beroendevariabel var resultat på formuläret Patient Health 
Questionnaire (PHQ-9). Resultaten visade att patienter med 
residualsymtom inte försämrades signifikant mellan 
eftermätningen och uppföjningsmätningen, ett fynd som inte 
överensstämmer med forskning på området. Regressionsanalyser 
visade ingen signifikant påverkan av kön, ålder och 
utbildningsnivå på senare nivå av depression vid 
uppföljningsmätning. Däremot visade regressionsanalyser att 
sömnbesvär, mätt med formuläret Insomnia Severity Index (ISI), 
vid framför allt eftermätning hade ett samband med senare nivå 
av depression vid uppföljningsmätningen. Resultaten indikerade 
att kvarstående sömnbesvär då behandlingen avslutades 
predicerade senare nivå av depression. Slutsatsen är att ett tillägg 
av en sömnintervention för de patienter som har insomni då 
behandlingen avslutas kan minska sannolikheten för återfall i 
depression. Då många patienter saknade uppföljningsdata kunde 
inga säkra slutsatser dras. 

 
 

Egentlig depression (Major depressiv disorder, MDD) är ett tillstånd av apati och 
livsleda som vanligtvis är en reaktion på livshändelser, ofta förluster. Enligt Roth & 
Fonagy (2004) är punktprevalensen ca 4.5%, och kvinnor har dubbelt så hög 
prevalens som män. Livstidsprevalensen är ca 13% (i Europa). MDD är det fjärde 
mest handikappande sjukdomstillståndet, och enligt en ofta citerad studie, Global 
Burden of Disease (ett samarbete mellan the World Bank, the World Health 
Organization, and the Harvard School of Public Health) förutses MDD bli den näst 
vanligaste sjukdomen efter hjärt-kärlsjukdom 2020. De som drabbas av MDD har 
också en ökad risk att drabbas av kardiovaskulära och endokrina sjukdomar.  
 
En depressionsdiagnos ställs när patienten har haft minst fem av följande nio 
symtom i åtminstone två veckors tid: nedstämdhet, intresseförlust, betydande 
viktnedgång eller viktuppgång, sömnstörning, psykomotorisk agitation eller 
hämning, brist på energi, känsla av värdelöshet eller skuldkänslor, minskad 
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koncentrationsförmåga och självmordstankar. Minst ett av de första två symtomen 
måste föreligga, och symtomen ska också orsaka kliniskt signifikant lidande och 
påverka funktionsförmågan socialt, yrkesmässigt och i övrigt (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders IV-TR, 1995). 
 
Efter en depressiv episod tillfrisknar majoriteten inom ett år. Richards (2011) 
rapporterar att ”…the understanding of course of depression is that the majority of 
those who experience a primary episode of depression will recover satisfactorily 
within 12 months. The rate of recovery is slower for subsequent years, but at the 
same time recovery continues to occur.” (s. 1121). 
 
Depression är ofta ett återkommande tillstånd. Förstagångsinsjuknande sker 
vanligtvis mellan 15 och 29 års ålder, och ca 50 % av de ungdomar som insjuknar 
erfar en andra depressionsepisod runt 25-årsåldern. I genomsnitt brukar det vara 5 
år mellan depressionsepisoder och för varje depressionsepisod ökar risken för att 
drabbas igen. Sannolikheten för att återinsjukna ökar efter tre episoder, och störst 
risk löper de med dystymi, dvs mild kronisk (> 2 år) form av depression. Ca 85 % 
av de drabbade har återfallit inom 15 år. (Dunlop et al., 2012; Roth & Fonagy, 
2004). 
 
Komorbiditet, samsjuklighet, med andra psykiatriska besvär är vanligt vid 
depression. Richards (2011) rapporterar att 75% av de deprimerade patienterna har 
minst en annan psykatrisk problematik. Vanligast är olika typer av ångeststörningar 
(50%), alkoholmissbruk och personlighetsstörningar som emotionellt instabil 
personlighet och fobisk personlighet. Komorbiditet är förknippat med sämre 
prognos och större behov av professionell hjälp (Baglioni & Riemann, 2012). 
Depression är också förknippat med hög mortalitet och ca 2/3 av de personer som 
suiciderar har haft en depressionsdiagnos. 
 
Definitioner  
I uppsatsen används begreppen återfall (relapse), återinsjuknande (recurrence), 
remission (remission) och tillfrisknande (recovery) i enlighet med de definitioner 
som föreslogs av Frank et al.´s (1991). Remission betyder här att patienten blir 
partiellt eller helt symtomfri en kort period (2 v – 6 månader) efter insjuknande i 
depression, medan tillfrisknande betyder att patienten är helt symtomfri när en 
längre period gått (mer än 6 mån). Återfall betyder då att patienten återfaller i 
depression under remissionstiden, medan återinsjuknande betyder att patienten varit 
helt frisk och insjuknar i en ny depressionsepisod. Symtomfri betyder i Frank et 
al.´s definition att patienten har lägre poäng än en viss cut-off på olika skalor (Beck 
Depression Inventory (BDI) > 8 p, Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD) 
> 7 p). Helt symtomatisk (uppfyller kriterier för depression) är man då skalorna 
överstiger en viss föreslagen cut-off (BDI < 15 p, HRSD < 15 p). Partiell remission 
innebär en poäng där emellan (BDI 9-14 p, HRSD 8 -14 p).  

Ett vanligt sätt att mäta partiell remission och det som kallas residualsymtom är 
genom Keller et al.`s Longitudinal Interval Follow-up Evaluation (LIFE, Keller et 
al., 1987). Där finns sex skalsteg som går från ”back to usual self” till ”having 
extreme impairment of functioning”. Skalsteg två ”residual” innebär att ett eller 
några milda symtom på den psykiatriska åkomman kvarstår. Skalsteg tre ”partiell 
remission” innebär att diagnosen inte är uppfylld men att det finns tydliga 
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depressiva tecken kvar. 
 
Prediktorer för återfall i depression 
Förstahandsvalet vid behandling av depression är antingen evidensbaserad 
psykoterapi eller antidepressiv medicinering. Trots att behandlingsformer för 
depression har utvecklats har många patienter efter avslutad behandling 
residualsymtom. Det finns ännu inga bra praktiska verktyg för att predicera vilka 
som kommer att svara bra på olika typer av behandling. Ca 60% har nytta av att 
genomgå behandling, men endast 30-40% är i klinisk remission efter avslutad 
behandling. Ca 30% svarar delvis på behandling men fortsätter att lida av 
residualsymtom. Patienter som inte är i klinisk remission då behandlingen avslutas 
är mer sårbara för att återfalla och upplever större begränsningar i funktion. 
(Cornwall & Scott, 1997; Dunlop et al., 2012).  

Att identifiera prediktorer för återfall är av vikt för att bättre förstå 
depressionssjukdomen och för att på bästa sätt kunna förebygga återfall och 
återinsjuknande. Forskning gällande prediktorer för återfall/återinsjuknande har 
identifierat några olika faktorer. Vittengl, Clark, Dunn och Jarrett (2010) 
sammanfattar att tidigare forskning identifierat demografiska, kliniska, kognitiva, 
sociala-interpersonella och personlighetsfaktorer som riskfaktorer för 
återfall/återinsjuknande i depression. Faktorer som ökar risken för återinsjuknande 
är tidig ålder vid debut, flera tidigare episoder, dystymi, depression i familjen, 
negativt tankeinnehåll, neuroticism och svagt socialt stöd, samt kvarstående 
residualsymtom efter behandling. Medicinsk och psykiatrisk komorbiditet påverkar 
i hög grad remission och risk för återfall/återinsjuknande (Richards, 2011). 

Tidigare episoder och demografiska variabler. 
Bulloch, Williams, Lavorato och Patten (2013) visade att risken för att återinsjukna 
i depression ökade med antalet tidigare episoder, och var högre än 46% när 
personen haft mellan 5-8 tidigare depressionsepisoder. De visade att risken att 
återinsjukna efter en episod var 3.7% högre än för de som inte haft en 
depressionsepisod, efter två episoder ökade risken till 15.8 %, efter tre episoder till 
25.5% efter fyra episoder till 29.1%. Inte alla som genomgår en depression kommer 
att återinsjukna, men de som återinsjuknar har oftast en djupare första depression 
och svarar sämre på behandling vid upprepade depressioner. Studien visade också 
att unga och kvinnor hade en något förhöjd risk. Forskning är dock inte lika entydig 
gällande kön och ålder som gällande antalet tidigare episoder. Marquette et al. 
(2013) fann att de med lägre utbildningsnivå löper större risk för att återfalla.  

En review-artikel av Hamilton & Dobson (2002) undersökte prediktorer hos 
patienter som associerades med sämre utfall efter genomgången kognitiv terapi. 
Högre poäng på skalor som mätte depression associerades med sämre gensvar, så 
även depressionens kronicitet, yngre ålder vid debut och flera tidigare episoder. 
Den demografiska faktor som var betydelsefull var civilstånd; gifta responderade 
bättre på terapi än den som var singel eller hade skilt sig. 

Residualsymtom. 
Residualsymtom då behandlingen avslutas, respektive antal tidigare episoder, är de 
faktorer som i många olika studier återkommer och visar sig vara starkt kopplade 
till ökad risk för återfall/återinsjuknande (Bockting, Spinhoven, Koeter, Wouters & 
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Schene, 2006; Bulloch et al., 2013; ten Doesschate, Bockting & Koeter, 2010; 
Fava, Ruini & Belaise, 2007; Fekadu et al., 2011).  
 
Fava et al. (2007) fann att residualsymtom efter behandling var en stark prediktor 
för återfall och att vanliga residualsymtom var ångest, irritabilitet, interpersonella 
problem utöver de depressiva symtomen. De fann också att negativa tankemönster 
och sämre psykosocial funktion var prediktorer för residualsymtom som därmed 
predicerar svårighet att återhämta sig. 
 
ten Doesschate et al. (2010) undersökte prediktorer för återfall 5.5 år efter en 
depressiv episod som behandlats. De fann att antalet tidigare episoder och 
residualsymtom förklarade 15% var av variansen i återfall. En copingstil som 
beskrivs som ”låg nivå av positivt fokusskifte” förklarade ytterligare en liten del av 
variansen. Men artikelförfattarna påpekar att den största delen av variansen var 
oförklarad och att återfall är ett svårförklarat och endast delvis förstått fenomen.  

Ogrodniczuk, Piper och Joyce (2004) fann att även patienter med få 
residualsymtom (BDI <8 p) tenderade att återfalla i depression 6 månader efter 
psykoterapeutisk behandling (ej KBT), något även Roth & Fonagy bekräftar 
(2004).  

Kennedy & Paykel (2004) gjorde en naturalistisk studie där de vid upprepade 
tillfällen intervjuade patienter som tidigare diagnosticerats med recidiverande 
depression. Deras långtidsuppföljning sträckte sig över 8-10 år. Forskarna jämförde 
en grupp patienter med residualsymtom med en grupp patienter utan 
residualsymtom. Man fann inga signifikanta skillnader gällande återinsjuknande i 
depression på lång sikt, men gruppen som hade residualsymtom fortsatte att erfara 
mer depressiva symtom över tid och fungerade sämre psykosocialt, både avseende 
prestation, relationer och arbete. Deras slutsats var att: ”the presence of residual 
symptoms at remission appeared to affect early relapse rather than overall long-
term risk of recurrence or number of recurrences. (s. 141)”. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de tydligaste prediktorerna för återfall vid 
remission som forskningen kommit fram till är residualsymtom och partiell 
remission. Den tydligaste prediktorn för återinsjuknande i nya depressionsepisoder 
är antalet tidigare episoder. Demografiska faktorer som ökar risken för 
återfall/återinsjuknande är kön (kvinna), ålder (ung) samt utbildningsnivå (låg). Det 
är därför av vikt att undersöka betydelsen av residualsymtom samt demografiska 
variabler för risken att återfalla i depression. 

Insomni.  
Insomni är ett av de vanligaste hälsoproblemen i industrialiserade länder. Ca 10% 
av befolkningen lider av kronisk insomni och ca 30% drabbas någon gång under 
livet. Fler kvinnor än män är drabbade och det är vanligare bland äldre (Baglioni & 
Riemann, 2012). 2-4 % av populationen lider av primär insomni, men betydligt 
vanligare är att samsjuklighet förekommer. De vanligaste komorbida tillstånden är 
medicinska tillstånd som högt blodtryck och långvarig smärta, och psykiatriska 
tillstånd som depression, bipolär sjukdom, PTSD, GAD, OCD, alkoholism och 
ätstörningar (Baglioni & Riemann, 2012).  

För att uppfylla kriterier för en insomnidiagnos ska patienten rapportera svårigheter 
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att initiera eller bibehålla sömnen, vakna tidigt eller inte känna sig utvilad. 
Problemen ska förekomma > 3 nätter per vecka och problemet har varat minst en 
månad. Symtomen ska också orsaka kliniskt signifikant lidande och påverka 
funktionsförmågan socialt, yrkesmässigt och i övrigt (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders IV-TR, 1995). 
 
Många epidemiologiska studier har påvisat att sömnproblem och depression ofta 
förekommer samtidigt och tidigare har sömnproblem framför allt setts som en del 
av den depressiva psykopatologin. Mellan 60 - 90 % av de deprimerade patienterna 
har också sömnproblem (Staner, 2010; Taylor, Lichstein, Weinstock, Sanford & 
Temple, 2007; Tsuno, Besset & Ritchie, 2005). Den första metaanalysen som 
sammanställt epidemiologiska data avseende sömn och depression utfördes 2011 av 
Baglioni et al. De kunde påvisa att sömnproblem ofta föregår depression, ibland 
flera år, och verkar vara en prediktor för depression: icke-deprimerade personer 
som led av insomni led en dubbelt så stor risk för att utveckla depression jämfört 
med de personer som inte hade insomni. Detta gällde i alla åldersgrupper, från barn 
till äldre individer. Baglioni drar slutsatsen att tidigt insatta sömninterventioner 
därför kan vara viktiga för att förhindra depression. 

En nyligen publicerad studie av Kanstrup, Holmström, Ringström och Wicksell 
(2014) visade att sömn (mätt med ISI) medierade relationen mellan smärta och 
depression hos unga patienter med långvarig smärta, det vill säga var en viktig 
faktor för om patienterna utvecklade depression.  

Salo et al. (2012) genomförde en stor prospektiv kohort studie som omfattade fler 
än 40 000 deltagare utan tidigare depressioner. De kunde visa att symtom på 
insomni, mätt med Jenkins sleep problem scale (JSPS), predicerade behandlad 
depression ” in a dose–response manner”; det vill säga ju fler symtom på 
sömnproblem desto högre risk för att insjukna i depression senare. Svårigheter att 
initiera sömn hade starkast samband som enskilt symtom. I studien kontrollerades 
för en mängd variabler inklusive ålder, kön, socioekonomisk status, 
hälsobeteenden, fysisk hälsa och ångest (mätt med trait anxiety inventory och uttag 
av ångestdämpande mediciner) mm. Man kunde påvisa att sömnproblem 
dubblerade risken för att insjukna i depression (Salo et al., 2012). 

Behandlingsstudier som visar samband mellan depression och insomni  
Svårigheter att initiera och bibehålla sömnen är vanligt vid depression, men brukar 
sällan uppmärksammas i behandlingen av depression. Manber et al. (2008) påpekar 
att deprimerade patienter med onormala sömnprofiler har signifikant sämre utfall 
gällande symtom, avhopp och remission. De som har svårt att bibehålla sömnen och 
har tidiga uppvaknanden har också i högre utsträckning suicidtankar. 
Sömnsvårigheter försvinner inte alltid då depressionen behandlas, och 
sömnsvårigheter som kvarstår vid avslutad depressionsbehandling har ett samband 
med långsammare återhämtning och lägre remissionssiffror. Sömnbesvär är ett 
vanligt residualsymtom och insomni som kvarstår ökar risken för återfall i 
depression signifikant (Carney, Segal, Edinger & Krystal, 2007; Manber et al., 
2008). Det finns även studier som visar på att insomni är ett första 
prodromalsymtom (försymtom som förebådar sjukdomen) då personer återfaller i 
depression (Perlis, Giles, Buysse, Tu & Kupfer, 1997). Taylor et al. (2007) skriver 
att ”… insomnia may exacerbate and/or instigate depression. This is not surprising, 
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considering insomnia is thought to cause many of the symptoms required for the 
diagnosis of depression (e.g. fatigue, negative mood, and difficulty with attention 
and concentration) and is itself one of the most common symptoms of depression” 
(s. 49). Sammantaget visar forskningen att insomni är mer än ett symtom vid 
depression; insomni påverkar förloppet, hur personer svarar på 
depressionsbehandling samt ökar risken för återfall då sömnbesvär kvarstår vid 
avslutad behandling. Manber et al. (2008) genomförde en pilotstudie där KBT för 
sömn adderades till antidepressiv medicinering. Resultaten visade att detta tillägg 
gjorde att 62% av patienterna var i remission avseende depression då behandlingen 
avslutades jämfört med endast 33% i jämförelsegruppen som bara fick medicin. 
Resultaten visade också att i gruppen som fick sömntillägget var andelen i 
remission avseende insomni 50%, att jämföra med 8 % i den grupp som endast fick 
antidepressiv medicinering. (Manber et al., 2008). 
 
Relativt få studier har undersökt sömn som residualsymtom efter 
depressionsbehandling. Carney et al. (2007) genomförde en naturalistisk studie där 
de retrospektivt undersökte sömn-residualsymtom (svårigheter att initiera eller 
bibehålla sömnen eller vakna tidigt) efter genomgången KBT-terapi eller efter 
antidepressiv medicinering. Initialt rapporterade 71% av patienterna sömnproblem. 
Efter terapin eller medicineringen hade antalet patienter som rapporterade 
sömnproblem minskat till mindre än hälften (22% hade insomningssvårigheter, 
26% svårigheter att bibehålla sömnen och 17% led av för tidiga uppvaknanden). De 
fann ingen skillnad mellan gruppen som fick terapi respektive medicin: ”Whereas 
there appears to be no difference between CBT and pharmacotherapy with regard to 
rates of residual insomnia, the rates of such insomnia remaining after these 
treatments suggest that adjunctive sleep treatment to specifically address insomnia 
may be necessary for some MDD patients.” (s. 254). Eftersom att residualsymtom 
förknippas med högre risk för återfall i depression, och eftersom kvarstående 
insomni är ett vanligt (variabelt) residualsymtom resonerar forskarna att ett tillägg 
av sömnbehandling eventuellt är nödvändigt för en subgrupp av patienterna. 

Mason & Harvey (2014) påpekar att relationen mellan insomni och 
ångest/depression verkar gå i båda riktningarna på så vis att insomni bidrar till 
ångest- och depressionssymtom, samtidigt som ångest- och depressionssymtom stör 
sömnen. De visade att en KBT-intervention för depression och/eller ångest också 
minskade sömnbesvär. Insomni förekom innan behandlingen hos 40% av 
patienterna. De patienter som hade sömnbesvär hade allvarligare ångest- och 
depressionssymtom. I gruppen som var i remission avseende depression eller ångest 
vid behandlingens avslut uppfyllde 10 % av patienterna kriterier för insomni, 
jämfört med 25% vid behandlingens start. Analysen visade en signifikant 
förändring från för- till eftermätning på ISI, som var det formulär som användes för 
att mäta sömnbesvär. Sömnlängden förändrades dock inte av behandlingen. 
 

Biologiska fynd gällande sömn.  
Preliminära fynd har påvisat biologisk koppling mellan insomni och depression. 
Baglioni och Riemann (2012) skriver att neurobiologiska och sömnEEG-studier 
tyder på att hög nivå av arousal kan förklara kopplingen mellan insomni och 
depression, och vara en medierande faktor. Patienter med insomni har fragmenterad 
REM-sömn vilket troligtvis interfererar med emotionsreglering. Interaktionen 
mellan arousal och det affektiva systemet i kombination med att insomnin kvarstår 
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över tid kan göra att det kognitiva systemet påverkas och depression utvecklas 
(Baglioni & Riemann, 2012). Även Salo et al. (2012) diskuterar hur insomni 
fysiologiskt kan leda till depression via arousal och kronisk aktivering av HPA-
axeln, vilken medierar stressresponsen och är involverad vid depression.  

Sammantaget finns det starka belägg för att sömnsvårigheter predicerar depression, 
och påverkar depressionsförloppet negativt. Kvarstående sömnbesvär då 
depressionsbehandling avslutas ökar också risken för återfall. Vidare verkar en 
sömnintervention kunna påverka både depressionssymtom och insomni. Dessa data 
talar för vikten av att fortsätta undersöka sömnens betydelse för återfall i 
depression.    
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka betydelsen av demografiska faktorer, 
residualsymtom och insomni för nivån av depression 6-12 månader efter avslutad 
behandling.  
 
De specifika frågeställningarna var:  
 
1. Finns en signifikant förbättring i depressionssymtom, mätt med formulär PHQ-9, 
efter genomgången behandling a) omedelbart efter avslutad behandling, och b) vid 
uppföljningsmätningen 6-12 månader senare? 

 
2. a) Hur är fördelningen mellan patienter med olika depressionsdjup efter avslutad 
behandling och vid uppföljningsmätningen? b) Har de med residualsymtom då 
behandlingen avslutas försämrats signifikant vid uppföljningsmätningen? b) Skiljer 
sig gruppen patienter som vid avslut är i remission/har residualsymtom från de som 
har kvarstående måttliga till svåra besvär även vid uppföljningsmätningen? 
 
3. Blir patienterna förbättrade avseende sömnbesvär, mätt med ISI, efter 
genomgången depressionsbehandling?  
 
4. Finns ett samband mellan depression vid uppföljningsmätningen 6-12 månader 
senare och a) demografiska variabler som kön, ålder och utbildningsnivå b) insomni 
vid förmätning med kontroll för demografiska variabler som kön, ålder och 
utbildningsnivå samt c) insomni vid eftermätning med kontroll för demografiska 
variabler som kön, ålder och utbildningsnivå? 
 
 
 

Metod 
Studiens kliniska kontext 
I studien användes redan insamlade data från kliniken Wemind (www.wemind.se). 
Wemind är en specialistmottagning som under landstingsavtal behandlar komplex 
depressions-och ångestproblematik och tar emot remisser från hela Stockholms läns 
landsting. Som komplicerande faktorer räknas bland annat kraftig 
funktionsnedsättning, många tidigare behandlingsförsök som inte givit önskad 
effekt, hög grad av somatisk eller psykiatrisk samsjuklighet, förhöjd suicidrisk eller 
samtidigt missbruk. En liten del av patienterna var privatbetalande eller 
finansierade via försäkringar. Behandling av dessa tillstånd görs utifrån 
Socialstyrelsens riktlinjer, i enlighet med vårdprogrammet för respektive diagnos, 
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och anpassas till patienten. Behandlingsinsatserna på WeMind utgörs av kognitiv 
beteendeterapi (KBT) och farmakologisk behandling, ibland i kombination. 
Wemind är en mottagning som modellerats efter Storbritanniens IATP-projekt (The 
Improving Access to Psychological Therapies programme, se 
http://www.iapt.nhs.uk) där man sedan 2006 arbetar med att implementera NICE 
riktlinjer för patienter som lider av depressions- och ångestproblematik.  Det 
startades för att man ville kunna erbjuda patienter psykologisk behandling för sina 
problem, i kombination med medicinering där så var motiverat, istället för att ge 
patienterna endast medicinering vilket varit fallet tidigare. 

På Wemind arbetar legitimerade psykologer med kompetens att bedriva kognitiv 
beteendeterapi samt psykiatriker. Spridningen på erfarenhet hos psykologerna 
varierade under den studerade tidsperioden mellan 0-16 år. Patienterna 
diagnosticeras genom ett bedömningsförfarande som innefattar klinisk intervju, 
självskattningsskalor (PHQ-9, GAD-7, ISI, SDS, AUDIT & DUDIT) samt en 
diagnostisk intervju baserad på MINI (Mini Internationell Psykiatrisk Intervju) av 
Sheehan et al. (1998). Vården ska vara evidensbaserad, och manualstyrd utifrån de 
senaste forskningsrönen. Alla psykologer vid kliniken arbetar utifrån manualerna, 
och behandlar därmed patienterna förhållandevis lika. Den manual som följs vid 
depressionsbehandling är beteendeaktivering av Addis & Martell (2007). 
Beteendeaktivering utgår ifrån grundprincipen att patienter hamnar i cirklar av 
kortsiktigt förstärkande undvikandebeteenden. Patienten får hjälp att bryta dessa 
undvikanden för att förhoppningsvis komma i kontakt med mer långsiktigt 
förstärkande aktiviteter. Det ingår att monitorera, schemalägga aktiviteter veckovis, 
problemlösa, hantera grubblerier och ältande och vid behov ingår även 
färdighetsträning. En meta-analys gjord av Cuijpers, van Straten & Warmerdam 
(2007) visade att beteendeaktivering var en effektiv behandlingsmetod och att 
resultaten står sig från postmätning till follow-upmätning. ”Activity scheduling is 
an attractive treatment for depression, not only because it is relatively 
uncomplicated, time-efficient and does not require complex skills from patients or 
therapist, but also because this meta-analysis found clear indications that it is 
effective.”(Cuijpers et al., 2007). Alla patienter som genomgår KBT-behandling på 
mottagningen erbjuds uppföljande besök sex och tolv månader efter avslutad 
behandling. Vid dessa besök får patienterna återigen fylla i skalor.  

 
Studien kan sägas vara en sambandsstudie som undersökte redan insamlad data från 
rutinvård, med mindre kontroll över ovidkommande variabler.  
 
Urval och inklusionskriterier 
För att besvara frågeställningarna användes redan insamlad data från den 
psykiatriska specialistmottagningens kliniska verksamhet. Mottagningen samlar 
data i en egen databas som kallas Klinikapplikationen. En student som arbetade 
som IT-konsult för företaget hjälpte till att skapa ett excelark med demografiska 
data samt formulärsvar för det urval patienter som undersöktes. Urvalet var alla 
patienter som diagnosticerades med depression, recidiverande depression eller 
bipolär sjukdom från 2008 till och med september 2013, totalt 2062 patienter. Av 
dessa hade 545 patienter samtyckt till att data fick användas i forskningssyfte. 12 
patienter var inte avslutade och saknade slutskattningar, de exkluderades därför från 
studien. 17 patienter uppfyllde kriterier för bipolär sjukdom, och de exkluderades 
från studien då de inte uppfyllde kriterier för inklusion. Kvar var 516 patienter med 



	   10	  

diagnoserna depression eller recidiverande depression. Uppföljningsdata (6- eller 
12-mån uppföljning) fanns för 111 av dessa patienter (depression n=105, 
recidiverande depression n=6). Många patienter hade endast ett uppföljande besök. 
Kolumnerna för 6- och 12-månaders uppföljning kollapsades för att få maximalt 
antal datapunkter. Då två mätpunkter fanns användes det sista värdet; sammanlagt 
hade då 111 patienter uppföljningsdata. Patientflödet visas i figur 1.  

 
Etiska aspekter. 

Innan patienterna påbörjar behandling på den psykiatriska specialistmottagningen 
tillfrågas de skriftligt om de samtycker till att avidentifierad data får användas i 
forskning i syfte att utvärdera klinikens resultat. Samtycket finns dokumenterat i 
patientjournalen (TakeCare) samt i Klinikapplikationen.  
 
En kollega som tidigare genomförde sin psykologexamensuppsats med data från 
klinikapplikation gjorde då en ansökan till Regionala Etikprövningsnämnden i 
Stockholm (dnr: 2011/1926-31/3), som godkände studiens genomförande i ett 
rådgivande yttrande. Detta gällde även data från patienter som inte samtyckt till 
forskning.  I förestående studie har endast data från patienter som har samtyckt till 
forskning använts.  

  



	   11	  

!
Urval:!Alla!patienter!på!Weminds!klinik!

diagnosticerade!med!depression,!
recidiverande!depression!eller!bipolär!

sjukdom!mellan!år!2008!–!
!

2062!patienter!
!
!

!
!
!

samtyckt!till!forskning!
!

545!patienter!

Exklusion:!
12!patienter!var!oavslutade!

och!saknade!data!
!

17!patienter!hade!
diagnosen!bipolär!

Depression,!
recidiverande!depression,!

avslutade!
!

516!patienter!

Uppföljningsdata!vid!6!eller!
12Lmånaders!uppföljning!

fanns!
!

111!patienter!
 

 
 

Figur 1. Patientflöde  
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Mätinstrument 
Frågeformulär för att mäta grad av symtom samt funktionsnivå ges till patienterna 
före behandlingsstart samt då behandlingen avslutas och vid 6- och 12– 
månadersuppföljning. De mätinstrument som användes i studien var PHQ-9 och 
ISI. 
 

The Patient Health Questionnaire (PHQ-9).  
PHQ-9 är en kortfattad version av PRIME-MD som är ett diagnostiskt instrument 
för psykiatriska besvär. PHQ-9 är en självskattningsskala för screening av egentlig 
depression enligt DSM- IV och för mätning av aktuell symtomnivå av depression. 
Skalan är känslig för förändring, vilket gör att den lämpar sig som utfallsmått på 
hur depressionsdjupet förändras över tid. De nio frågorna på PHQ-9 motsvarar de 
nio kriterierna för depression i DSM-IV och skalstegen poängsätts från 0 – 3; högre 
totalpoäng motsvarar djupare depression (max poäng = 27). Den tionde frågan ger 
ett funktionsmått. En totalpoäng på PHQ-9 motsvarande ≥10 har i en studie visat en 
sensitivitet på 88% och en specificitet på 88% för att upptäcka egentlig depression 
(Kroenke, Spitzer & Williams, 2001). En meta-analys fann att 11 var den poäng 
som hade den bästa avvägningen (trade-off) mellan sensitivitet och specificitet. 
men att mellan 8-11 poäng var det minimal skillnad (Manea, Gilbody & McMillan, 
2012). Sensitivitet definieras som proportionen individer med en sjukdom i en 
population som korrekt identifieras av ett screeningförfarande, och specificitet 
definieras som proportionen individer utan sjukdomen i en population som korrekt 
identifieras som icke-sjuk (Nordquist & Magruder, 2008). Generellt gäller följande 
för screening: 0-9 poäng tyder på att egentlig depression inte föreligger. 10-14 är en 
gråzon där den kliniska bedömningen blir avgörande och 15-27 poäng tyder på att 
egentlig depression kan föreligga. Vid mätning av aktuell symtomnivå används 
följande gränser: ≥ 5 poäng motsvarar mild depression. ≥ 10 poäng motsvarar 
måttlig depression och ≥ 15 poäng motsvarar svår depression (Kroenke, Spitzer & 
Williams, 2001). Kroenke & Spitzer (2002) menar att 5 poängs förändring efter 
behandling är minimum för att det ska vara en kliniskt meningsfull förändring. De 
skriver vidare att ”an absolute PHQ-9 score of less than 10 qualifies as a partial 
response and a score of less than 5 as remission” (s. 4).  

 
Insomnia Severity Index (ISI). 

ISI är ett självskattningsformulär som mäter grad av sömnproblem. Skalan 
innehåller 7 frågor som respondenten skattar med hjälp av en 5-gradig likertskala 
(0=inga problem, 4=väldigt allvarliga problem). Maxpoängen är 28 p; högre 
totalpoäng betyder allvarligare sömnsvårigheter (0-7 poäng motsvarar 
inga/minimala sömnsvårigheter, 8-14 poäng motsvarar milda sömnsvårigheter, 15-
21 poäng motsvarar måttligt svår insomni och 22-28 poäng indikerar allvarlig 
insomni). Morin, Belleville, Bélanger & Ivers (2011) undersökte skalans 
psykometriska egenskaper och fann hög intern konsistens (Cronbach´s alfa 0.90). 
Validiteten var god, med höga korrelationer mellan ISI poäng och andra mått på 
trötthet, livskvalitet, ångest och depression. 10 p visade sig vara en optimal cutoff 
för att avgöra klinisk signifikans (86.1% sensitivitet och 87.7% specificitet). En 
förändringspoäng på -8.4 motsvarade måttlig förbättring skattad av oberoende 
bedömare. Slutsatsen var att ISI är ett reliabelt och valitt instrument för att upptäcka 
insomni i populationen, och det är även känsligt för att mäta förändring i en klinisk 
population. Morin et al. (2011). Tidigare studier har kommit till liknande slutsatser 
(Bastien, Vallieáres & Morin, 2001).  
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Databearbetning 
Alla dataanalyser utfördes i IBM SPSS Statistics (Statistical Package for the Social 
Sciences), version 22 (2013). T-tester (paired samples) beräknades för att 
undersöka effekter av behandlingen på depressions- (PHQ-9) och sömnbesvär (ISI). 
Linjära regressionsanalyser med PHQ-9 som beroendevariabel gjordes för att 
undersöka olika prediktorers förklaringsvärde. Kön, ålder och utbildningsnivå var 
oberoende variabler (prediktorer) liksom värden på formulär ISI pre och ISI post. 
T-tester, och även ANOVA, användes för att kontrollera för om olika subgrupper 
inom samplet skiljde sig åt med avseende på resultat (inkluderade/exkluderade, 
medicinerade/icke medicinerade, de med skattningar/de utan skattningar). Som 
effektstorleksmått användes korrelationskoefficienten r (Field, 2009).  
 

Power. 
Med fyra prediktorer som användes i analysen behövde sampelstorleken vara 90 
personer för att upptäcka en medelstor effektstorlek (Cohen´s d .5) och ca 40 för att 
upptäcka en stor effektstorlek (Cohen´s d .8). En liten effektstorlek skulle inte 
upptäckas med denna sampelstorlek. (Field, 2009). 
 

Kontroller. 
I urvalsgruppen ingick patienter med kompletta data, dvs data vid för-, efter-, och 
uppföljningsmätning. Data för patienter med och utan kompletta data jämfördes för 
att undersöka om forskningssamplet var representativt för de patienter som 
behandlades för depression på mottagningen under vald tidsperiod.  
 
T-test för att kontrollera om gruppen som samtycke till forskning (M=7.87, 
SE=0.66, n=105) skiljde sig åt från övriga depressionssamplet (M=6.97, SE=0.58, 
n=115) som behandlades på mottagningen under vald period avseende skattning på 
PHQ-9 vid 6-månadersuppföljningen visade inga signifikanta skillnader i resultat, t 
(218)=1.03, p >.05 för de patienter som hade uppföljningsmätning. Därmed ansågs 
de uppföljningsdata som användes i studien vara representativa för hela 
patientgruppen som hade uppföljningsdata.  
 
Gruppen som samtyckt till forskning skiljde sig inte åt från gruppen som inte 
samtyckt till forskning avseende initiala ångestbevär skattade med GAD-7 formulär 
(M=11.79, SE=0.23 jämfört med M=11.38, SE=0.17, t (1017.60)=1.42, p >.05). 
Grupperna skiljde sig heller inte åt avseende initiala sömnbesvär skattade med ISI 
formulär (M=14.41, SE=0.29 jämfört med M=13.96, SE=0.22, t (1041.95)=1.24, p 
>.05). Däremot fanns det en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna 
avseende depressionsbesvär mätt med PHQ-9 (M=16.19, SE=0.25 jämfört med 
M=15.01, SE=0.18, t (1058.49)=3.88, p <.05. Man kan dock argumentera för att 
den kliniskt signifikanta skillnaden mellan 15 och 16 poäng på PHQ-9 är irrelevant, 
då båda poängen ligger ovanför gränsen för svår depression (PHQ-9 > 15). 
Dessutom hade den grupp som beforskades i studien den högre poängen och var i 
det avseendet sämre än de patienter som inte ingick i studien. 
 
Då inga skillnader av betydelse fanns mellan gruppen som samtyckt till forskning 
och övriga depressionssamplet, ansågs urvalsgruppen vara representativ för de 
patienter som behandlades för depression på den psykiatriska 
öppenvårdsmottagningen under vald tidsperiod. 
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T-test för att kontrollera för om de patienter som fyllde i sömnskattning då 
behandlingen avslutades (M= 5.99, SE= .63) skiljde sig från de som inte gjorde det 
(M= 6.64, SE= 1.11) avseende PHQ-9 visade ingen signifikant skillnad, t (106)= -
.475, p > .05). Därför ansågs urvalsgruppen vara representativ för hela 
depressionssamplet även avseende nivå av sömnbesvär efter avslutad behandling. 

 
T-test visade ingen skillnad i resultat på PHQ-9 mellan gruppen som medicinerade 
parallellt med KBT-behandlingen (M=8.84, SE=0.87, n=61) och gruppen som 
endast fick KBT-terapi (M=6.94, SE=0.91, n=50) vid uppföljningsmätningen, t 
(109)=1.48, p >.05. 
 
Med hjälp av två gånger två mixad variansanalys (ANOVA) undersöktes om det 
fanns en interaktionseffekt mellan tid och medicinering. En stark huvudeffekt fanns 
för tid (skillnaden mellan premätning och postmätning), F (1, 514)=133.37, p <.05, 
det vill säga det var en signifikant förändring över tid avseende depressionssymtom. 
Däremot fanns det ingen interaktionseffekt mellan tid och medicinering, F (1, 
514)=0.41, p >.05, det vill säga de patienter som medicinerade och fick terapi 
skiljde sig inte åt från gruppen som endast fick terapi avseende förändring/resultat 
på PHQ-9 (varken initialt eller vid uppföljning). Då inga signifikanta skillnader 
fanns gjordes ingen exklusion av patienter som medicinerat under KBT-
behandlingen. 
 

 
Resultat 

 
Patientkarakteristika 
Av forskningsmaterialet var ca 77 % kvinnor och 23 % män. Patienterna var i 
genomsnitt 38 år (26-50 år). Majoriteten av patienterna, 63%, hade 
universitetsutbildning, 25 % hade gymnasiekompetens och en patient hade endast 
grundskolekompetens. Uppgift om utbildningsnivå saknades för 12 av patienterna. 
Av de 111 patienter som ingick i studien hade endast 6 patienter diagnosen 
Recidiverande depression, övriga (n=105) hade fått diagnosen Egentlig depression. 
Se tabell 1 för deskriptiv statistik 
 
Tabell 1. Deskriptiv statistik 
Variabel n Procent (%) 
Kön 
Kvinna 
Man 
 

 
85 
26 

 
76.6 
23.4 

Ålder (medelvärde±SD) (38.2±11.7)  
Utbildningsnivå 
Grundskola 
Gymnasium/Folkhögskola 
Universitet 
Uppgift saknas 

 
1 
28 
70 
12 

 
0.9 
25.2 
63.1 
10.8 

Diagnos 
Egentlig depression 
Recidiverande depression 

 
105 
6 

 
94.6 
5.4 

 111  
                     
Utfall gällande depression när behandlingen avslutas och vid uppföljningsmätning 
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1. a) Finns en signifikant förbättring i depression, mätt med formulär PHQ-9, efter 
genomgången behandling a) omedelbart efter avslutad behandling, och b) vid 
uppföljningsmätningen 6-12 månader senare? 
 
Från förmätning (M=16.36, SE=0.57) till eftermätning (M=6.12, SE=0.55) är 
förändringen signifikant, t (107)=15.36, p < .05, r = 0.83. Effektstorleken är stor. 
Betydelsen är att patienterna blir klart förbättrade av att genomgå 
depressionsbehandlingen. Står sig förändringen vid uppföljningsmätningen? Från 
eftermätningen (M=6.12, SE=0.55) till uppföljningsmätningen (M=7.82, SE=0.63) 
är förändringen signifikant, t (107)= -3.67, p < .05, r = 0.33 vilket betyder en 
ökning av depressiva symtom. Effekten är medelstor. Betydelsen är att patienterna 
genomgår en signifikant försämring mellan behandlingsavslutning och 
uppföljningsmätning. Resultaten visas i Figur 1.  
 
 

 
Figur 1. Medelvärden på PHQ-9 för hela forskningssamplet, vid för-, efter-, och 
uppföljningsmätning.  
 
 
Depressionsdjup 
2. a) Hur är fördelningen mellan patienter med olika depressionsdjup efter avslutad 
behandling och vid uppföljningsmätningen? Tabell 2 visar fördelningen i frekvens 
och procent av patienter som efter behandling och vid uppföljningsmätning har 
olika depressionsdjup. Resultaten visar att en majoritet av patienterna är i remission 
både vid avslut (56.8 %) och vid uppföljningsmätning (50 %). 21.6% har då 
behandlingen avslutas residualsymtom och den gruppen har utökats till 26.1% vid 
uppföljningsmätningen. 18.9% har kvarstående måttliga till svåra depressiva besvär 
efter avslutad behandling och denna grupp har blivit större vid 
uppföljningsmätningen då 28.8% har måttliga till svåra symtom.  
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Tabell 2. Föredelning (frekvens och %) mellan patienter med olika depressionsdjup 
 

Depressionsdjup (PHQ-9) Eftermätning Uppföljningsmätning 

 Frekvens 
(antal) Procent (%) Frekvens 

(antal) 
Procent 

(%) 
0-5 remission 63 56.8 50 50 

6-10 residualsymtom, mild 24 21.6 29     26.1 
11 – 27 måttlig till svår 21 18.9 32 28.8 

 
 
b) Har de med residualsymtom då behandlingen avslutas försämrats signifikant vid 
uppföljningsmätningen? 
T-test visade ingen signifikant skillnad från eftermätningen, (M=7.46, SE=.269) till 
uppföljningsmätningen (M=9.04, SE=1.135), t (23)= -1.28, n.s) 
 
c) Skiljer sig gruppen patienter som vid avslut är i remission/har residualsymtom 
från de som har kvarstående måttliga till svåra besvär även vid 
uppföljningsmätningen? 
De med måttliga till svåra symtom (M=15.82, SE=1.13, n= 22) fortsatte att skilja 
sig signifikant åt från de patienter som vid avslut var i remission eller hade 
residualsymtom (M=5.78, SE=0.56, n=86) vid uppföljningsmätningen, t 
(106)=8.09, p < .05, r=0.62. Detta är en stor effektstorlek.  
 
Behandlingsutfall sömn 
3.) Blir patienterna förbättrade avseende sömnbesvär efter genomgången 
depressionsbehandling, mätt med ISI?  
 
Från förmätning (M= 13.92, SE= .69) till eftermätning (M= 7.86, SE= .61) är 
förändringen signifikant, t (86)=8.825, p < .05, r= 0.69. Effektstorleken är stor. 
Depressionsbehandlingen verkar ha påverkat patienternas sömnbesvär i positiv 
riktning. med en genomsnittlig sänkning av 5 poäng på symtomskalan ISI. Andelen 
patienter som erfor kliniskt signifikanta besvär (ISI > 10 p) initialt var 76% (82 av 
108 patienter). Andelen patienter som fortsatte att erfara kliniskt signifikanta besvär 
efter avslutad depressionsbehandling var 33% (29 av 87 patienter). 
 
Samband mellan demografiska variabler, sömnbesvär och nivån av depression vid 
uppföljningsmätningen 
4. Finns ett samband mellan depression vid uppföljningsmätningen 6-12 månader 
senare och a) demografiska variabler som kön, ålder och utbildningsnivå b) insomni 
vid förmätning med kontroll för demografiska variabler som kön, ålder och 
utbildningsnivå? 
 
Med hjälp av SPSS gjordes linjära hierarkiska regressionsanalyser för att identifiera 
om det fanns ett samband mellan sömn vid för- och efter-mätning och depression 
vid uppföljningsmätningen. Den första analysen inkluderade som steg 2 värden på 
sömnformulär vid förmätning (N=108).  Tabell 2 visar en summering av de två 
nivåer som analysen innehöll. De demografiska variablerna som inkluderades i steg 
1 av analysen (kön, ålder, utb nivå) förklarade en minimal del av variansen, 0.7%, 
och detta värde var inte signifikant (F (3, 95) = .88, p > .05). Värden på ISI vid 
förmätningen inkluderades i steg 2 i analysen och förklarade 6.7% av variansen, 
detta värde var signifikant (F (1,94) = 6.76, p < .011). Detta betyder att tillägget av 
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ISI innebar en signifikant förbättring i modellens förklaring av variation i 
beroendevariabeln. Tabell 3 visar den unika variansen för respektive prediktor, och 
visar tydligt att det är ISI som står för den huvudsakliga förklaringen i modellen.  
 
 

     Tabell 2. Model Summary prediktorer för PHQ-9 vid uppföljningsmätning 
 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. 

Error 

Change Statistics 
R Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 Sig. F 
Change 

1 .085a .007 -.024 6.941 .007 .229 3 95 .876 
2 .272b .074 .034 6.740 .067 6.759 1 94 .011 

a. Prediktorer: Utbnivå. Kön. Ålder 
b. Prediktorer: Utbnivå. Kön. Ålder. ISI – Förmätning 
 
 
 

Tabell 3. Koefficienter för prediktorvariablera 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1  7.784 4.157  1.872 .064 

Ålder .045 .059 .079 .761 .449 
Kön -.126 1.641 -.008 -.076 .939 
Utbnivå -.406 1.005 -.042 -.404 .687 

2  3.905 4.304  .907 .367 
Ålder .011 .059 .020 .190 .850 
Kön .723 1.626 .045 .444 .658 
Utbnivå -.333 .977 -.035 -.342 .733 
ISI - Förmätn .302 .116 .271 2.600 .011 

a. beroendevariabel: PHQ 6-12 mån 
 
 
4. Finns ett samband mellan depression vid uppföljningsmätningen 6-12 månader 
senare och c) insomni vid eftermätning med kontroll för demografiska variabler 
som kön, ålder och utbildningsnivå? 
 
Den andra analysen inkluderade som steg 2 värden på sömnformulär vid 
eftermätningen (N=80). Tabell 4 visar en summering av de två nivåer som analysen 
innehöll. De demografiska variablerna förklarade nu 5.4% av variansen men värdet 
var inte signifikant (F (3, 76) =1.43, p <.05). ISI förklarade nu 14.7% av variansen, 
(F (1, 75) = 13.84, p = 0.000), och värdet var signifikant. Detta betyder att 
kvarstående sömnbesvär vid eftermätning hade ett samband med senare nivå av 
depression vid uppföljningsmätningen. Tabell 5 visar den unika variansen för 
respektive prediktor, och visar tydligt att det är ISI som står för den huvudsakliga 
förklaringen i modellen. 
 

 
Tabell 4. Model Summary prediktorer för PHQ-9 vid uppföljningsmätning 
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error 
Change Statistics 

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 
1 .231a .054 .016 6.741 .054 1.434 3 76 .239 
2 .448b .201 .158 6.235 .147 13.838 1 75 .000 

a. Prediktorer: Utbnivå. Kön. Ålder 
b. Prediktorer: Utbnivå. Kön. Ålder. ISI - Eftermätning 
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         Tabell 5. Koefficienter för prediktorvariablera 

 

           Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized  
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5.810 4.502  1.291 .201 

Ålder .125 .066 .214 1.892 .062 
Kön -1.146 1.818 -.071 -.631 .530 

Utbnivå -.354 1.021 -.039 -.347 .730 
2 (Constant) 4.105 4.189  .980 .330 

Ålder .068 .063 .116 1.075 .286 
Kön -.627 1.688 -.039 -.372 .711 

Utbnivå -.460 .944 -.051 -.488 .627 
ISI Eftermätn .471 .127 .399 3.720 .000 

a. Beroendevariabel: PHQ 6-12 mån  
 

Diskussion 
 

Depression är en av de allra vanligaste åkommor som människor lider av idag. Då 
återfall och återinsjuknande i depression är vanligt är det viktigt att studera och 
identifiera prediktorer för att bättre kunna hjälpa de som en gång insjuknat och fått 
behandling att sedan förbli friska. Syftet med studien var att undersöka betydelsen 
av demografiska faktorer, residualsymtom och insomni för nivån av depression 6-
12 månader efter avslutad behandling på en psykiatrisk specialistmottagning. Att 
undersöka sömnens betydelse var särskilt intressant då evidensbaserade 
sömninterventioner finns och ett sådant tillägg för en subgrupp av patienterna lätt 
skulle kunna adderas på den studerade mottagningen. Eventuellt skulle detta tillägg 
kunna ha potentiellt stor effekt på denna subgrupps benägenhet att 
återfalla/återinsjukna i depression. 
 
Efter genomgången KBT-behandling för depression (Addis & Martell, 2007) på 
den psykiatriska specialistmottagningen blev patienterna signifikant förbättrade. 
Stora effektstorlekar hittades. I forskningssamplet var det 21,6% av patienterna som 
hade residualsymtom då behandlingen avslutades, vilket är en något lägre 
procentsiffra än vad andra studier visat (Cornwall & Scott, 1997; Dunlop et al., 
2012). Från eftermätning till uppföljningsmätning skedde en signifikant ökning av 
depressionssymtom i hela samplet, i genomsnitt ökade symtomen med ca 2 poäng 
på PHQ-9, men medelvärdet låg fortfarande under gränsen 10 poäng. De patienter 
som då behandlingen avslutades hade kvar måttliga till svåra symtom fortsatte, som 
förväntat, att ha depressiva symtom på en signifikant högre nivå vid 
uppföljningsmätningen i jämförelse med de som vid avslut var i remission eller 
hade få residualsymtom. Effektstorleken var stor. De med residualsymtom 
försämrades däremot inte signifikant mellan eftermätning och uppföljningsmätning, 
vilket är ett motsägande resultat jämfört med andra studier på området (Bockting et 
al., 2006; Bulloch et al., 2013; ten Doesschate et al., 2010; Fava et al., 2007; 
Fekadu et al., 2011). En möjlig förklaring till denna motsägelse kan vara att 
residualsymtom här definierats snävare än i andra studier. 
 
Resultaten av studien visade att även sömnbesvären minskade signifikant efter 
genomgången depressionsbehandling. Effektstorleken var stor även för detta fynd. 
Dock fortsatte ca 1/3 av patienterna att ha kliniskt signifikanta sömnbesvär efter 
avslutad behandling, vilket är en något högre siffra än vad exempelvis Carney et al. 
(2007) fann (17-26%). 
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Enligt prediktoranalyserna hade de demografiska faktorerna kön, ålder och 
utbildningsnivå inget påtagligt förklaringsvärde för vilka som återföll i depression. 
Detta skiljer sig från vad tidigare forskning visat (Bulloch et al., 2013; Hamilton & 
Dobson, 2002; Marquett et al., 2013). Sömnbesvär vid behandlingsstart hade ett 
signifikant samband med senare nivå av depression vid uppföljningsmätningen. För 
kvarstående sömnbesvär vid behandlingens avslut fanns ett ännu tydligare 
samband. Dessa resultat indikerar att kvarstående sömnbesvär då behandlingen 
avslutas predicerar senare nivå av depression. Resultaten ligger i linje med vad 
Manber et al. (2008), Carney et al. (2007), Perlis et al. (1997) och Taylor et al. 
(2007) funnit. 
 
Metodologiska begränsningar 
Det bör påpekas att studien var en sambandsstudie på redan insamlad data med 
mycket liten kontroll över olika ovidkommande variabler. Då kontrollgrupp 
saknades gjordes flera kontroller för att maximera den interna validiteten. 
Jämförelser mellan urvalsgruppen och hela depressionssamplet under vald 
tidsperiod visade att slutsatser om hela depressionssamplet på den studerade 
mottagningen kunde dras med viss säkerhet. Den ekologiska validiteten kan anses 
god då studien genomfördes på material som insamlats i klinisk rutinvård. De 
slutsatser som kunde dras stämmer väl med vad forskning på området kommit fram 
till. Dock är den externa validiteten låg och data bör tolkas med försiktighet. 
 
I studien kontrollerades för skillnader mellan gruppen som samtyckt till forskning 
med de som inte samtyckt, gällande skattningar initialt och gällande resultat vid 
uppföljningsmätningen, inga skillnader påvisades. Varför så få samtyckt till 
forskning torde bero på att många inte tillfrågats. Blankett för samtycke till 
forskning infördes under 2011 vilket var något som blev uppenbart först efter det 
att urvalsprocessen och dataanalyserna genomförts. 
 
Det var färre som fyllde i ISI efter avslutad behandling. Sannolikt beror det på att 
mottagningen inte har som rutin att låta patienter fylla i ISI efter avslutad 
behandling, utan det sker på enskilda psykologers initiativ. Analyserna visade dock 
ingen skillnad i depressionssymtom mellan de som fyllde i ISI och de som inte 
gjorde det.  
 
Även skillnader vid uppföljningen mellan gruppen som parallellt medicinerade och 
de som endast fick KBT-terapi analyserades. Inga skillnader kunde påvisas, det vill 
säga de patienter som medicinerade och fick terapi skiljde sig inte åt från gruppen 
som endast fick terapi avseende förändring/resultat på PHQ-9 (varken initialt eller 
vid uppföljning). 
 
Alla patienter erbjuds två uppföljande besök, tänkta som boostersessioner, 6- 
respektive 12-månader efter avslutad behandling. Många patienter väljer dock att 
inte komma på dessa besök. Vilka som väljer att komma på ett besök, respektive 
vilka som väljer att inte komma har inte undersökts, och därmed finns ingen 
kunskap om bortfallet. Det kliniska intrycket är att de som kommer är de som haft 
en god allians med behandlaren och som det fortsätter att gå bra för, samt de som 
återfallit och kommer för att de önskar mer hjälp.  
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De demografiska variablerna kön, ålder och utbildningsnivå bidrog inte till att 
förklara någon nämnvärd del av variansen vid analys av prediktorer, till skillnad 
från vad andra studier visat (Bulloch et al., 2013; Hamilton & Dobson, 2002; 
Marquett et al., 2013). En eventuell anledning till denna skillnad skulle kunna vara 
samplets relativa homogenitet. Den mottagning som studerats är en 
innerstadsklinik, och även om remisser kan skickas från hela Stockholms län, så är 
populationen som behandlas inte riktigt representativ med avseende på 
socioekonomisk status. En studentuppsats (Larsson & Svensson, 2014) som 
undersökte avhopp på kliniken fann att det vanligaste för patienterna var att vara 
universitetsutbildade med anställning, boende i bostadsrätt/villa utan ekonomiska 
svårigheter och utan egna barn. Alltså kan samplet avseende variabeln utbildning ha 
varit för homogent för att ge utslag.  
 
Journaler har inte studerats och därför finns ingen kunskap om vilka 
behandlingsinterventioner som de studerade patienterna har fått på kliniken. 
Sannolikt följer psykologerna manualerna i hög utsträckning, men detta skulle 
behöva undersökas genom studier av journalerna. 
 
Komorbitet har inte undersökts, heller inte depressionernas duration innan 
behandlingsstart. Detta hade krävt studier av journaler, och rymdes inte inom ramen 
för uppsatsarbetet. Dessa variabler hade varit intressanta att ha med i en 
prediktoranalys. Komorbiditet är vanligt förekommande och hög komorbiditet ökar 
risken för återfall/återinsjuknande i depression (Baglioni & Riemann, 2012; 
Richards, 2011). Depressionens duration/kronicitet innan behandlingsstart ökar 
även det risken för återfall/återinsjuknande (Hamilton & Dobson, 2002).  
 
Studien indikerar betydelsen av insomni som prediktor för återfall i depression 6-12 
månader efter avslutad behandling, vilket bör undersökas närmare i framtida studier 
med mer rigorös kontroll av ovidkommande variabler.  
 
Återfallspreventiva åtgärder  
Flera studier har tittat på vad som är möjligt att göra behandlingsmässigt för att 
förbättra resultaten för de patienter som har residualsymtom. Fava et al. (2007) 
refererar till en stor kohortstudie där man fann att de som tillfrisknat helt 
återinsjuknade efter 157 veckor, jämfört med de som hade residualsymtom som 
återföll efter ca 28 veckor. Han pekar på två strategier för att förbättra resultaten för 
de med residualsymtom: antingen utöka behandlingskomponenterna (augmenting) 
och erbjuda kombinationsbehandlingar eller behandla sekventiellt.   

Vittengl et al. (2007) fann i en meta-analys av 28 studier att när KBT-behandling 
avslutades återföll/återinsjuknade 29% inom ett år och 54% inom två år. Siffrorna 
var jämförbara med andra terapiformer men lägre än för farmakologisk behandling. 
Då man adderade en återfallspreventiv fas till behandlingen (kallad ”continuation-
phase CT”) reducerades risken för återfall/återinsjuknande efter avslutad 
behandling med 21% och vid uppföljningen var riskreduceringen 29%. De som 
hade mest hjälp av den återfallspreventiva fasen var följande: yngre patienter med 
dysfunktionella attityder och låg self-efficacy, de med personlighetsdrag av ”low 
positive activation” (innefattande minskad energi, entusiasm och sällskaplighet), 
samt de med förhöjda depressiva symtom mot slutet av behandlingen och de med 
residualsymtom vid avslutningen. 



	   21	  

Riktigt långa uppföljningstider i studier är ovanligt. Paykel, Scott, Cornwall, Abbott 
och Crane (2005) följde patienter 6 år efter randomisering till KBT och de fann att 
behandlingen minskade risken för återfall/återinsjuknande ända upp till 3 ½ år efter 
avslutad behandling. Han pekar på möjligheten att addera mer KBT-behandling vid 
prodromala symtom som indikerar att återfall är på väg att inträffa, alternativt 
boosterbehandling för alla ca 2 år efter avslutad behandling. Han argumenterar även 
för att de med residualsymtom trots medicinering bör få adderad KBT.  

Med tanke på de starka samband som Baglioni et al. (2011), i sin metaanalys av 
epidemiologiska studier, kunde påvisa mellan insomni och utvecklandet av 
depression, argumenterar han för att tidig behandling av insomni kan vara 
avgörande för att förebygga att patienter utvecklar depression. Studier där man lagt 
till en sömnbehandling har också visat sig effektiva vid behandling av patienter 
med både insomni och depression och verkar även ge bättre resultat än renodlad 
depressionsbehandling (Manber et al., 2008; Taylor et al., 2007). Watanabe et al. 
(2011) gav fyra sessioners sömnbehandling som tilläggsbehandling för patienter 
med kvarstående depressiva residualsymtom/insomni och kunde visa statistiskt 
signifikanta och kliniskt relevanta effekter på både insomnin och depressiva 
symtom. 

Sammantaget tycks resultaten från studien överensstämma med tidigare forskning 
avseende sömn som prediktor för återfall i depression vid uppföljningsmätning 
(Carney et al., 2007; Manber et al., 2008; Perlis et al., 1997; Taylor, 2007). Dessa 
fynd pekar återigen på vikten av att hjälpa patienterna minska majoriteten av sina 
symtom innan behandlingen avslutas. Ett residualsymtom som ofta kvarstår är 
sömnbesvär. KBT-interventioner mot sömn är väl utvecklade och har evidens. 
Psykologerna på den studerade psykiatriska specialistmottagningen har god 
kunskap om interventionerna. Sammantaget betyder det att en tilläggsmodul med 
sömninterventioner skulle vara en enkel åtgärd att införa för de patienter som lider 
av sömn som residualsymtom då depressionsbehandlingen avslutas. Dessa patienter 
kan identifieras genom att införa ISI i standardbatteriet för eftermätningen. En 
sömnintervention kan ges individuellt eller i grupp. Tilläggsnyttan av 
insomnibehandling som tilläggsmodul för en subgrupp av depressionspatienterna 
behöver sedan testas i en randomiserad, kontrollerad, behandlingsstudie av 
patienter som genomgår depressionsbehandling, för att undersöka effekten på 
återfall i depression. 
 
Sammanfattande slutsatser och rekommendationer  
Då residualsymtom är den enskilt viktigaste prediktorn för återfall i depression, 
tillsammans med antalet tidigare depressionsepisoder, och då sömnsvårigheter är ett 
av de residualsymtom som ofta kvarstår, verkar det rimligt att mäta sömn vid 
avslutad behandling och erbjuda de som uppfyller kriterier för insomni, eller har 
enskilda besvärande symtom på sömnbesvär, en sömnintervention som tillägg, i 
grupp eller individuellt. Man bör primärt uppmuntra människor att söka hjälp för 
sina sömnbesvär i ett tidigt skede, då forskning tydligt visat att insomni dubblerar 
risken för att drabbas av depression (Baglioni & Riemann, 2012; Salo et al., 2012). 
Den aktuella studiens praktiska bidrag är att resultaten kan ge upphov till en 
förändrad klinisk rutin/behandling på den psykiatriska specialistmottagning som 
studerats. 
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