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Sammanfattning 

 

Socialstyrelsen menar att primärvården står inför en utmaning att tillgodose tillgänglig 

psykologisk behandling till ett växande behov. Ett möjligt tillvägagångssätt skulle kunna vara 

Integrerad beteendehälsa som eftersträvar att kunna erbjuda korta psykologiska interventioner 

med hög tillgänglighet. Syftet med föreliggande studie var att jämföra två varianter av 

Integrerad beteendehälsa; ett sedvanligt upplägg med Brief Interventions och ett upplägg med 

utökad bedömning och möjligheten till vägledd självhjälp för ett specifikt problem. Det här 

med avseende på generella symtom och symtom specifika för just det problem som patienter 

erhållit självhjälp för, alternativt bedömts skulle ha passat för självhjälp avseende ett specifikt 

problem. Resultaten visade att den generella symtomnivån förbättrades för gruppen som 

helhet, samt inom respektive grupp. Den problemspecifika symtomnivån sjönk för både 

patienter som erhållit vägledd självhjälp och för patienter som erhållit Brief Interventions 

men vars problemprofil visat att de hade passat för en specifik självhjälpsmanual. Någon 

signifikant skillnad i symtomförändring, oavsett generell eller problemspecifik, kunde inte 

hittas. I diskussionen problematiseras bland annat den interna validiteten och den 

naturalistiska miljön lyfts som en styrka.  

 

Nyckelord: Primärvård, Integrerad beteendehälsa, Brief Interventions, vägledd självhjälp, 

symtom 
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Abstract 

 

The national board of health and wellfare are stating that primary care faces a major 

challenge in providing available psychological treatment to an increasing need. One possible 

approach is Integrated Behavioral Health, which strives towards offering brief psychological 

interventions with great access. The purpose of the following study was to compare two 

different methods of Integrated Behavioral Health; an ordinary set up with Brief Interventions 

and one set up with extended assesment and the possibility of guided self-help treatment for a 

particular problem. This regarding general as well as specific symptoms for the particular 

problem the patient has received guided self-help for, or considered to have been suited for. 

The results showed that the general level of symptoms improved for all patients, merged into 

one group, and within the respective group. The level of the problem-specific symptom 

decreased for patients who received guided self-help and for patients who received Brief 

Interventions, but whose problem profile showed that they had fit for a specific self-help 

manual. No significant difference in symptom change, regardless of general or problem-

specific, could be found. In the discussion, the internal validity is discussed, and the 

naturalistic environment is described as a strength.  

 

Keywords: Primary Care, Integrated Behavioral Health, Primary Care Behavioral Health, 

Brief Intervention, Guided self-help, symptoms  
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                                                     Introduktion 

Psykisk ohälsa drabbar enligt Världshälsoorganisationen (World Health Organization, 

2015) runt 25% av världspopulationen varje år. De menar att det är ett problem som sträcker 

sig globalt och att alla länder står inför en utmaning att främja befolkningens mentala 

välbefinnande, samt tillhandahålla och stärka kvalitén på vården för personer med psykiska 

problem. 

Enligt Socialstyrelsen (2017) får över 70% av alla patienter med depression och/eller 

ångestsyndrom vård inom primärvården. Åsbring et al. (2014) menar att uppskattningsvis 25-

30% av patienterna som söker vård inom primärvården lider av psykisk ohälsa. Primärvården 

spelar således en viktig roll i att dessa patienter får den behandling de behöver. Samtidigt 

skriver Funk et al. (2008) att ett övergripande problem i världen är att primärvården är 

organiserad kring somatisk hälsa. I Socialstyrelsens riktlinjer (2017) är psykologisk 

behandling förstahandsvalet vid ett flertal psykiska tillstånd, medan man i praktiken har svårt 

att tillgodose detta. Åsbring et al. visade att 2011 fick endast 3% av patienterna i Stockholm 

läns landsting träffa kurator, psykolog eller psykoterapeut. Enligt en rapport av 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (2012) är bristen på psykologisk 

behandling ett problem i flertalet länder, däribland Sverige. Även där påpekas vikten av att 

primärvården har tillräckligt med kunskap och resurser för att möta människor med psykisk 

ohälsa. Socialstyrelsen menar vidare i deras riktlinjer från 2017 att hög tillgänglighet är en 

förutsättning för vård och rekommenderar att tillgången till psykologisk behandling bör öka 

för att kunna möta det växande behovet. Detta kan anses tyda på att primärvården behöver 

nya metoder och organisationsformer för att kunna tillgodose patienters behov av 

psykologisk behandling. 

 

Integrerad beteendehälsa 

Utifrån det ökade behovet på tillgänglighet inom vården växte integrerad  

beteendehälsa (IBH), på engelska kallat Primary Care Behavioral Health (PCBH) fram. 

Robinson et al. (2010) beskriver att det är en organisationsmodell för primärvård som 

inledningsvis uppkom i USA. Reiter, Dobmeyer & Hunter (2018) beskriver att målet med 

modellen är att förbättra vårdcentralens förmåga att kunna hantera psykosociala problem. När 

det gäller vårdcentralens patienter är målet att på gruppnivå förbättra samtliga patienters 

psykosociala hälsa. Det här möjliggörs genom att erbjuda en stor del patienter interventioner 

med låg intensitet, snarare än att erbjuda ett fåtal patienter interventioner med hög intensitet. 
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Integrerad beteendehälsa strävar efter att kunna erbjuda korta psykologiska interventioner 

med hög tillgänglighet. Det här sker genom nära samarbete vårdprofessioner emellan. Den 

psykosociala resursen kan exempelvis vara en psykolog eller kurator vars roll inom 

litteraturen beskrivs som konsultativ. Den psykosociala resursen ses som en generalist som 

kan ta sig an en stor volym patienter som hänvisas från andra professioner på vårdcentralen. 

Patienter ska helst kunna erbjudas tid hos psykosocial resurs samma dag, exempelvis via 

direkta överlämnanden (på engelska s.k. “warm handoff”) eller snarast möjligast. Utöver hög 

tillgänglighet gentemot patienterna strävar den psykosociala resursen dessutom efter att 

finnas tillgänglig för kollegor som önskar konsultera den psykosociala resursen angående 

patientärenden. Författarna skriver vidare att den psykosociala resursen ska fungera som en 

utbildare och sträva efter att även förbättra andra professioners förmåga att upptäcka och 

bedöma psykosociala problem.   

Integrerad beteendehälsa är en organisationsform som kan bestå av flera olika 

interventioner, förutsatt att de är korta och flexibla. En sådan intervention är Brief 

Interventions (BI). Dessa interventioner förmedlas via den psykosociala resursen och består 

av problemlösning samt att förse patienten med aktuella verktyg för att kunna tillgodose sig 

en förändring av de problem som upplevs aktuella (Strosahl, Robinson, & Gustavsson, 2012). 

Därmed läggs inte lika mycket fokus på långa bedömningar. Då en patient hänvisats från 

andra professioner tar den psykosociala resursen del av sin kollegas bedömning, helst 

muntligen. Den psykosociala resursen strävar efter att redan vid första kontakten kunna 

erbjuda patienten olika interventioner (Reiter, Dobmeyer & Hunter, 2018). Vanliga 

interventioner består av beteendeaktivering, exponering, psykoedukation, beteendemedicinsk 

konsultation (konsultation gällande matvanor, motion, sömnhygien etc.) problemlösning, 

avslappningsträning samt föräldrastödsprogram (Bridges et al., 2015, Funderbunk et al., 

2011). Till skillnad från traditionell psykologisk behandling, varar varje besök mellan 15-30 

minuter. Besöken bokas in ett besök i taget efter behov. En behandling med brief 

interventions består vanligtvis av 1-4 besök, utspridda över flertalet veckor och avslutas när 

patienten upplever det möjligt att fortsätta på egen hand (Robinson & Reiter, 2016). På så sätt 

är den psykosociala resursen tillgänglig och kan hjälpa fler patienter. Bridges et al. (2015) 

påpekar att målet inom brief interventions är att förbättra patientens funktion, inte att 

patienten under kontakten ska bli fri från alla symtom.  

En möjlig metod vid arbete med brief interventions är Focused Acceptance and 

Commitment Therapy (FACT). Terapiformen syftar till att identifiera problembeteenden med 

hjälp av beteendeanalys. Därefter identifieras patientens värderingar och 
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beteendeförändringar som ligger i linje med dessa föreslås (Strosahl, Robinson & 

Gustavsson, 2012). Metoden är dock skild från Brief Interventions och ingen nödvändighet 

vid arbete enligt integrerad beteendehälsa.  

Possemato et al (2018) menar i sin review-artikel att Integrerad Beteendehälsa är 

associerat med kortare väntetider och möjligheten för vårdpersonal att träffa fler patienter. 

Begränsat forskningsstöd tyder också på stor nöjdhet hos patienterna gällande den service 

som integrerad beteendehälsa erbjuder. Flertalet mindre studier pekar på att funktionsnivå, 

depression och ångest förbättras över tid. Författarna drar slutsatsen att mer forskning på 

integrerad beteendehälsa behövs och att implementeringen gått snabbare än evidensläget. 

Kwan & Nease (2013) menar att meta-analyser har visat att integrerad beteendehälsa kan leda 

till reducerad symtomnivå och förbättrad funktionsnivå, särskilt hos depressionspatienter. 

Författarna skriver vidare att evidensen för integrerad beteendehälsa är god gällande patienter 

med depression, men att evidensen i övrigt har luckor. En sådan är bristen på randomiserade 

kontrollerade studier, något även Hunter et al (2017) påpekar och menar att det gör det svårt 

att uttala sig om huruvida integrerad beteendehälsa förbättrar patienters utfall i högre 

utsträckning än andra metoder. Vidare efterfrågas konsensus kring vad integrerad 

beteendehälsa innefattar, vilket i nuläget inte är tydligt (Kwan & Nease, 2013, Hunter et al., 

2017). Tidigare forskning har i liten utsträckning koncentrerat sig på att mäta huruvida 

personalen på den aktuella vårdcentralen håller sig till modellen för Integrerad Beteendehälsa 

(Hunter et al. 2017). Reiter, Dobmeyer & Hunter (2018) lyfter även styrkor inom forskningen 

på Integrerad beteendehälsa. En sådan är att majoriteten av den forskning som bedrivits inom 

området har varit naturalistisk. Vidare är en styrka att effekt kunnat visas på flertalet tillstånd.  

Då få jämförande studier finns återstår frågan hur Integrerad beteendehälsa med Brief 

Interventions står sig jämfört med andra metoder. Tänkbart är att Brief Interventions får en 

sämre effekt för patienter som uppfyller diagnos jämfört med patienter som genomgår en 

manualbaserad behandling som blivit utvärderad. Därav ville föreliggande studie jämföra 

sedvanlig Integrerad beteendehälsa med Brief Interventions med Integrerad beteendehälsa 

med tillägget vägledd självhjälp.  

 

Vägledd självhjälp 

En annan flexibel och kort intervention är vägledd självhjälp. Cuijpers et al. (2010) 

beskriver att forskning på vägledd självhjälp bedrivits i mer än 40 år. Metoden innebär att 

patienten får med sig ett standardiserat material hem. Patienten jobbar sedan med mer eller 

mindre självständigt. Materialet kan ges i form av en bok, via internet eller via ljudfiler. 
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Författarna menar att kontakten med behandlare ska syfta till att stötta patienten i att jobba 

med materialet. Kontakten kan ske via traditionella besök, telefon, mail eller annan form av 

kommunikation. Salmonsson et al. (2018) beskriver att en vägledd självhjälpsbehandling dels 

består av psykoedukation och dels syftar att lära patienten använda sig av tekniker använda i 

kognitiv beteendeterapi, KBT. 

Cuijpers et al. (2010) utförde en meta-analys utav forskning som jämförde vägledd 

självhjälp i förhållande till traditionell psykoterapi vid depression- och ångesttillstånd. 

Författarna till studien menar att tidigare forskning visat att vägledd självhjälp har god effekt 

på ångest- och depressionstillstånd. I sin metastudie syftade de att undersöka huruvida 

självhjälp var lika effektivt som traditionell psykoterapi. Ingen signifikant skillnad fanns 

mellan effekten för vägledd självhjälp och effekten för traditionell psykoterapi vid ångest- 

och depressionstillstånd. Författarna jämförde även årsuppföljningar utav patienter, vilka 

genomgått vägledd självhjälp alternativt traditionell psykoterapi och fann inte någon 

signifikant skillnad. Ytterligare en meta-analys undersökte vägledd självhjälp vid 

ångesttillstånd. Studien fann en stor effekt då vägledd självhjälp jämfördes med placebo eller 

väntelista. Då vägledd självhjälp jämfördes med traditionell terapi var effekten för traditionell 

terapi något högre. Författarna drar slutsatsen att vägledd självhjälp är effektivt och borde 

implementeras högre omfattning. Twomney, Reilly och Byrne (2015) utförde en meta-studie 

som undersökte självhjälp mot depression och ångest i en primärvårdskontext. Resultaten var 

i linje med tidigare redovisade studier. Salomonsson et al. (2018) utförde en studie inom 

primärvården som där patienter med psykisk ohälsa i första hand erbjöds vägledd självhjälp. 

De diagnoser författarna erbjöd behandlingen för var depression, social ångest, generaliserad 

ångest, paniksyndrom, OCD, insomni samt anpassningsstörning eller utmattningssyndrom. 

Efter en första behandling med vägledd självhjälp, räknades 46% av patienterna vara i 

remission.  

Således finns ett brett stöd för vägledd självhjälp, både avseende metoden i sig samt 

för implementeringen i primärvårdskontext. Samtidigt passar inte alla patienter för denna typ 

av metod. Salomonsson et al (2018) intervjuade inledningsvis 1300 patienter, varav 911 av 

dessa exkluderades på grund av att de ej ansågs lämpliga för självhjälp. Den huvudsakliga 

anledningen var att patienterna saknade primära symtom som passade in på någon av de 

självhjälpsbehandlingar vårdcentralen hade att erbjuda. Detta tyder på att primärvården kan 

behöva erbjuda olika slags interventioner.  

 

Symtom 
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Integrerad beteendehälsa utvecklades med målet att förbättra patienters funktion 

(Bridges et al., 2015) vilket har medfört att forskningen på sedvanlig integrerad 

beteendehälsa med brief interventions mestadels har fokuserat på att undersöka patienters 

funktion (Reiter, Dobmeyer & Hunter, 2018). Några studier inom området har undersökt 

depressionssymtom, ångestsymtom samt PTSD och någon enstaka studie finns även på 

insomnisymtom (Hunter et al. 2017). Hedman et al. (2014) påpekar vikten av att använda sig 

av symtommått vid utvärdering av psykologisk behandling. Vidare menar Spijker et al. 

(2004) att symtomreduktion är kopplat till bättre arbetsförmåga. Symtommått är således inte 

oväsentligt. En ytterligare vinst med undersökandet av symtommått är lättare jämförelse med 

andra studier på behandlingsmetoder, då forskning inom fältet vanligtvis fokuserat på just 

symtommått (Öst, Havnen, Hansen & Kvale, 2015; Carlbring, Nordgren, Furmark & 

Andersson, 2009). Utifrån primärvårdssammanhang samt patientsynpunkt bör bägge 

utgångspunkterna vara relevanta och viktiga att lyfta. Den aktuella uppsatsen avser att 

utvärdera integrerad beteendehälsa utifrån symtomreduktion.  

Diagnoser  

Folkhälsomyndigheten definierar psykiska sjukdomar som tillstånd där flera symtom 

uppfyller kriterierna för en diagnos. Det finns för tillfället två etablerade internationella 

diagnossystem: Världshälsoorganisationens International Classification of Dieseases (ICD) 

samt American Psychiatric Associations Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM). Ett sätt att undersöka huruvida en patient uppfyller kriterierna för 

psykiatriska tillstånd är att göra en diagnostisk intervju. Ett etablerat instrument för att 

genomföra detta är Mini international Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I) (Lecrubier, 

Sheehan, Hergueta & Weiller, 1998).  

Socialstyrelsen arbetade 2017 fram nationella riktlinjer för vård vid depression och 

ångestsyndrom med syfte att nå ut till främst personer i ledningspositioner. Dessa riktlinjer 

lyfter de ökade behovet av tillgänglig vård inom primärvården. De nämner depression och 

ångestsyndrom som de vanligaste förekommande tillstånden inom primärvården vilket de 

väljer att beskriva. Depressions typiska symtom handlar om nedstämdhet, brist på energi, 

koncentrationssvårigheter, sömnstörningar, minskat intresse, aptitförändringar, pessimistiska 

tankar och eventuellt dödstankar. Depression delas in i lindrig, måttlig samt svår depression. 

Ångestsyndrom beskrivs som en grupp som gemensamt innefattar rädsla och ångest utifrån 

viss varaktighet och intensitet. Ångesten beskrivs vara kopplad till förväntad fara och 

innefatta både psykiska samt fysiska symtom. Riktlinjerna lyfter bland annat akut 
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stressyndrom, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom, paniksyndrom samt social fobi 

som vanligt förekommande. Sundquist et al. (2017) undersökte i sin studie vilka diagnoser 

som har högst prevalens inom svensk primärvård. De fann att depression, olika former av 

ångesttillstånd, tvångssyndrom samt anpassningsstörning var vanligast förekommande. 

Styrkor och svagheter med Brief Interventions respektive vägledd självhjälp  

Likt tidigare nämnt beskriver Reiter, Dobmeyer & Hunter (2018) fördelen med Brief 

Interventions genom att vara en metod som möjliggör hög tillgänglighet till att komma i 

kontakt med psykosocial resurs. Behandlaren syftar till att förse patienten med redskap redan 

vid första kontakten och någon längre bedömning görs således inte. Eftersom få jämförande 

studier finns är det dock inte kartlagt hur metoden jämför sig med andra typer av 

behandlingar inom primärvården. Tänkbart är att de snabba och korta insatserna inte är 

tillräckliga för vissa patienter.  

Föreliggande studie ville därför jämföra sedvanlig Integrerad beteendehälsa med 

Integrerad beteendehälsa med tillägget utökad bedömning och möjlighet till vägledd 

självhjälp. Fördelen med den utökade bedömningen var möjligheten till fördjupad 

kartläggning av patientens problematik samt bedömning kring uppfyllandet av diagnoser för 

att därefter kunna välja aktuellt behandlingsområde. Fördelen med vägledd självhjälp är att 

den på ett strukturerat sätt möjliggör för patienten att arbeta med ett specifikt tillstånd under 

ett antal veckor. Metoden har hög evidens och flertalet metastudier har pekat på en god effekt 

(Cuijpers et al., 2010). Som nämnts tidigare likväl är dock en nackdel med vägledd självhjälp 

att det passar ett begränsat antal patienter (Salomonsson et al., 2018). Med bakgrund av 

styrkor och svagheter med de olika metoderna ansåg studieförfattarna att metoderna på ett bra 

sätt kompletterade varandra.   

 

Syfte 

Syftet för föreliggande studie var att jämföra två varianter av integrerad beteendehälsa 

i primärvården: 1) ett sedvanligt upplägg med Brief Interventions (BI) och 2) en variant med 

tillägget utökad bedömning och möjligheten till vägledd självhjälp.  Fokus i den aktuella 

uppsatsen var att undersöka symtomreduktion. Resultaten av studien kommer sedan att 

användas i planeringen av efterföljande multicenterstudie.  
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Övergripande frågeställning och hypoteser 

Hur förändras den generella och problemspecifika symtomnivån efter 4 respektive 8 

veckor för patienter som får Brief Interventions (BI) efter ordinarie bedömning, för patienter 

som får Brief Interventions (BI) efter utökad bedömning samt för patienter som får 

självhjälp? 

H1: För alla patienter, oavsett intervention, förbättras generell symtomnivå mellan 

första besöket och senare uppföljningar. 

H2: Patienter som erhållit Brief Interventions (antingen efter ordinarie bedömning 

eller utökad bedömning) och patienter som erhållit vägledd självhjälp sjunker i liknande grad 

vad gäller generell symtomnivå. 

H3: Patienter som erhållit vägledd självhjälp för ett visst problem får en sänkning 

avseende specifika symtom för det problemet. 

H4: Patienter som randomiserats till ordinarie bedömning följt av Brief Interventions 

och vars problemprofil visar att de skulle ha passat för en självhjälpsbehandling av ett 

specifikt problem får inte en signifikant sänkning av specifika symtom för det problemet. 

H5: Patienter som erhållit vägledd självhjälp får en bättre effekt med avseende på 

problemspecifika symtom jämfört med patienter som fått ordinarie bedömning följt av Brief 

Interventions och vars problemprofil visar att de skulle passa för en specifik självhjälps-

manual. 

 

 

                                                                Metod 

Studiens kontext  

Den aktuella studien var en enkelblind pilotstudie inför en multicenterstudie. Studien 

var ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Karolinska institutet och Allmänmedicinskt 

kunskapscentrum i Region Kronoberg. Inför studien skickades en fullständig etikansökan till 

Etikprövningsnämnden i Linköping och studien godkändes, diarienummer 19RGK277. 

 

Deltagare 

Datainsamlingen skedde på vårdcentralen Centrum i Växjö. Vårdcentralen hade vid 

tidpunkten 20190425 8106 listade patienter. TeleQ sjuksköterskorna, som tar emot alla 

inkommande samtal till vårdcentralen, fick under våren i genomsnitt 460 samtal per vecka. 

Totalt antal nybesök som genomfördes under perioden var 145 stycken, varav 56 patienter 

hade fått information om studien. Enligt överenskommelse mellan studien och vårdcentralen 
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skulle samtliga patienter som ringde till vårdcentralen på grund av psykosociala besvär 

hänvisas till studieadministratörerna. Därutöver hänvisades även patienter från annan 

vårdpersonal då det under patientbesöket framkommit att patienten var i behov av en 

psykosocial insats. 

Inklusionskriterierna var enligt etikansökan följande:  

a. Patienten var minst 18 år och myndig  

b. Patienten hade besvär som var av sådan karaktär att 

beteendehälsainterventioner/besök hos psykosocial resurs bedöms relevant enligt 

vårdcentralens kriterier  

c. Tillräckliga språkfärdigheter behövdes för att kunna fylla i självskattningsskalor, delta 

i intervju och läsa självhjälpsmaterial.  

 

Demografi. Totalt under studiens inklusionsperiod 190128-190401 kontaktades 56 

patienter av studiegruppen från Linnéuniversitetet, varav 41 personer samtyckte till att delta i 

studien. Åtta patienter jämnt fördelade mellan randomiseringsalternativen valde att avbryta 

sitt deltagande i studien utan att genomföra en förmätning. En patient genomförde förmätning 

men erhöll inte något besök på vårdcentralen och två patienter visade sig inte uppfylla 

studiens inklusionskriterier varpå dessa patienter exkluderades. Således redovisas 

demografisk data för 30 patienter som uppfyllde studien inklusionskriterier och skriftligt 

samtyckt till deltagande. 

 

Tabell 1. Demografisk data 

 
BI  

N=16 
Självhjälp 

N=9 

BI efter utökad  
bedömning 

N=5 
Totalt 
N=30 

Kön n (%)     

Kvinna 8 (50,0) 5 (55,6) 1 (20,0) 14 (46,7) 

Man 8 (50,0) 4 (44,4) 4 (80,0) 16 (53,3) 

Ålder M (SD) 36,2 (14,4) 34,0 (15,7) 33,8 (14,3) 35,13 (14,3) 

Civilstånd n (%)     

Gift/sambo/särbo i fast relation 11 (68,7) 6 (66,7) 3 (60,0) 20 (66,7) 

Singel/skild/annat 5 (31,3) 3 (33,3) 2 (40,0) 10 (33,3) 

Utbildningsnivå n (%)     

Högskola/universitet 7 (43,8) 7 (77,8) 2 (40,0) 16 (53,3) 
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Gymnasium/ 

folkhögskola/komvux 
8 (50,0) 2 (22,2) 3 (60,0) 13 (43,3) 

Grundskola/folkskola 1 (6,3)   1 (3,3) 

Sysselsättning* n (%)      

Arbetar/studerar 13 (81,3) 7 (77,8) 5 (100) 25 (83,3) 

Sjukskriven 1 (6,3) 2 (22,2)  3 (10,0) 

Arbetssökande  1 (11,1)  1 (3,3) 

Pensionär/föräldraledig/annat 3 (18,8) 2 (22,2)  5 (16,7) 

Sysselsättningsgrad n (%)     

75-100 % 13 (81,3) 5 (55,6) 5 (100) 23 (76,7) 

25-50 %  2 (22,2)  2 (6,7) 

0 % 3 (18,8) 2 (22,2)  5 (16,7) 

Ekonomisk situation n (%)     

Bra/mycket bra 12 (75,0) 7 (77,8) 5 (100) 24 (80) 

Varken bra eller dålig 2 (12,5) 2 (22,2)  4 (13,3) 

Dålig/mycket dålig 2 (12,5)   2 (6,7) 

Besvärens varaktighet n (%)     

Mindre än 1 år 4 (25,0) 2 (22,2) 2 (40,0) 8 (26,7) 

1-2 år 5 (31,3) 2 (22,2) 1 (20,0) 8 (26,7) 

2-10 år 5 (31,3) 3 (33,3) 1 (20,0) 9 (30,0) 

Mer än 10 år 2 (12,5) 2 (22,2) 1 (20,0) 5 (16,7) 

Söker även hjälp för andra 
hälsoproblem n (%) 

3 (18,8)  2 (40%) 5 (16,7) 

Använder läkemedel av 
något slag n (%) 

10 (62,5) 5 (55,6) 1 (20%) 16 (53,3) 

Genomgår annan 
behandling/terapi n (%) 

2 (12,5) 2 (22,2) 1 (20%) 5 (16,7) 

 
*Möjlighet fanns att ange flera svarsalternativ  

 
Flödesschema.  
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Uppföljning åtta veckor 
 
Självskattningar FU8 n= 7 
Intervjuer i FU8 n= 9 
 

Avbrott på grund av icke ifyllda 
förmätningar n= 1 

 

Uppföljning åtta veckor 
 
Självskattningar FU8 n= 2 
Intervjuer i FU8 n=2 
 

Uppföljning åtta veckor 
 
Självskattningar FU8 n= 5 
Intervjuer i FU8 n= 6 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antal patienter hänvisade till 
psykosocial resurs n= 66 

Randomiserade patienter n= 41 

Mötte inte inklusionskriterierna 
Under 18 år n=1 
Bristande språkkunskaper n=3 
Redan fast samtalskontakt på VC n= 2 
Bedöms inte relevanta enligt 
vårdcentralens ordinarie rutiner n=4 
 

Randomiserad till ordinarie 
bedömning n= 21 

Bedömning med BI n= 16 

Uppföljning fyra veckor 
 
Självskattningar i FU4 n= 14 
Intervjuer i FU4 n= 14 

Randomiserad till utökad 
bedömning n= 20  

Genomför utökad bedömning 
n= 16 

Avbrott vid bedömning: 
 Hög suicidrisk n= 1 
Bristande 
språkkunskaper n= 1 

Avbrott - Avböjer sitt deltagande före 
förmätning/skriftligt samtycke n= 3 

 
 

Avbrott på 
grund av 
önskan av 
annan 
behandling n=1 

Genomfört förmätning n= 17 
Förmätning för analys n= 17 

Påbörjar BI 
n=5 
 

Avbrott 
Avböjer sitt deltagande 
före förmätning= 4 
 
 

Genomfört förmätning n= 16 
Förmätningar för analyser n=14 
 

Telefonbedömning 
psykologkandidat 

Påbörjar vägledd 
självhjälp n=9 
 

Uppföljning fyra veckor 
 
Självskattningar i FU4 n= 8 
Intervjuer i FU4 n= 9 

Uppföljning fyra veckor 
 
Självskattningar i FU4 n= 4 
Intervjuer i FU4 n= 4 

Patienter som ännu inte 
nått tidpunkten för FU8 
n=6 
 
 

Patienter som ännu inte 
nått tidpunkten för FU8 
n= 3 
 
 

Patienter som ännu inte 
nått tidpunkten för FU8 
n= 3 
 

Avbrott: 
Patient 
uteblivit n= 
1 

Påbörjar BI 
n=15 
 

 
Tackat muntligt nej till 
deltagande i studien n= 15 
 
 

Patient kontaktas av IBH-projektet 
n= 56 
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Figur 1. Flödesschema 
 
Randomisering  

Randomiseringen utfördes av en utomstående person och skedde på individnivå 

utifrån en jämn fördelning 1:1 mellan utfallsarmarna. Blockrandomisering skedde med 

slumpvisa block via webbsidan www.random.org. Den utomstående personen skrev ut den 

aktuella listan för vårdcentralen och gjorde en numrerad serie med icke-genomskinliga kuvert 

där innehållet i varje kuvert bestod av en lapp som visar till vilken arm patienten blev 

randomiserad till (ordinarie bedömnings eller utökat bedömning). När studieadministratörer 

på vårdcentralen öppnade ett kuvert följde rutiner gällande notering av utfallet. Enligt 

rutinerna gjordes en journalanteckning där information framgick om patienten randomiserats 

till utökat bedömningssamtal eller ordinarie bedömningssamtal, samt att motsvarande 

information noterades i den digitala plattformen som användes. 

 

Procedur 

Datainsamlingen skedde på vårdcentralen Centrum i Växjö. Samtliga patienter som 

ringde till vårdcentralen på grund av sitt psykiska mående, alternativt blev hänvisade till 

psykosocial resurs från andra professioner, fick erbjudande om att delta i studien. 

Inledningsvis kontaktades patienten med information om studien. De patienter som muntligen 

tackade ja randomiserades till antingen 1) ordinarie bedömning eller 2) utökad bedömning 

och besök bokades in. Via den digitala plattformen BASS 4 (kopplad till Karolinska Core 

facilities, utvecklad av Brjánn Ljótsson) fick patienterna därefter ytterligare information om 

studien samt ge skriftligt samtycke och fylla i ett antal formulär. I de fall då patienten inte 

hade möjlighet att göra det digitalt, tillhandahölls pappersversion som sedan matades in i 

BASS 4 utav studieadministratörer. Därefter journalfördes patientens skattningar.  

Beroende på randomiseringsutfallet erhöll patienten antingen: 

1. Ett ordinarie bedömningssamtal hos psykosocial resurs på cirka 30-45 minuter där 

anledningen till att patienten sökt hjälp kartlades samt interventioner som bedömdes 

aktuella genomfördes, exempelvis psykoedukation, rådgivning eller 

beteendeinterventioner. I slutet av samtalet gjordes en överenskommelse kring 

huruvida uppföljande samtal skulle bokas in.  

2. Ett utökat bedömningssamtal hos psykologkandidater som studerade sista terminen på 

psykologprogrammet. Under besöket gjordes anamnestagning samt en strukturerad 

diagnostisk intervju med Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I). I 
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enighet med vårdcentralens rutiner, samt övergripande råd (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering, 2015) screenades även för suicidrisk med Jan 

Beskows suicidstege. Utifrån det här gjordes en bedömning kring lämpligheten av att 

påbörja självhjälpsbehandling. Denna bedömning gjordes baserat på: 1) Primär 

diagnos utifrån resultatet på Mini International Neuropsychiatric Interview, 2) Den 

problematik patienten enligt vinjetterna själv ansåg mest angeläget att jobba med, 3) 

Den problematik patienten kände igen sig själv mest i enligt vinjetterna, 4) 

Problemets skattade nivå i kortformulär. Vidare bedömdes sådant som ansågs som 

kontraindikatorer gällande lämplighet för självhjälpsbehandling. Smärtproblematik 

och somatisk hälsa som huvudproblematik samt alkoholmissbruk och social utsatthet 

ansågs vara sådant. I bedömningen vägdes dessutom patientens motivation till att 

arbeta med vägledd självhjälp, vilket mättes genom att patienten i början av samtalet 

fick formuläret C-skala. Formuläret innehöll information om vägledd självhjälp samt 

bad patienten skatta sin motivation till en sådan behandling. Om patienten enligt 

behandlarens sammantagna bedömning ansågs lämplig för vägledd självhjälp, gjordes 

en uppstart i slutet av bedömningssamtalet. I de fall då det av någon anledning var 

svårbedömt huruvida patienten var lämplig för självhjälp, kunde ett andra 

bedömningssamtal göras. Det här gjordes främst då patienten vid det initiala besöket 

befann sig i kris och det var svårt att bedöma huruvida besvären berodde på krisen 

eller var bestående. Patienter som inte ansågs lämpliga för vägledd självhjälp, 

bokades till ordinarie personal på vårdcentralen för att istället få samtal enligt Brief 

Interventions. 

Fyra veckor efter bedömningssamtal kontaktades patienten via sms för bokning av 

uppföljande telefonintervju samt ombads fylla i formulär via BASS. I de fall patienten hade 

önskemål om att fylla i via papper skickades pappersformulär hem till patienten som sedan 

fyllde i dessa och skickade tillbaka till vårdcentralen. Därefter matade studieadministratörer 

in datan i BASS 4. Automatiska påminnelser via internetplattformen BASS 4 skickades ut 

varje dag i en vecka till patienterna för påminnelse av att fylla i formulären. Endast de 

formulär som rörde symtomnivå journalfördes, eftersom resterande formulär var sådant som 

endast var intressant för studien så som upplevelsen av vården på vårdcentralen. Samma 

procedur upprepades via åttaveckorsuppföljning med telefonintervju samt formulär. 

Telefonintervjuerna användes av en annan uppsats inom samma projekt och är således inte en 

del av aktuella uppsatsens resultat. Studien hade som regel att behandlare inte intervjuade 
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sina egna patienter och inte heller tittade på skattningarna under behandlingens gång, för att 

inte riskera påverkan på behandlingen.  

Psykologkandidater från psykologprogrammets tionde termin fick utbildning i 

administrering av diagnostisk intervju med Mini International Neuropsychiatric Interview 

(M.I.N.I) samt utbildning i vägledd självhjälp. På grund av medförda tidsramar innebar detta 

att samtliga patienter genomförde fyraveckorsuppföljningen, medan data behövde 

sammanställas innan samtliga patienter hunnit genomföra åttaveckorsuppföljningen. 

 

Interventioner 

Brief interventions. Patienter som randomiserades till ordinarie bedömningssamtal, 

eller som inte ansågs lämpliga för självhjälp, fick möjlighet till samtal enligt Brief 

interventions med ordinarie psykosocial resurs på vårdcentralen. Personalen bestod av 

kurator, psykiatrisjuksköterska samt skötare med utbildning i kognitiv beteendeterapi. 

Samtliga hade gått en utbildning i Integrerad beteendehälsa. Typiska interventioner bestod av 

beteendeaktivering, konkret problemlösning, psykoedukation, inslag av fokuserad ACT, 

hemuppgifter samt rådgivning kring exempelvis sömnhygien eller levnadsvanor med fokus 

att minska risken för psykisk sårbarhet. Varje samtal varade mellan 15-45 min. Samtal 

bokades in efterhand baserat på patientens behov. Då det bedömdes möjligt för patienter att 

fortsätta på egen hand, hänvisades de att höra av sig igen vid behov.  

Vägledd självhjälp. Behandlarna var psykologkandidater på psykologprogrammets 

tionde termin, vilka arbetade under handledning. Inför behandlingarna hade riktlinjer skapats 

för hur ett typiskt behandlingsupplägg för respektive problematik skulle se ut. I riktlinjerna 

angavs hur många besök som typiskt sätt skulle ingå i behandlingen, samt hur många 

telefonuppföljningar. Det fanns också skrivet vad respektive uppföljning skulle fokusera på.  

Självhjälpsbehandling inleddes efter överenskommelse med patienten i samband med 

det utökande bedömningssamtalet, om det bedömdes som aktuellt av behandlaren. För att 

något av självhjälpsområdena skulle vara aktuellt att arbeta med krävdes det en primär 

problematik inom något av de områden som det fanns självhjälpsmaterial för, samt 

motivation hos patienten att vilja arbeta med det aktuella området. Vid flertalet aktuella 

problemområden kunde patient och behandlare tillsammans prioritera, alternativt välja att 

utöka bedömningssamtal och boka nytt besök efter genomgång med handledaren. 

Behandlingen pågick under 8 veckor. Kontakten med behandlaren innefattade generellt 1-3 

fysiska besök på vårdcentralen, samt 1-3 telefonuppföljningar. Utifrån patienters behov och 
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behandlares bedömning fanns det efter klinisk relevans möjlighet att variera upplägget efter 

behov, utan att det skulle övergå till att likna traditionell terapi. 

 

Tabell 2. Lista över självhjälpsmanualer 

Titel Författare Problematik Evidens 
Handbok för 
oglada 

Lars Ström, Per 
Carlbring 

Depression Carlbring et al., 2013 
Ström et al., 2013 
  

Ingen panik Per Carlbring, 
Åsa Hanell 

Paniksyndrom Carlbring et al., 2011 

 
Socialfobi – 
effektiv hjälp 
med kognivit 
beteende- 
terapi 

 
Tomas Furmark, 
Annelie 
Holmström, 
Elisabeth 
Sparthan, Per 
Carlbring, 
Gerhard 
Andersson 

 
Social fobi 

 
Andersson, Ekselius och 
Furmark, 2011 
Andersson, Carlbring och 
Holmström, 2006 
Furmark, Carlbring och 
Hedman, 2009 
Andersson, Carlbring och 
Furmark, 2012 
  

Fri från tvång Mia Asplund, 
Elin-Love 
Rosengren 

Tvång Pearcy et al, 2016 
Andersson et al., 2011 

 
Sov gott! Råd 
och tekniker 
från KBT 

 
Susanna 
Jernelöv 

 
Insomni 

 
Jernelöv et al., 2012 

 
Tänk om jag 
är sjuk! 

 
Erik Hedman 

 
Hälsoångest 

 
Hedman, Axelsson och 
Görling, 2014 
Hedman, Andersson, 
Andersson och Lindefors, 
2013 
Hedman, Axelsson och 
Andersson, 2016 
  

Närmare 
varandra  

Maria Burman, 
Anna-Karin 
Norlander, Per 
Carlbring, 
Gerhard 
Andersson 

Relationsproblematik Andersson och 
Gustafsson, 2008 
Samuelsson och Way, 
2008 

 
Metakognitiv 
terapi 
(manual från 
tidigare 
studie) 

 
Erik Andersson, 
Olle Wadström 

 
Generaliserat 
ångestsyndrom 

 
Andersson, Hedman, 
Wadström och Boberg, 
2017 
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Stress och 
utmattning 
(manual från 
tidigare 
studier vid 
Gustavsbergs 
Vårdcentral) 

 
Erik Hedman, 
Elin Lindsäter, 
Sigrid 
Salomonsson 

 
Stress och 
utmattningssyndrom 

 
Salomonsson, Santoft och 
Lindsäter, 2018 

 

Etiska överväganden 

I linje med god forskningsetik har flera etiska överväganden gjorts. Deltagandet i 

studien var frivilligt och patienterna kunde när som helst avbryta sitt deltagande. Deltagarna 

ombads ge både sitt verbala samt skriftliga samtycke. Hantering av personuppgifter skedde 

med rådande sekretess utifrån vårdcentralens rutiner och med stor försiktighet. Då resultaten 

endast sammanställs på gruppnivå finns ingen risk att enstaka deltagare kan identifieras och 

pekas ut. 

Patienter som randomiserades till ordinarie bedömning eller som under den utökade 

bedömningen bedömdes passa för Brief Interventions fick samma typ av vård som de skulle 

ha fått även om de inte hade deltagit i studien. Skillnaden för patienterna var att de ombads 

fylla i fler självskattningsfrågor. Patienter som randomiserades till en utökad bedömning, fick 

utöver självskattningsskalorna även genomgå ett längre bedömningssamtal än de annars hade 

gjort. Inget av detta bedömdes innebära en ökad risk och patienter som eventuellt upplevde 

bedömningarna som krävande kunde avbryta. Omfattningen av mätningar anpassades för att 

minska denna risk, exempelvis genom att använda mycket korta formulär för att mäta 

specifika symtom.  

Rekrytering av patienter som var relevanta för psykosociala insatser, hantering av 

risker och remittering av patienter till specialistvård eller andra delar av vården skedde i linje 

med vårdcentralens reguljära rutiner. 

Vägledd självhjälp baserad på kognitiv beteendeterapi är en väl beprövad metod, 

anpassad för den problematik patienten bedöms ha. Patienter som fick den här behandlingen 

fick således en mer diagnosspecifik behandling jämfört med resterande patienter i studien.  

Vid både vägledd självhjälp samt Brief interventions kan förändringar som patienten 

föreslås genomföra temporärt upplevas som obehagliga. Detta är något som är väl känt och 

gäller vid alla metoder baserade på kognitiv beteendeterapi där en central komponent är att 

utsätta sig själv för det som är jobbigt för att i sin tur få positiva långsiktiga konsekvenser. 

Patienterna informeras om syftet med att utsätta sig för det som är jobbigt.  
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Deltagande i studien innebar en utökning jämfört med den sedvanliga vården på 

vårdcentralen för båda randomiseringsutfallen. Gruppen som randomiserades till ordinarie 

bedömning ombads i förväg fylla i självskattningsskalor vilket gav behandlaren möjlighet att 

inför samtalet se vilken slags problematik som indikerades. Gruppen som randomiserades till 

utökad bedömning fick möjligheten att genomgå ett behandlingsalternativ som vanligtvis inte 

erbjöds på vårdcentralen. Det här hade potentiellt sett kunnat innebära en noceboeffekt hos 

patienter som inte fick den här möjligheten. Risken minskades genom att patienterna var 

blinda för vilken typ av behandlingstillägg till sedvanlig vård som fanns.  

 

Mätningar  

Symtom mättes med kortversioner utav väletablerade formulär. Flertalet av dem var 

redan etablerade kortversioner, medan två utav dem (OCI-R-3 och ISI-2) skapades genom 

item-reduktion baserad på faktoranalys och känslighet för förändring i stora dataset från 

föregående prövningar inom tidigare forskning. Följande formulär användes vid samtliga 

mätningar (förmätning samt fyra- och åttaveckorsuppföljning):  

Tabell 3. Kortformulär  

Instrument  Innehåll  Evidens 
 
2-Item Patient 
Health 
Questionnaire  
(PHQ-2) 

  
2 frågor kring förekomsten av 
nedstämdhet och ointresse att göra saker 

 
Löwe, B., Kroenke, 
K., & Gräfe, K. 
(2005) 

 
Generalised 
Anxiety Disorder 2-
item Scale  
(GAD-2) 

  
2 frågor kring förekomsten av 
orossymtom samt känslan av att inte 
kunna kontrollera oron 

 
Wild, B., Eckl, A., 
Herzog, W., Niehoff, 
D., Lechner, S.,  
Maatouk, I., Löwe, 
B. (2014) 
 

 
Panic Disorder 
Severity Scale - Self 
Rated 2-Items 
(PDSS-SR-2) 

  
2 frågor kring förekomsten och 
intensiteteten av panikattacker samt 
rädslan för nya sådana 

 
Houck, Spiegel, 
Shear, & Rucci, 
2002 

 
MINI Social 
Phobia Inventory  
(MINI-SPIN) 

  
3 frågor kring undvikande i sociala 
situationer samt rädsla för att bli 
bortgjord 

 
Connor, K. M., Kob 
ak, K. A., Churchill, 
L. E., Katzelnick, 
D., & Davidson, J. 
R. (2001) 
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Perceived Stress 
Scale Short version 
(PSS-2)  

2 frågor kring upplevelsen av att inte ha 
kontroll över allt som ska göras samt 
över irritationsmoment 

Warttig, S. L., 
Forshaw, M. J., 
South, J., & White, 
A. K. (2013) 
 

 
Short Health 
Anxiety Inventory 
(SHAI) 

  
3 frågor kring rädslan att ha en allvarlig 
sjukdom, svårigheter att låta bli att tänka 
på hälsan samt tankar på kroppsliga 
reaktioner 

 
Abramowitz, 
Deacon, & 
Valentiner, 2007 

 
 
Insomnia Severity 
Index 2-Items (ISI-
2) 

  
 
2 frågor kring nöjdhet/missnöjdhet med 
sovmönster samt sömnens påverkan på 
daglig funktion 

 
 
Gällande den 
fullständiga 
versionen: Bastien, 
Vallières, & Morin, 
2001  

 
Shirom-Melamed 
Burnout 
Questionnaire 2-
Item 
(SMBQ) 

  
2 frågor kring känslan av att ha fått nog 
samt att “batterierna är uttömda” 

 
Lundgren- 
Nilsson, Å., 
Jonsdottir, I. H., 
Pallant, J., & 
Ahlborg, G. (2012) 

 
Obsessive 
Compulsive 
Inventory- Revised 
(OCI-R-3) 

  
3 frågor kring kontrollbeteende, 
upprepande av siffror samt rengöring 

 
Gällande den 
fullständiga 
versionen: Foa, 
Huppert, Leiberg, 
Langner, Kichie, 
Hajcak, Salkovskis 
2002 

 
Valentinskalan  
kortversion 

  
3 frågor kring förmågan att kunna lägga 
konflikter bakom sig, känslomässig 
närhet till partner samt nöjdhet med 
relationen 

 
Burman, Norlander, 
Carlbring, &             
Andersson, 2018 

 
Alcohol Use 
Disorders 
Identification Test -
kortversion 
(AUDIT-C) 

  
3 frågor kring alkoholvanor, gällande 
frekvens och mängd 

 
Gual, A., Segura, L., 
Contel, M., Heather, 
N., & Colom, J. 
(2002) 
 

 

Vid randomiseringsutfallet utökad bedömning användes det diagnostiska 

intervjumaterialet Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I) för att bedöma 

huruvida en patient uppfyllde diagnoskriterierna för en rad olika psykiatriska tillstånd 

(Lecrubier, Sheehan, Hergueta & Weiller, 1998). Originalversionen scannar inte för 
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diagnoserna insomni, hälsoångest samt utmattningssyndrom. Därav användes tillägg vilka 

scannade för de diagnoserna. Tilläggsdelarna är använda i tidigare studier (Salomonsson et 

al., 2018; Hedman, Axelsson, Andersson, Lekander, & Ljótsson, 2016; Blom., et al., 2015; 

Kaldo et al., 2015). 

Följande formulär skapades av författarna till studien för att underlätta i 

bedömningsprocessen: 

Smärta. Formuläret bad patienten skatta hur ont han/hon haft i kroppen de senaste två 

veckorna mellan 0-10 där 0 förklarades som “Ingen smärta” och 10 förklarades som “Den 

värsta smärtan man kan föreställa sig”.  

Problemvinjetter. Korta beskrivningar utav olika problemområden, varav 9 var de 

problemområden vilka studien erhöll självhjälpsmaterial för. Övriga problemområden var 

kroppslig ohälsa och svårigheter i livssituationen. Vinjetterna utformades i samråd med 

kliniskt verksamma personer. Efter varje problembeskrivning ombads patienten skatta i 

vilken grad han/hon kände igen sig i beskrivningen. Svarsalternativen var “Inte alls”, “Inte så 

bra”, “Ganska bra”, “Bra” och “Mycket bra”. Patienten ombads även att skatta hur viktigt det 

var för honom/henne att jobba med problemet. Svarsalternativet var “Inte alls så viktigt”, 

“Rätt så viktigt”, “Viktigt” och “Mycket viktigt”. Slutligen ombads patienten ange vilket 

problemområde som han/hon ansåg var allra viktigast samt näst viktigast att jobba med.  

Allmänna bakgrundsfrågor. 8 frågor angående kön, ålder, civilstatus, 

utbildningsnivå, nuvarande sysselsättning, sysselsättningsgrad samt självskattad ekonomisk 

status. 

Frågor om hälsoproblem och vård. 5 frågor angående anledningen till att patienten 

sökt, symtomens varaktighet, eventuella hälsobesvär utöver det patienten sökt för, eventuell 

medicinering samt eventuell annan pågående behandling. 

Övriga instrument. Då studien innefattade ytterligare två uppsatser användes ett 

antal instrument vilka föreliggande uppsats inte tagit del av.  

BBQ-12 
WHO Disability Assesment Schedule 2.0 (WHODAS-12) 
Besöksskattning 
C-skalan 
Adverse events 
Skattning gällande måluppfyllelse 
Uppföljningsfrågor om hälsoproblem och vård 
Utvärdering av din vård för psykisk hälsa här på vårdcentralen 
One item Clinical Global Impression Improvement (CGI-I) 
Strukturerade telefonintervjuer vid 4- samt 8-veckorsuppföljningen.  
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Bedömning av lämplighet för självhjälpsbehandling för patienter som blivit 

randomiserade till behandling med Brief Interventions 

Då studien syftade jämföra patienter som erhållit vägledd självhjälp med patienter 

som erhållit Brief Interventions, men vars problemprofil visat att de hade passat för en 

specifik självhjälpsmanual, skapades ett antal regler för att bedöma huruvida en patients 

problemprofil visade att patienten hade passat för en specifik självhjälpsmanual. 

Bedömningen gjordes utifrån patientens skattningar i förmätningen. Reglerna skapades 

utifrån de aspekter som togs i beaktning vid den utökade bedömningen. Först bedömdes 

huruvida patienten överhuvudtaget var lämplig för en självhjälpsbehandling. Patienter vars 

poäng på AUDIT-C översteg 6 poäng för kvinnor och 7 poäng för män bedömdes som ej 

lämpliga. Patienter som hade skattat att de kände igen sig “Mycket bra” i problemvinjetten 

rörande somatisk hälsa samt svårigheter i livssituationen bedömdes likväl som ej lämpliga. 

Det här då ingen självhjälpsmanual för den typen av problem tillhandahölls. De patienter som 

efter tidigare nämnda kriterier ansågs lämpliga för självhjälp bedömdes därefter utifrån 

skattningarna på formuläret Problemvinjetter. Patienten skulle då ha känt igen sig “Bra” eller 

“Mycket bra” i minst ett problemområde som det fanns självhjälpsmaterial för och hade i sin 

tur skattat problemområdet som “Viktigt” eller “Mycket viktigt” att jobba med. Då patienten 

skattat hög igenkänning och hög motivation att jobba med fler än ett problemområde valdes 

det problemområde som patienten prioriterat högst eller näst högst i prioriteringslistan. 

Slutligen kontrollerades också att cut off värdet på kortformuläret för den aktuella diagnosen 

vara uppnått.  

 

Statistiska analyser  

För att analysera data användes IMB SPSS, version 25. Då olika symtomskalor dels 

skulle summeras och dels jämföras med varandra, gjordes värdet på varje skala om till ett 

värde mellan 0-1 genom att dividera skalpoängen med maxpoängen på respektive skala. 

Eftersom det fanns två symtomskalor för stress och utmattning räknades ett medelvärde utav 

dessa ut. Vid mätning av den generella symtomnivån räknades ett medelvärde ut för varje 

deltagare vid de olika mätpunkterna. Vid mätning av problemspecifik symtomnivå skapades 

en variabel med varje deltagares medelvärde på den symtomspecifika skalan. För att se hur 

den generella samt problemspecifika symtomnivån hade ändrats mellan första besöket och 

senare uppföljningar gjordes analyser av medelvärdesskillnader med t-test. Hedges G 
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användes genomgående för beräkning av effektstorlek, då detta test med fördel används vid 

små urval (Hedges, 1981). Vid analys av skillnader i förändring av generell samt 

problemspecifik symtomnivå mellan olika grupper utfördes 2x3 ANOVA där 

inomgruppsvariabeln var de olika mätpunkterna (för-, fyra- samt åttaveckorsmätning). Datan 

togs ut från Internetplattformen BASS 4. 

 

 

                                                             Resultat 

Generell symtomnivå  

Tabell 4. Deskriptiv data över generell symtomnivå hos samtliga deltagare samt uppdelat på 

de olika grupperna 

 PRE   FU4   FU8   
Grupp N M SD N M SD N M SD 
Total 30 

 
0,36 0,10 26 

 
0,30 0,15 17 

 
0,28 0,18 

OB-BI 16 
 

0,38 0,10 14 
 

0,29 0,18 9 
 

0,30 0,21 

UB- 
shkbt 
 

9 
 

0,34 0,08 8 
 

0,27 0,09 6 
 

0,22 0,15 

UB-BI 5 
 

0,35 0,15 4 0,38 
 

0,18 2 0,36 
 

0,02 

Total = Samtliga deltagare 
OB-BI = Patienter som erhållit ordinarie bedömning följt av Brief Interventions 
UB-shkbt = Patienter som erhållit utökad bedömning följt av vägledd självhjälp 
UB-BI = Patienter som erhållit utökad bedömning följt av Brief Interventions 
 

Generell symtomnivå för samtliga deltagare i studien. Då en analys gjordes på 

samtliga deltagare i studien fanns en signifikant skillnad mellan förmätning och 

fyraveckorsuppföljningen (t(25)=2,514 p=0,019). Effektstorleken var medelstor (Hedges G= 

0,55). Mellan förmätning och åttaveckorsuppföljningen (t(16)=3,084 p=0,007) fanns likväl en 

signifikant skillnad. Effektstorleken var medelstor (Hedges G= 0,64). 

Generell symtomnivå för deltagare som genomgått ordinarie bedömning följt av 

Brief Interventions. För patienter som genomgått ordinarie bedömning och sedan Brief 

Interventions fanns en signifikant skillnad mellan förmätning och fyraveckorsuppföljning 

(t(13)=2,29 p=0,04). Effektstorleken uppmättes vara medelstor (Hedges G=0,64). Mellan 

förmätning och åttaveckorsuppföljning (t(8)=1,68 p=0,13) för samma grupp fanns däremot 

ingen signifikant skillnad. Effektstorleken var däremot medelstor (Hedges G=0,50). 
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Generell symtomnivå för deltagare som genomgått utökad bedömning följt av 

vägledd självhjälp. Gällande patienter som erhållit utökad bedömning följt av vägledd 

självhjälp fanns en signifikant skillnad mellan förmätning och fyraveckorsuppföljningen 

(t(7)=0,65 p= 0,03). Effekten uppmättes till medelstor (Hedges G=0,72). Mellan förmätning 

och åttaveckorsuppföljningen för samma grupp fanns likväl en signifikant skillnad (t(5)=2,64 

p=0,046). Effekten var stor (Hedges G=0,82). 

Generell symtomnivå för deltagare som genomgått utökad bedömning följt av 

Brief Interventions. För patienter som erhållit utökad bedömning följt av Brief Interventions 

fanns ingen signifikant skillnad mellan förmätning och fyraveckorsuppföljningen (t(3)=0,82 

p=0,940). Effekten var mycket liten (Hedges G=0,05). Mellan förmätning och 

åttaveckorsuppföljningen (t(1)=21,00 p=0,030) fanns däremot en signifikant skillnad. 

Effektstorleken var mycket stor (Hedges G=1,94). Värt att notera är att N=4 vid första 

analysen, medan N=2 vid den senare analysen och att detta troligen haft inverkan på 

resultatet.  

Skillnader i förändring utav generell symtomnivå. En beroende 2x3 ANOVA 

genomfördes för att undersöka huruvida den generella symtomnivån sjönk i olika grad för 

patienter som genomgått Brief Interventions jämfört med patienter som genomgått vägledd 

självhjälp. Inomgruppsfaktorn var de tre olika mätpunkterna; för-, fyra- och 

åttaveckorsmätningen. Den ena gruppen bestod av de patienter som erhållit Brief 

Interventions, oavsett typ av bedömning. Den andra gruppen bestod av de patienter som 

erhållit vägledd självhjälp. Då antagandet om sfärisitet inte var uppfyllt valdes Greenhouse-

Geisser vid undersökningen av inomgruppseffekt. Testet visade att interaktionseffekten utav 

grupp x tid inte var signifikant F(1,18)=0,09, p= 0,90. Med post hoc test undersöktes 

huruvida det fanns en skillnad mellan förmätning till fyraveckorsuppföljning F(1,00)=0,611 

p=44 eller mellan förmätning och åttaveckorsuppföljning F(1,00)=0,16 p=0,70. Även här 

lästes Greenhouse-Geisser av på grund av en icke-sfärisk fördelning. Inget av testerna visade 

signifikant skillnad. 

Mellangruppseffekten mellan gruppen som erhållit Brief Interventions, oberoende 

bedömningstyp, och gruppen som erhållit vägledd självhjälp gällande både 

fyraveckorsuppföljningen (Hedges G=0,40) och åttaveckorsuppföljningen (Hedges G=0,45) 

var liten, där gruppen som erhållit vägledd självhjälp hade en lägre generell symtomnivå. 
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Problemspecifika symtom 

16 patienter randomiserades till utökad bedömning. 9 av dessa bedömdes lämpliga för 

självhjälpsbehandling med en specifik manual. 16 patienter randomiserades till ordinarie 

bedömning följt av Brief Interventions. Av dessa bedömdes 9 patienter utifrån sin 

problemprofil på förmätningen ha passat för en viss självhjälpsmanual.  

Tabell 5. Självhjälpsmanual använd för patienter som genomgått självhjälpsbehandling samt 

för patienter som erhöll ordinarie bedömning följt av Brief Interventions och hade passat för 

självhjälp 

 

Problemområde  Antal som erhållit 
behandling 

Antal som erhöll BI men 
hade passat för manualen 

Stress-
/utmattningsproblematik 

4 1 

Depression 2 3 
Paniksyndrom 2 1 
Generaliserad 
ångestsyndrom 

1 3 

Hälsoångest 0 1 
Social fobi 0 0 
Relationsproblem 0 0 
Insomni 0 0 
Tvångsproblematik  0 0 

 

Tabell 6.  Deskriptiv data gällande specifik symtomnivå  
 PRE   FU4   FU8   
Grupp N M SD N M SD N M SD 
UB-
shkbt 

9 
 

0,77 0,22 8 
 

0,53 0,20 6 
 

0, 42 0,31 

OB-BI 8 
 

0,77 0,13 7 
 

0,42 0,31 4 
 

0,48 0,44 

UB-shkbt = Patienter som erhållit utökad bedömning följt av vägledd självhjälp 
OB-BI = Patienter som erhållit ordinarie bedömning följt av Brief Interventions 
 

Specifik symtomnivå för patienter som randomiserats till utökad bedömning 

följt av vägledd självhjälp. För att analysera sänkning av specifika symtom gjordes analyser 

av medelvärdesskillnader med ett t-test. Skillnaden mellan medelvärde på förmätningen och 

fyraveckorsmätningen (t(7)=3,41 p=0,01) visade på signifikanta sänkningar av specifika 

symtom. Effektstorleken var stor (Hedges G=0,96). Gällande jämförelsen mellan förmätning 

och åttaveckorsuppföljningen (t(5)=3,99 p=0,01) var även den signifikant. Effektstorleken för 

denna jämförelse var stor (Hedges G=1,10).  
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Specifik symtomnivå för patienter som randomiserats till ordinarie bedömning 

följt av Brief Interventions men vars problemprofil visar att de hade passat för en 

självhjälpsbehandling av ett specifikt problem. Ytterligare ett t-test genomfördes för att 

analysera hur specifika symtom sjunkit för patienter som randomiserats till ordinarie 

bedömning men vars problemprofil visat att de skulle ha passat för en självhjälpsbehandling 

av ett specifikt problem. Resultatet gällande jämförelsen förmätning till 

fyraveckorsuppföljning (t(7)=3,58 p=0,009) var signifikant. Effektstorleken var mycket stor 

(Hedges G=1,54). Skillnaden mellan förmätning och åttaveckorsuppföljning (t(3)=0,88 

p=0,444) var däremot inte signifikant. Effektstorleken var medelstor (Hedges G=0,58). För 

de 4 patienter som ingick i analysen var medelvärdet på förmätningen M=0,69. 

Skillnader i förändring utav problemspecifik symtomnivå. En beroende 2x3 

ANOVA genomföres för att undersöka huruvida den specifika symtomnivån för patienter 

som fått vägledd självhjälp sjönk i högre grad än för patienter som fått Brief Interventions 

men vars problemprofil visade att de hade passat för vägledd självhjälp. Då antagandet om 

sfärisitet inte uppfylldes valdes Greenhouse-Geisser vid undersökningen av 

inomgruppseffekt. Testet visade att interaktionseffekten tid x grupp inte var signifikant 

F(1,505)=1,130, p= 0,338. Post hoc tester utfördes för att undersöka huruvida det fanns 

skillnader mellan förmätning och fyraveckorsuppföljningen samt mellan 

fyraveckorsuppföljning och åttaveckorsuppföljning. Antagandet om sfärisitet var återigen 

inte uppfyllt och således valdes Greenhouse-Geisser. Mellan förmätning och 

fyraveckorsuppföljningen fanns ingen signifikant skillnad F(1,00)=0,61 p=0,44.  Mellan fyra- 

och åttaveckorsuppföljning fanns heller ingen signifikant skillnad F(1,00)=0,01 p=0,935. 

Värt att poängtera är att analysen gjordes på få antal deltagare där gruppen som erhållit Brief 

Interventions men bedömdes utifrån sin problemprofil passa för en specifik självhjälpsmanual 

var N<5.  

Mellangruppseffekten mellan gruppen som erhållit vägledd självhjälp och gruppen 

som erhållit Brief Interventions men vars problemprofil visat att de hade passat för en 

specifik självhjälpsmanual gällande fyraveckorsmätningen var medelstor (Hedges G=0,78) 

där gruppen som erhållit Brief Interventions hade en lägre problemspecifik symtomnivå. 

Mellangruppseffekten gällande åttaveckorsmätningen var mycket liten (Hedges G=0,15). 
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                                                          Diskussion 

Resultatsammanfattning  

H1: För alla patienter, oavsett intervention, förbättras generell symtomnivå mellan 

första besöket och senare uppföljningar. 

Då analysen gjordes på samtliga deltagare visade resultatet på signifikanta skillnader i 

generell symtomförbättring mellan första besöket och senare uppföljningar. För gruppen som 

erhållit vägledd självhjälp fanns signifikanta resultat både mellan för- och 

fyraveckorsmätningen samt mellan för- och åttaveckorsmätningen. Gällande patienter som 

erhållit Brief Interventions fanns en signifikant sänkning mellan för- och fyraveckorsmätning. 

Effektstorleken var i båda jämförelserna lägre än för gruppen som erhållit vägledd självhjälp. 

Hos gruppen som erhållit utökad bedömning följt av Brief Interventions fanns istället en 

signifikant sänkning mellan för- och åttaveckorsmätningen. Den sistnämnda gruppens låga 

deltagarantal gör dock resultatet mycket osäkert, vilket diskuteras vidare i 

metoddiskussionen. 

H2: Patienter som erhållit Brief Interventions (BI) (antingen efter ordinarie 

bedömning eller utökad bedömning) och patienter som erhållit vägledd självhjälp sjunker i 

liknande grad vad gäller generell symtomnivå. 

Resultatet visade ingen signifikant skillnad i förändring av generell symtomnivå mellan 

patienter som erhållit Brief Interventions och patienter som erhållit vägledd självhjälp. 

Däremot fanns en liten mellangruppseffekt där gruppen som erhållit vägledd självhjälp hade 

en något lägre generell symtomnivå. 

H3: Patienter som erhållit vägledd självhjälp för ett visst problem får en sänkning 

avseende specifika symtom för det problemet. 

Resultaten visade på signifikanta sänkningar av specifika symtom samt stor effektstorlek för 

gruppen som erhållit vägledd självhjälp. Den signifikanta sänkningen gällde både för 

jämförelser vid fyraveckorsuppföljningen samt åttaveckorsuppföljningen.  

H4: Patienter som randomiserats till ordinarie bedömning följt av Brief Interventions 

(BI) och vars problemprofil visar att de skulle ha passat för en självhjälpsbehandling av ett 

specifikt problem får inte en signifikant sänkning av specifika symtom för det problemet. 

Resultatet gällande jämförelsen förmätning till fyraveckorsuppföljning var signifikant och 

effektstorleken var mycket stor. Däremot fanns ingen signifikant skillnad mellan förmätning 

och åttaveckorsuppföljning. Effektstorleken var medelstor. Således visar det på att 
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patienterna som fått ordinarie bedömning och därefter Brief Interventions, men vars 

problemprofil bedöms passa för självhjälp får en signifikant sänkning av de specifika 

symtomen vid fyraveckorsuppföljningen, men att hypotesen får stöd vid 

åttaveckorsuppföljning. Värt att nämna är att N<5 i den sistnämnda analysen och därmed bör 

resultatet tolkas med försiktighet. 

H5: Patienter som erhållit vägledd självhjälp får en bättre effekt med avseende på 

problemspecifika symtom jämfört med patienter som fått ordinarie bedömning följt av Brief 

Interventions och vars problemprofil visar att de skulle passa för en specifik självhjälps-

manual. 

Resultatet bekräftade inte den här hypotesen. De problemspecifika symtomen sjönk i 

liknande grad för patienter som erhållit vägledd självhjälp och patienter som erhållit Brief 

Interventions men vars problemprofil visat att de skulle passa för en specifik 

självhjälpsmanual. Vad som däremot bör lyftas är att analysen skedde med ett litet urval 

(Brief Interventions N= 4, vägledd självhjälp N= 6) där enskilda patienters mätningar kan ha 

gett stor påverkan, vilket vidare diskuteras i metoddiskussionen.  

 

Resultatdiskussion 

I likhet med tidigare studier visade resultatet gällande patienter som erhållit vägledd 

självhjälp signifikant symtomsänkning (Haug, Nordgren, Öst & Havik, 2012; Cuijpers, 

Donker, van Straten & Andersson, 2010). Effektstorleken gällande den generella 

symtomnivån uppmättes till medelstor, medan den för problemspecifika symtom uppmättes 

till stor. Resultatet ligger i linje med tidigare studier på vägledd självhjälp som likväl visat 

medelstor till stor effekt gällande symtomnivå (Haug, Nordgren, Öst & Havik, 2012).  

Tidigare studier på sedvanlig integrerad beteendehälsa har likt tidigare nämnt 

fokuserat på att mäta funktion (Reiter, Dobmeyer & Hunter, 2018). Bland studier som mätt 

depressions- och ångestsymtom fann de en signifikant förbättring utav dessa symtom (Hunter 

et al., 2017). Föreliggande studie mätte desto bredare symtombild och fann likväl en 

signifikant förbättring gällande generell symtomnivå. Tidigare studier som undersökt 

problemspecifik symtomnivå har påvisat en medelstor till stor effektstorlek (Hunter et al., 

2017). Då föreliggande studie undersökte de patienter som erhållit Brief Interventions men 

vars problemprofil visat att de hade passat för en specifik självhjälpsmanual, kunde en 

signifikant sänkning utav problemspecifika symtom hittas vid jämförelse mellan för- och 

fyraveckorsmätningen. Effektstorleken uppmättes till mycket stor. Trots ingen signifikant 
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sänkning vid åttaveckorsuppföljningen var effektstorleken medelstor, vilket är i linje med 

tidigare forskning (Hunter et al., 2017).  

Resultatet visade ingen tydlig fördel för vägledd självhjälp gällande problemspecifik 

symtomsänkning. Då den problemspecifika symtomnivån mättes med ett fåtal frågor kan 

reliabiliteten och validiteten ifrågasättas, åtminstone för vissa skalor, vilket diskuteras vidare 

under metoddiskussion. Vidare kan även urvalet utav patienter som erhållit ordinarie 

bedömning följt av Brief Interventions, men vilka bedömdes ha passat för en viss 

självhjälpsmanual problematiseras, inklusive metoden för att välja vilket problem de 

hypotetiskt sett skulle fått självhjälpsbehandling för. Även det här diskuteras i 

metoddiskussionen.  

Resultatet gällande generell symtomnivå visade däremot att gruppen som erhållit 

vägledd självhjälp fick en signifikant sänkning vid båda mätpunkterna samt större 

effektstorlek gällande generell symtomnivå jämfört med gruppen som erhållit Brief 

Interventions efter ordinarie bedömning. Skillnaden var däremot för liten för att visa sig i 

ANOVA-analysen. Däremot fanns en mellangruppseffekt, om än liten, där gruppen som 

erhållit vägledd självhjälp hade något lägre generell symtomnivå. Skulle trenden visa sig 

hålla även då fler patienter tas med i den kommande multicenterstudien, kan det innebära att 

skillnaden blir signifikant, vilket skulle indikera att vägledd självhjälp ger en bättre effekt på 

generell symtomnivå jämfört med Brief Interventions. Dock finns det även i det fallet 

tänkbara andra förklaringar till att det uppstod en skillnad, så som olika behandlare i de olika 

grupperna. Det här diskuteras vidare under metoddiskussion. Resultatet gällande generell 

symtomnivå kan ses som mer reliabelt och stabilt jämfört med det för specifik symtomnivå, 

då ett stort antal symtommått räknades in i det generella symtommåttet.  

 

Metoddiskussion 

Metodologiska styrkor och svagheter. Föreliggande studie syftade till att undersöka 

flertalet symtommått för de vanligaste diagnoserna inom primärvården. Tidigare forskning 

inom Integrerad Beteendehälsa med Brief Interventions har likt tidigare nämnt mestadels 

undersökt depression och/eller ångestsymtom. Därutöver har enstaka studier undersökt 

symtom på Posttraumatisk stress samt insomni (Hunter et al., 2017). Uppsatsförfattarna till 

den aktuella uppsatsen har inte kunnat hitta någon studie som undersökt så många 

symtommått som föreliggande studie, vilket kan ses som en styrka med studien. Resultatet 
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gällande den generella symtomnivån innefattar flertalet symtomskalor och kan på så sätt ses 

som relativt stabilt.  

Användandet av förkortade symtommått medförde däremot även en del svagheter. 

Studien syftade att scanna för flertalet vanligt förekommande diagnoser inom primärvården. 

För att mätningarna inte skulle ta alltför lång tid att fylla i valdes kortversioner av etablerade 

formulär. Kortformulären bestod mestadels av ett fåtal frågor vilket beroende på dagsform 

eventuellt kunde ge utslag, alternativt ha misslyckats att fånga upp förändring i symtomnivå. 

De flesta kortversionerna av formulären är beprövade, ett par var dock inte det och deras 

validitet kan därför särskilt ifrågasättas. 

De korta formulären medförde vidare att några starka slutsatser kring resultatet 

gällande den problemspecifika symtomnivån, inte kan dras. Då symtomnivån baserades på en 

så pass kort skala, i de flesta fall bestående av 2-3 frågor, kan reliabiliteten ifrågasättas. 

Vidare syftade studien att jämföra patienter som randomiserats till ordinarie bedömning följt 

av Brief Interventions vars problemprofil visat att de hade passat för en specifik 

självhjälpsmanual, med patienter som erhållit utökad bedömning följt av vägledd självhjälp. 

Likt tidigare beskrivet gjordes bedömningen kring huruvida den förstnämnda gruppen hade 

passat för en viss självhjälpsmanual, utifrån patienternas skattningar på förmätningen. 

Reglerna som gällde för att bedömas ha passat för en viss självhjälpsmanual utformades till 

den grad det gick till att efterlikna bedömningen som gjordes i de utökade 

bedömningssamtalen. En stor skillnad var däremot att de utökade bedömningssamtalet 

innefattade en diagnostisk intervju och en dialog om självhjälp skulle kunna vara ett lämpligt 

alternativ. Därmed finns en osäkerhet kring huruvida de patienter som erhållit ordinarie 

bedömning följt av Brief Interventions, som i efterhand bedömdes ha varit lämpliga för en 

viss självhjälpsmanual, (a) hade ansetts som lämpliga ifall de hade fått en utökad bedömning 

och (b) om samma självhjälpsmanual valts. Urvalsmetoden som användes då bedömningen 

skedde utifrån patienternas skattningar, hade behövt verifieras för att säkerställa 

bedömningen.  

Det bör också nämnas att det fanns skillnader mellan vilken självhjälpsmanual som 

patienter som faktiskt erhållit vägledd självhjälp hade använt, jämfört med vilken 

självhjälpsmanual som bedömdes ha passat patienterna som bedömdes som lämpliga för en 

viss självhjälpsmanual, men som erhållit Brief Interventions. Det här medförde att en del 

olika symtomskalor jämfördes med varandra. Exempelvis utgjordes en stor del av 

symtomskalorna i gruppen som erhållit Brief Interventions men som utifrån sin problemprofil 

hade passat för vägledd självhjälp, utav formuläret GAD-2, medan det måttet inte alls ingick i 
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analyser på gruppen som erhållit vägledd självhjälp. Det här kan ha haft en inverkan på 

resultatet.  

 Det låga antalet deltagare medförde låg statistisk power och därigenom låg intern 

validitet. Möjligheten att dra slutsatser utifrån resultatet bör därför ifrågasättas. Vid 

jämförelsen av enskilda gruppen minskade urvalet ytterligare och därmed är den interna 

validiteten låg, vilket noterats genomgående i resultatet. Fler patienter hade behövts för att 

säkerställa resultat. Uppsatsförfattarna till den aktuella studien är vidare medvetna om att 

analyser på ett mycket lågt antal deltagare blir instabila och att vissa då förespråkar endast 

beskrivande statistik, men uppsatsförfattarna har ändå valt att genomgående göra analyser 

även vid låga n och sedan påpeka denna brist i rapporteringen, då vi och handledaren sett det 

som ett viktigt lärmoment. 

Ytterligare faktorer som kan ha påverkat är att studien genomfördes i en naturalistisk 

miljö. Med fördel indikerar detta en ekologisk validitet. Studiens genomförande skedde på en 

vårdcentral med nära samarbete med kollegor och uppföljningar med personalen för att 

tillgodose gott samarbete. Vårdcentralens rutiner togs genomgående till hänsyn i studiens 

arbete. Från patientens perspektiv har vårdprocessen och tillgången till vård inte ändrats eller 

försvårats. Det enda som skiljde sig var tillägg av ifyllande av formulär innan 

bedömningsbesök.  

Den naturalistiska miljön medförde även att det fanns faktorer studien inte kunde 

kontrollera. En upptäckt som gjordes i efterhand var att en stor del av patienterna som hade 

nybesök hos psykosocial resurs under perioden inte hade hänvisats till studien (89 av 145 

patienter). Inför studien hade en överenskommelse gjorts med vårdcentralen att samtliga 

patienter i behov av psykosocial resurs skulle hänvisas till studien.  

 Studiegruppen från Linnéuniversitetet eftersträvande kontinuerligt ett gemensamt 

arbetssätt med rutiner. Individuella skillnader fick möjligtvis mer utrymme i behandling med 

Brief Interventions än vid självhjälp då självhjälpsbehandling bestod av både riktlinjer för 

typiskt behandlingsupplägg samt bok. Detta innefattar även de psykosociala resurserna på 

vårdcentralen som övergripande delade Integrerad beteendehälsa som arbetssätt men som 

hade sina individuella bakgrunder och arbetssätt inom behandling. Reiter, Dobmeyer och 

Hunter (2018) lyfter att tidigare forskning har som metodbrist missat att mäta i hur stor 

utsträckning personalen på vårdcentralen har hållit sig till Integrerad beteendehälsa-modellen, 

något föreliggande studie inte heller fokuserat på att mäta.  

En till aspekt gällande behandlarna var att olika behandlare levererade de olika 

interventionerna. Patienter som erhöll Brief Interventions behandlades av personal med olika 
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yrkesbakgrund med flera års erfarenhet av psykologisk behandling. Patienter som erhöll 

vägledd självhjälp fick vägledning från psykologkandidater på psykologprogrammets tionde 

termin, vilka kontinuerligt fick handledning. Det här kan ses som en potentiell felkälla då det 

är svårt att veta i hur stor utsträckning behandlarnas erfarenhet och yrkesbakgrund påverkade 

resultatet. Därav har det skett en systematisk skillnad mellan grupperna inom detta 

område. Möjlig påverkan kan ha inneburit att psykologkandidaterna med mindre erfarenhet 

gjorde smärre misstag eller upplevde högre grad av osäkerhet som nybörjare. Däremot är 

viktiga kunskaper från utbildningen desto mer färska i minnet, samt att resonemang kring 

varje patient värderas mer aktivt till följd av detta. 

En ytterligare styrka med studien var att patienter var blinda för vilken typ av 

behandlingstillägg till sedvanlig vård som fanns, vilket minskade, eventuellt eliminerade 

noceboeffekten. Patienter som blev randomiserade till viss behandling visste inte om att det 

försiggick ytterligare ett behandlingstillägg, vilket då inte riskerade påverka patientens 

förväntningar.  

Annan aspekt att ta i beaktning är att randomisering sker i denna studie i ett tidigt 

skede. Detta kan ses som problematiskt då det riskerar oklara bortfall mellan den tidiga 

randomiseringen och fram till behandlingsstart. I den aktuella studien skedde ett 

standardiserat arbetssätt efter randomiseringen, vilket bedöms ha minskat risken för avhopp 

eller bortfall som systematiskt skilt sig mellan de två grupperna. En ytterligare aspekt 

gällande den tidiga randomiseringen är eventuell skillnad i bedömning gällande lämpligheten 

för respektive behandling. Potentiellt sett bedömdes patienter som randomiserats till utökad 

bedömning med möjlighet till vägledd självhjälp hårdare gällande exempelvis 

språkfärdigheter jämfört med patienter som randomiserades till ordinarie bedömning med 

Brief Interventions. Något systematiskt mönster av bortfall som skedde mellan randomisering 

och behandlingsstart kunde dock inte hittas. 

 

Framtida forskning 

Den aktuella pilotstudien ses som en uppstart inför ett större projekt. Som 

inledningsvis lyftes är forskningen begränsad och mer inom detta område behövs, framförallt 

inom Sverige. För framtida forskning är de önskvärt med större urval för att på så vis kunna 

följa upp med mer generaliserbara slutsatser.  

Vad som vidare önskas lyfta till framtida forskning är en säkerställd metod gällande 

bedömning utifrån patienters problemprofil, kring vilka som hade passat för en viss 
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självhjälpsmanual. Det här för att lättare kunna jämföra patienter som hade passat för vägledd 

självhjälp med patienter som faktiskt erhöll vägledd självhjälp. 

Önskvärt vore även att i förhand tydliggöra hur de psykosociala resurserna arbetar 

med Integrerad beteendehälsa med Brief Interventions. Det här vore en fördel för framtida 

forskning för att på så sätt kunna jämföra metoden med annan forskning på Integrerad 

beteendehälsa på ett mer direkt sätt. 
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Bilaga 1  
 
 
 
 

 

 
IBH-projektet 

 
Frågor att besvara innan det första besöket 

 
 
 
 
Just nu pågår en studie på Vårdcentralen Centrum. Studien är ett samarbete mellan 
Region Kronoberg, Linnéuniversitet och Karolinska institutet. Syftet är att höja 
kvaliteten på psykosocialt stöd och behandling inom primärvården. 
 
Patienter som kontaktar vårdcentralen på grund av psykisk ohälsa blir erbjudna att 
delta i studien. Studien handlar om att göra bättre bedömningar i syfte att få en 
större förståelse för patientens situation och kunna fatta bättre beslut om fortsatt 
vård. Därför är det viktigt att vi får in dina svar på dessa frågor innan du kommer 
på ditt första besök. Dina svar fungerar då som ett stöd för behandlaren när du 
kommer på besöket.  
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Information till forskningspersonerna 
Bakgrund och syfte 
Region Kronoberg genomför i samarbete med Linnéuniversitetet och Karolinska Institutet denna 
studie som avser att höja kvaliteten på psykosocialt stöd och behandling i primärvården. Integrerad 
beteendehälsa (IBH) är ett sätt att organisera primärvården genom ett närmare samarbete mellan 
läkare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer och andra yrkesgrupper för att bättre hjälpa patienter 
utöver rent medicinsk vård. Studien ska dels utvärdera hur IBH fungerar, dels jämföra effekterna av 
två olika typer av utökad bedömning av patientens problem. 
 

Förfrågan om deltagande 
Du får frågan om deltagande eftersom vårdpersonal du varit i kontakt med har bedömt att du skulle 
kunna ha nytta av att få en bedömning för en eventuellt psykosocial insats.   
Läs hela denna information, du som vill delta lämnar ditt samtycke längre ner. 
 

Hur studien går till 
De som är med i studien lottas mellan två typer av utökad bedömning: 

1. En utökad bedömning med fokus på psykiskt mående, hur du klarar av din vardag och vad 
du upplever att du skulle behöva hjälp med. Du besvarar innan ditt första besök frågor om 
detta på papper eller via internet (tar 15-30 minuter). Dina svar blir ett stöd för dig och din 
behandlare för att avgöra din fortsatta vård. 

2. Som alternativ (1), men dessutom görs också en strukturerad intervju som tar 45-60 minuter. 
 

Efter fyra och åtta veckor får du svara på fler frågor i telefon/på papper/via internet om hur du mår, 
vilka förändringar du gjort och hur du upplever vården. Långtidsuppföljningar på upp till tre år kan 
komma att genomföras.  
 

Den extra bedömningen journalförs på sedvanligt sätt. Ditt deltagande i forskningsstudien kommer 
inte påverka din möjlighet att ta del av annan sjukvård negativt. 
 

Vilka är riskerna? 
De utökade bedömningarna och efterföljande insatser har tidigare prövats i forskning och i reguljär 
vård utan att risker framkommit. Att svara på frågor i formulär och intervjuer kan uppfattas som 
ansträngande. Att arbeta med förändringar du och din behandlare kommer överens om att prova 
kräver tid och vara känslomässigt ansträngande på samma sätt som psykologisk behandling i stort 
kan vara.  
 

Finns det några fördelar? 
Syftet med båda formerna av fördjupad bedömning är att få en bättre förståelse för patientens 
situation och problematik för att kunna fatta bättre beslut om fortsatt vård. Om tillägget av den mer 
omfattande bedömningsintervjun leder till bättre utfall jämfört med att bara använda 
självskattningsformulär är okänt och det vi nu vill undersöka.  
 

Hantering av data och sekretess 
Projektet kommer att samla in och registrera information om dig, hämtad från de frågor som du 
besvarar under studiens gång, från bedömningar som vårdpersonal gör och från journal. 
Informationen behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem och sedvanlig sekretess gäller. 
Data i digital form lagras i en säker databas som ansvarig forskare kontrollerar tillgången till och 
data på papper lagras tillfälligt i låsta arkivskåp i linje med vårdcentralens rutiner för att sedan 
överföras till digital form. Data som bearbetas och analyseras är i pseudonymiserad form, det vill 
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säga varje deltagare tilldelas en forskningskod och kodnyckeln som kan användas för att koppla 
denna kod till en enskild individ förvaras i den säkra databasen. Det betyder att de som analyserar 
data inte kan se vilka patienter som ingår i studien. All data kommer att delas med projektets 
medarbetare vid Linnéuniversitetet och Karolinska Institutet för att möjliggöra nödvändiga 
analyser. Syftet med all bearbetning och analyser är att kunna besvara studiens frågeställningar 
och data kommer att sparas minst tio år för att säkerställa möjligheten att, efter utökad 
etikansökan, besvara ytterligare frågeställningar eller i helt avidentifierad form kombineras med 
data från liknande studier. Resultaten av studien kommer att sammanställas statistiskt och 
presenteras i vetenskapliga tidskrifter och vid konferenser så att enskilda personers svar inte kan 
spåras. 
Ansvarig för dina personuppgifter är Region Kronoberg. Personuppgifterna behandlas enligt 
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) i forskningssyfte, enligt den rättsliga grunden allmänt 
intresse. Du har enligt GDPR rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i 
studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas 
samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du har frågor eller vill ta del av 
uppgifterna ska du kontakta Region Kronobergs dataskyddsombud på 0470-58 80 00 eller 
dataskyddsombud@kronoberg.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas 
har du rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet 
(datainspektionen@datainspektionen.se, 08-657 61 00). 
 

Hur får jag information om studiens resultat? 
Den personliga informationen om dig hanteras på sedvanligt sätt inom vårdcentralen och kommer att 
förmedlas till dig under vårdens gång och dokumenteras i journalen, som du kan begära utdrag ur. 
Studiens resultat presenteras i vetenskapliga tidskrifter enligt så kallad Open Access, vilket innebär 
att artiklarna är tillgängliga för allmänheten. 
 

Försäkring och ersättning 
Sedvanlig patientförsäkring gäller. Då studien genomförs som en del av den reguljära vården utgår 
ingen ersättning eller befrielse från kostnader.  
 

Frivillighet 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att 
inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller 
att påverka din framtida vård eller behandling. 
Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). 
 

Kontaktperson för frågor om studien och deltagande i den 
Viktor Carlsson 
Region Kronoberg, Allmänmedicinskt Kunskapscentrum (AMK), 351 88 Växjö 
0720-831953, viktor.carlsson@kronoberg.se 
 

Forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig 
Region Kronoberg 
Personuppgiftsansvarig: Regionstyrelsen dataskyddsombud@kronoberg.se  
 

Ansvarig forskare  
Viktor Kaldo, Professor och leg psykolog 
Linnéuniversitetet och Karolinska Institutet 
0707-373859, viktor.kaldo@lnu.se 
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Samtycke till att delta i studien 
Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. 
Jag får behålla/skriva ut/kopiera den skriftliga informationen.  

☐ Jag samtycker till att delta i studien ”Utökade psykosocial insatser i primärvården”  

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 
forskningspersonsinformationen. 

 
Mobilnummer där vi kan nå dig:_____________________________ 

 

Plats och datum Underskrift 

 

 

 

 Namnförtyligande 
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Bilaga 2 
 
Allmänna bakgrundsfrågor  

 

A. Kön: …………….. 

B. Ålder: ……… 

C. Nuvarande relation/civilstatus: 

� Gift/Registrerad partner/sambo/särbo i fast relation 
� Skild/Änka/Änkling 
� Ensamstående  
� Annat: ………………………………… 

D. Vad har du för utbildning? 

� Grundskola/folkskola 
� Gymnasium/folkhögskola/komvux 
� Högskola/universitet 
� Annat: ………………………………… 

E. Nuvarande sysselsättning (flera alternativ kan anges): 

� Arbetar/egen företagare/studerar 
� Sjukskriven, sjukpensionär eller dylikt 
� Arbetssökande 
� Pensionär/förtidspensionär 
� Hemmafru/hemmaman 
� Föräldraledig 
� Annat:......................... 

F. I vilken grad är du för närvarande sysselsatt med arbete, studier och/eller eget företag? 

� 100% 
� 75% 
� 50% 
� 25% 
� 0% 

G. Hur är din nuvarande ekonomiska situation? 

� Mycket dålig 
� Dålig 
� Varken bra eller dålig 
� Bra 
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� Mycket bra 
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Frågor om hälsoproblem och vård 
 

A. Vad är den huvudsakliga anledningen till att du sökt dig till vårdcentralen? Berätta 
kort med egna ord. 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
B. Hur länge har du lidit av det du beskrivit ovan? 
□ Mindre än 1 månad 
□ 1-3 månader 
□ 3-6 månader 
□ 6-12 månader 
□ 1-2 år 
□ 2-10 år 
□ Mer än 10 år 

 
C. Har du även andra hälsobesvär eller problem som du nu söker hjälp för?  

(Räkna inte in hälsobesvär som du har men just nu inte söker hjälp för)  
□ Nej 
□ Ja - ange vad: 

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
D. Tar du några mediciner? 
□ Nej 
□ Ja - ange vilka och mot vad du tar varje medicin:  

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
E. Genomgår du just nu någon annan form av behandling/terapi? 
□ Nej 
□ Ja - beskriv kort varje behandling och vad den avser att behandla:  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________	
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Viktiga problemområden 
Vilken typ av hjälp som passar dig beror på vilka problemområden som du har och vill arbeta med. Läs 
igenom dessa beskrivningar av problemområden och bedöm om du känner igen dig i problemet och hur 
viktigt ett problem är att förändra för dig. 
 
1. Depression 
De flesta av oss är nedstämda då och då. Ibland blir nedstämdheten djupare och mer långvarig 
och man brukar då istället tala om depression. Orsakerna till att man är nedstämd eller 
deprimerad varierar mycket och yttrar sig på olika sätt för olika personer. Det är vanligt att man 
tappar sitt intresse för att göra saker. Sådant som man uppskattade tidigare väcker inte längre 
några positiva känslor. Man fastnar lätt i grubblerier där man tänker på samma problem om och 
om igen. Många tankar handlar om att ifrågasätta sitt värde, känna skuld eller utvärdera sitt liv 
negativt. Kanske tänker man också på döden och att tillvaron är meningslös. Trots att man tänker 
mycket får man ofta svårare att tänka klart och uppmärksamheten och orken blir sämre. Det blir 
också svårare att fatta beslut och att motivera sig till att ta tag i saker man vet att man borde göra. 
Det är vanligt att känna sig energilös och ofta blir man mindre aktiv. 
 
1a. Hur pass väl tycker du att 
beskrivningen stämmer in på dig den senaste 
tiden? 
 

□ Inte alls 
□ Inte så bra 
□ Ganska bra 
□ Bra  
□ Mycket bra 

 
1b.Hur viktigt tycker du att det är att ta itu med det 
här problemet? Väg in både hur allvarligt problemet 
är för dig och hur motiverad du är att jobba med 
problemområdet. 
 

□ Inte alls viktigt 
□ Rätt så viktigt 
□ Viktigt  

□ Mycket viktigt

2. Oro 
Det är normalt att känna oro inför en viktig händelse eller om det har hänt något tråkigt i livet 
som måste hanteras. Oron hjälper oss att vara förutseende och beredda på att handskas med olika 
situationer. För en del får oron alltför stor plats både i vardagen och i livet i stort. Det kan vara så 
att man ständigt känner oro för något och att oron är starkare än vad som kanske är motiverat. 
Vanligt är att man tänker på jobbet, familjen, sjukdomar eller att något hemskt ska hända. Istället 
för att få oss att klara av saker blir oron istället till en begränsning och ett ständigt obehag. Oron 
tar både tid och ork. Även om man är medveten om att man oroar sig för mycket kan det vara 
svårt att sluta. Att ständigt oroa sig påverkar hur man mår. Nedstämdhet liksom allmän känslighet 
är inte ovanligt när man upplever sin tillvaro som problemfylld eller hotfull. Andra möjliga 
följder av oro är sömnproblem och kroppsliga symtom som muskelspänningar och värk. 
 
2a. Hur pass väl tycker du att 
beskrivningen stämmer in på dig den senaste 
tiden? 
 

□ Inte alls 
□ Inte så bra 
□ Ganska bra 
□ Bra  
□ Mycket bra  

 
2b.Hur viktigt tycker du att det är att ta itu 
med det här problemet? Väg in både hur 
allvarligt problemet är för dig och hur 
motiverad du är att jobba med 
problemområdet. 

 

□ Inte alls viktigt 
□ Rätt så viktigt 
□ Viktigt  
□ Mycket viktigt
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3. Panik 
Att få en panikattack innebär att man plötsligt utan någon synbar förvarning drabbas av starkt 
kroppsligt och känslomässigt obehag. Man kan få exakt samma ångestreaktion om man 
exempelvis har en specifik fobi för spindlar eller om man lider av social ångest, men det är när 
paniken kommer utan förvarning som man brukar tala om paniksyndrom 
Vanliga kroppsliga symtom är hjärtklappning, svårigheter att andas, yrsel och darrningar. Även 
en rad andra annars ovanliga och ofta obehagliga kroppsupplevelser är vanliga. I samband med 
en panikattack upplever man en mycket stark rädsla och påträngande obehag. Rädslan kan bestå i 
fruktan över att man är döende eller att man kommer att göra något okontrollerat. Ibland handlar 
det mer om en intensiv ångest och ofta oro för att en panikattack kan vara på väg. 
Det är inte ovanligt att den som tidigare drabbats av panikattacker börjar undvika platser eller 
situationer som förknippas med dem. Detta undvikande kan börja påverka hur man lever sitt liv 
och ibland blir man oerhört begränsad i vad man klarar av att göra.  
 
3a. Hur pass väl tycker du att 
beskrivningen stämmer in på dig den senaste 
tiden? 
 

□ Inte alls 
□ Inte så bra 
□ Ganska bra 
□ Bra  
□ Mycket bra 

 
3b.Hur viktigt tycker du att det är att ta itu med 
det här problemet? Väg in både hur allvarligt 
problemet är för dig och hur motiverad du är att 
jobba med problemområdet. 
 

□ Inte alls viktigt 
□ Rätt så viktigt 
□ Viktigt  
□ Mycket viktigt

 

4. Social ångest 
För den som upplever social ångest innebär det ett stort obehag att vara i centrum för andra 
människors uppmärksamhet. Ofta finns tankar på att man då blir granskad och att man på något 
sätt gör bort sig, vilket kommer att få olika negativa konsekvenser. 
När man känner detta obehag händer det ofta att även kroppen reagerar. Det är vanligt att man 
svettas, känner hur hjärtat slår fortare och man kan även känna yrsel och få domningskänslor. Det 
är lätt hänt att man börjar stamma och att ens rörelser blir skakiga. 
En del hittar på egna knep för att klara vissa situationer. Den som känner av social ångest kan 
börja begränsa sig, både i det privata livet och i arbetslivet, på grund av att obehaget är så stort 
eller känns svårt att hantera. Detta trots att de egentligen önskar att de kunde ha varit med i olika 
sociala sammanhang.  
 
4a. Hur pass väl tycker du att 
beskrivningen stämmer in på dig den senaste 
tiden? 
 

□ Inte alls 
□ Inte så bra 
□ Ganska bra 
□ Bra  
□ Mycket bra 

 
4b.Hur viktigt tycker du att det är att ta itu med 
det här problemet? Väg in både hur allvarligt 
problemet är för dig och hur motiverad du är att 
jobba med problemområdet. 
 

□ Inte alls viktigt 
□ Rätt så viktigt 
□ Viktigt  
□ Mycket viktigt 
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5. Stress/utmattning 
Stress innebär en kroppslig aktivering som förbereder oss för situationer där vi behöver vara 
fysiskt aktiva och mer skärpta i tanken. Det kan vara bra kortare stunder, men stress under en 
lång tid är negativt för vårt välmående. Vi blir trötta både i kroppen och i huvudet. Spändhet i 
kroppen, huvudvärk och magont är vanligt och det blir svårt att behålla koncentrationen och fatta 
beslut. En del som levt med mycket stress och bristande återhämtning under många månader eller 
år, utvecklar med tiden utmattning. Det kännetecknas av ihållande trötthet som inte går över trots 
vila, påtagliga fysiska och psykiska symtom och stora svårigheter att hantera krav och stress. 
Ofta handlar stress om vi försöker hantera många saker samtidigt eller att vi upplever att kraven 
hemma eller på jobbet överstiger vår förmåga. Ibland är det man själv som ställer de högsta 
kraven. Situationer som man känner att man inte kan göra något åt är stressande, precis som att 
ha för lite tid eller en dålig struktur i sin vardag. 
 

5a. Hur pass väl tycker du att 
beskrivningen stämmer in på dig den senaste 
tiden? 
 

□ Inte alls 
□ Inte så bra 
□ Ganska bra 
□ Bra  
□ Mycket bra 

5b.Hur viktigt tycker du att det är att ta itu med 
det här problemet? Väg in både hur allvarligt 
problemet är för dig och hur motiverad du är att 
jobba med problemområdet. 
 

□ Inte alls viktigt 
□ Rätt så viktigt 
□ Viktigt  
□ Mycket viktigt 

6. Sömnproblem 
Att ha sömnproblem innebär att man under en längre tid upplever att sömnen på något sätt inte är 
bra. Ibland finns tydliga orsaker till det, till exempel en period av mycket stress, barn som väcker 
en på natten eller skiftarbete. Samtidigt är det vanligt att sömnproblemen lever sitt eget liv även 
utan en sådan tydlig orsak och då är det särskilt viktigt att jobba specifikt med sömnen.  
Vanligast är att man inte känner sig utsövd och att man inte får den vila man behöver, eller att 
sömnen inte följer det mönster som man önskar vad gäller tid eller längd. Det kan dröja väldigt 
länge innan man somnar, man kan vakna många gånger under natten eller alldeles för tidigt.  
Efter en längre tids sömnproblem fungerar man sämre under dagen. Man får svårigheter med 
koncentrationen, blir mer lättirriterad och känner sig mer likgiltig. Sömnen och den psykiska 
hälsan påverkar varandra i ett samspel. 
 
 
6a. Hur pass väl tycker du att 
beskrivningen stämmer in på dig den senaste 
tiden?  
 

□ Inte alls 
□ Inte så bra 
□ Ganska bra 
□ Bra  
□ Mycket bra 

6b.Hur viktigt tycker du att det är att ta itu med 
det här problemet? Väg in både hur allvarligt 
problemet är för dig och hur motiverad du är att 
jobba med problemområdet. 
 

□ Inte alls viktigt 
□ Rätt så viktigt 
□ Viktigt  
□ Mycket viktigt 
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7. Hälsoångest 
Att ibland oroa sig för sin hälsa är vanligt. Hälsoångest (eller hypokondri) handlar om en 
överdriven rädsla för att ha eller utveckla en allvarlig sjukdom som håller i sig över en längre tid, 
och som påverkar livskvaliteten negativt. När man har hälsoångest är det vanligt att man oroar sig 
för att ha eller drabbas av cancer, hjärtfel, MS och/eller andra allvarliga sjukdomar. Oron kan till 
exempel väckas när man läser om sjukdomar eller upptäcker nya signaler i den egna kroppen.  
Många, men inte alla, med hälsoångest söker sjukvård betydligt oftare än genomsnittspersonen. 
Andra undviker allt som kan påminna om sjukdom, såsom vårdinrättningar, på grund av rädslan. 
Det är också vanligt att relationer med nära anhöriga påverkas negativt, inte minst om du ofta 
söker dig till anhöriga för stöd och lindring när oron är som störst. Om oron för sjukdom 
återkommer ofta finns en risk att detta går ut över dina vardagliga aktiviteter och att du gradvis 
blir mer passiv.  
 
7a. Hur pass väl tycker du att 
beskrivningen stämmer in på dig den senaste 
tiden? 
 

□ Inte alls 
□ Inte så bra 
□ Ganska bra 
□ Bra  
□ Mycket bra 

 
7b.Hur viktigt tycker du att det är att ta itu med 
det här problemet? Väg in både hur allvarligt 
problemet är för dig och hur motiverad du är att 
jobba med problemområdet. 
 

□ Inte alls viktigt 
□ Rätt så viktigt 
□ Viktigt  
□ Mycket viktigt 

 
8. Tvång och tvångstankar 
Tvångssyndrom innebär att ha återkommande påträngande och oönskade tankar. Det kan även 
innebära att känna tvång att utföra vissa bestämda handlingar och beteenden.  
Tvångstankar kan handla om upplevelse av att vara smutsig eller förorenad, om rädsla för att 
skada eller smitta andra, eller om rädsla att man ska reagera på oönskade impulser. 
Tvångshandlingar kan vara att räkna eller kontrollera saker om och om igen, att tvätta sig eller 
städa överdrivet mycket eller att ordna och arrangera saker. Skäl till att man utför 
tvångshandlingar kan vara rädsla för att något hemskt ska hända om handlingen inte utförs eller 
att man måste upprepa en handling tills det känns rätt. 
Det är vanligt att känna ångest eller oro när man har tvångssyndrom. Ett sätt att hantera och 
undvika ångestkänslor är att ägna mer tid åt tvångstankar och tvångshandlingar. Det vardagliga 
livet påverkas och begränsas ofta i stor utsträckning. 
                                                                                                                                                                                                                                

8a. Hur pass väl tycker du att 
beskrivningen stämmer in på dig den senaste 
tiden? 
 

□ Inte alls 
□ Inte så bra 
□ Ganska bra 
□ Bra  
□ Mycket bra 

8b.Hur viktigt tycker du att det är att ta itu med 
det här problemet? Väg in både hur allvarligt 
problemet är för dig och hur motiverad du är att 
jobba med problemområdet. 
 

□ Inte alls viktigt 
□ Rätt så viktigt 
□ Viktigt  
□ Mycket viktigt 
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9. Problem med kroppslig ohälsa 
Bestående kroppslig ohälsa kan till exempel vara diabetes, astma, hjärt-kärlbesvär, mag-
tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Krohns sjukdom. Det kan också vara neurologiska tillstånd 
som MS, Parkinsons sjukdom, komplikationer efter stroke, ledproblem, kronisk smärta med eller 
utan en tydlig orsak, tinnitus eller IBS (orolig mage).                                                                                                                                                                              
Att leva med dessa typer av besvär under lång tid påverkar hela livssituationen. Det kan innebära 
att man i sitt dagliga liv blir begränsad och inte kan leva självständigt, utan är beroende av andras 
hjälp. Man kanske inte har möjlighet att arbeta i den utsträckning man har gjort tidigare och kan 
bli mer isolerad. Meningsfulla aktiviteter blir svårare att genomföra och livskvaliteten påverkas 
negativt. I vardagen kretsar tankarna kring sjukdomen snarare än kring det som är positivt.                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                

9a. Hur pass väl tycker du att 
beskrivningen stämmer in på dig den senaste 
tiden? 
 

□ Inte alls 
□ Inte så bra 
□ Ganska bra 
□ Bra  
□ Mycket bra 

9b.Hur viktigt tycker du att det är att ta itu med 
det här problemet? Väg in både hur allvarligt 
problemet är för dig och hur motiverad du är att 
jobba med problemområdet. 
 

□ Inte alls viktigt 
□ Rätt så viktigt 
□ Viktigt  
□ Mycket viktigt 

 
10. Svårigheter i livssituationen  
En utsatt livssituation kan vara hot och våld i nära relationer eller förekomst av drog- och 
alkoholmissbruk. Den kan också bestå i ett mycket stort ansvar för barn eller andra 
familjemedlemmar med behov av hjälp utan att det finns möjlighet till avlastning. Andra exempel 
är ekonomiska svårigheter eller ensamhet och brist på socialt nätverk. Det kan också handla om 
påtagliga problem på jobbet, med överbelastning, dåliga arbetsförhållanden och konflikter. Inte 
sällan medverkar flera olika problem till att den sammantagna livssituationen blir mycket svår.  
 
10a. Hur pass väl tycker du att 
beskrivningen stämmer in på dig den senaste 
tiden? 
 

□ Inte alls 
□ Inte så bra 
□ Ganska bra 
□ Bra  
□ Mycket bra 

10b.Hur viktigt tycker du att det är att ta itu med 
det här problemet? Väg in både hur allvarligt 
problemet är för dig och hur motiverad du är att 
jobba med problemområdet. 
 

□ Inte alls viktigt 
□ Rätt så viktigt 
□ Viktigt  
□ Mycket viktigt 

 

  



 13 

11. Relationsproblem 
Att ha en partner innebär för många att ha någon bredvid sig i vardagens och livets upp- och 
nedgångar, att dela såväl vardagliga rutiner som passion och äventyr med, att älska och bli 
älskad. Samtidigt medför en parrelation kompromisser och utmaningar. Olika uppfattningar kan 
finnas om hur mycket närhet man önskar och behöver i en parrelation, hur mycket ansvar man tar 
för olika saker, hur organiserad, kreativ och/eller utåtriktad man är och hur detta i sin tur påverkar 
partnern. Ibland kan svårigheter och konflikter växa sig stora om paret inte lyckas hantera dem på 
ett bra sätt. Kanske finns olika uppfattningar om hur problem ska lösas.  
 
Saknas tid eller engagemang för att närma sig varandra är risken stor att avstånd och missnöje 
växer. Inte sällan blir det allt svårare att prata med varandra. Vissa drar sig undan och tystnar, 
andra konfronterar varandra för sådant som kan uppfattas som småsaker. Känslomässig och 
fysisk närhet kan variera över tid och situationer, men växer relationsproblemen är ofta sexlivet 
påverkat.  
 

11a. Hur pass väl tycker du att 
beskrivningen stämmer in på dig den senaste 
tiden? 
 

□ Inte alls 
□ Inte så bra 
□ Ganska bra 
□ Bra  
□ Mycket bra 

11b.Hur viktigt tycker du att det är att ta itu med 
det här problemet? Väg in både hur allvarligt 
problemet är för dig och hur motiverad du är att 
jobba med problemområdet. 
 

□ Inte alls viktigt 
□ Rätt så viktigt 
□ Viktigt  
□ Mycket viktigt 
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12. Vad känns viktigast för dig? 
Du kan säkert ha känt igen dig i flera problemområden. Fundera igenom dina svar 
och rangordna de två problemområden som du tycker skulle vara viktigast att arbeta med. 
Utgå från hur du själv känner just nu. 
 
12a. Av problemområdena känns det viktigast för mig att arbeta med:  

□ Depression (långvarig nedstämdhet, oförmåga känna glädje, energilöshet, grubblerier) 

□ Oro (orostankar som tar för stor plats i vardagen) 

□ Panik (attacker av starkt kroppsligt och känslomässigt obehag, ofta undvikande av vissa 

sitationer) 

□ Social fobi (rädsla för och undvikande av vissa eller många sociala situationer) 

□ Stress/utmattning (långvarig stress, höga krav som är svåra att påverka, kroppsliga 

symtom, nedsatt koncentration och tankeförmåga) 

□ Sömnproblem (långvariga svårigheter att sova, oro för sömnen) 

□ Hälsoångest (ihållande oro för att bli eller vara allvarligt sjuk)  

□ Tvång och tvångstankar (påträngande oönskade tankar, känna sig tvungen att göra vissa 

saker, tex tvätta händerna eller att odna och arrangera saker)  

□ Problem med kroppslig ohälsa (långvarig sjukdom/skada som påverkar livssituationen 

och förmågan att klara vardagen) 

□ Svårigheter i livssituationen (tex alkoholmissbruk, ansvar för anhöriga, dålig ekonomi) 

□ Relationsproblem (svårigheter i en parrelation) 

11b.Av problemen jag läst om känns det näst viktigast för mig att arbeta med: 
□ Depression  

□ Oro 

□ Panik  

□ Social fobi  

□ Stress/utmattning 

□ Sömnproblem 

□ Hälsoångest  

□ Tvång och tvångstankar 

□ Problem med kroppslig ohälsa 

□ Svårigheter i livssituationen 

□ Relationsproblem  
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Bilaga 3 
 

Alkoholkoholvanor (AUDIT-C) 
 

Här är ett antal frågor om Dina alkoholvanor. Vi är tacksamma om Du besvarar dem så noggrant 
och ärligt som möjligt genom att markera det alternativ som gäller för Dig.  
 
1. Hur ofta dricker Du alkohol?  
 

Aldrig 
1 gång i 

månaden eller 
mer sällan 

2-4 gånger i 
månaden 2-3 veckan 4 gånger/vecka 

eller mer 

□ □ □ □ □ 
 
2. Hur många ”glas” (se exempel nedan) dricker Du en typisk dag då Du dricker alkohol? 
 

1-2 3-4 5-6 7-9 10 eller fler 
□ □ □ □ □ 

     
3. Hur ofta dricker Du sex sådana glas eller mer vid samma tillfälle? 
 

Aldrig Mer sällan än 1 
gång i månaden Varje månad Varje vecka Dagligen eller 

nästan varje dag 
□ □ □ □ □ 

 

 
 
 
 

Smärta  
 
Hur ont i kroppen har du sammantaget haft under de senaste två veckorna? Skatta din smärta 
genom att ringa in den siffra som bäst sammanfattar hur ont du haft under perioden. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

  Den värsta 
smärta man 

kan föreställa 
sig 

Ingen 
smärta 



 16 

Social fobi (Mini-SPIN) 
 
Ange hur mycket du besvärats av följande problem under den gångna veckan:  

 Inte 
alls 

Lite 
grann Något Väldigt 

mycket Extremt 

1. Av rädsla för att bli generad undviker jag att göra 
saker eller att prata med människor. □ □ □ □ □ 

2. Jag undviker aktiviteter där jag står i centrum för 
uppmärksamheten.  □ □ □ □ □ 

3. Att bli generad eller att verka dum hör till mina 
värsta rädslor.  □ □ □ □ □ 

 
 
 
 

Utmattning (SMBQ) 
 

Här nedanför beskriver vi ett antal tillstånd som var och en kan uppleva då och då. Var god och 
fyll i, i vilken mån dessa upplevelser vanligtvis förekommer hos dig under större delen av din 
dagtid.  
 
1. Jag känner att jag fått nog. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Nästan 
aldrig      Nästan 

alltid 
 
2. Mina ”batterier” är ”uttömda”. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Nästan 
aldrig      Nästan 

alltid 
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Tvångssyndrom (OCI-R) 

 
Följande påståenden avser upplevelser som många har till vardags. Ringa in den siffra som bäst 
beskriver HUR MYCKET varje upplevelse har BEKYMRAT eller STÖRT dig under den senaste 
månaden. 
 
1. Jag kontrollerar dörrar, fönster och byrålådor etc. upprepade gånger. 

Inte alls Lite grann Ganska mycket Väldigt mycket 

□ □ □ □ 

 
2. Det känns som om jag måste upprepa vissa siffror.      

Inte alls Lite grann Ganska mycket Väldigt mycket 

□ □ □ □ 

 
3. Ibland måste jag tvätta eller rengöra mig bara för att jag känner mig smutsig. 
 

Inte alls Lite grann Ganska mycket Väldigt mycket 

□ □ □ □ 

       

Sömnsvårigheter (ISI-2) 
 

Nedan följer ett formulär där vi dig skatta dina eventuella sömnbesvär de senaste två veckorna. 
Frågorna är formulerade för personer som har sömnsvårigheter, om du inte har det ber vi dig ändå 
markera de svar som bäst beskriver hur du sovit de senaste två veckorna.  
 
1. Hur nöjd/missnöjd är du med ditt nuvarande sömnmönster?  
 

Mycket nöjd Nöjd Varken missnöjd 
eller nöjd Missnöjd Mycket 

missnöjd 
0 1 2 3 4 

 
2. I vilken utsträckning anser du att dina sömnproblem försämrar din dagliga 
funktionsfömåga (tex trötthet att fungera på arbetet och med vardagssysslor, 
koncentration, minne, humor, o.s.v)? 
 

Inte alls Lite En del Mycket Väldigt mycket 
0 1 2 3 4 
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Hälsoångest (SHAI) 
Varje fråga i detta formulär består av en grupp om fyra påståenden. Läs varje grupp av 
påsåtenden och välj det påstående som bäst beskriver hur du känt den senaste veckan. Välj ett 
påsåtående genom att kryssa i rutan.  

□ Jag är i regel inte rädd att jag har en allvarlig sjukdom. 
□ Jag är ibland rädd att jag har en allvarlig sjukdom. 
□ Jag är ofta rädd att jag har en allvarlig sjukdom. 
□ Jag är alltid rädd att jag har en allvarlig sjukdom. 

 
□ Jag har inga svårigheter att låta bli att tänka på min hälsa.  
□ Jag har ibland svårigheter att låta bli att tänka på min hälsa. 
□ Jag har ofta svårigheter att låta bli att tänka på min hälsa. 
□ Ingenting kan få mig att låta bli att tänka på min hälsa. 

 
Om jag upplever en kroppslig reaktion eller förändring utan tydlig orsak: 

□ undar jag sällan vad det innebär. 
□ undrar jag ofta vad det innebär. 
□ undrar jag alltid vad det innebär. 
□ måste jag få veta vad det innebär. 

 
Oro (GAD-2) 

 
Under de senaste 14 dagarna, hur ofta har du besvärats av följande problem? 
 
1. Känt dig nervös, ängslig eller väldigt stressad?  
 

Inte alls Flera dagar Mer än hälften av 
dagarna Nästan varje dag 

0 1 2 3 
 
 
2. Inte kunnat sluta oroa dig eller kontrollera din oro? 
 

Inte alls Flera dagar Mer än hälften av 
dagarna Nästan varje dag 

0 1 2 3 
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Relationsproblem (Valentinskalan) 
 

Är du i en relation, till exempel gift/registrerad partner/sambo/särbo i fast relation? 

□ Ja 
□ Nej 

Om JA, besvara nedanstående frågor. Om NEJ hoppa över nedanstående tre frågor.  
 
1. När jag och min partner inte är överens eller har en konflikt kommer jag snabbt över 
det.  

Alltid Ofta Sällan Aldrig 
□ □ □ □ 

 
 
 2. Hur känslomässigt nära känner du dig din partner?  
 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 
□ □ □ □ 

 

3. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med er relation? 
Alltid Ofta Sällan Aldrig 
□ □ □ □ 

 

 
Upplevd stress (PSS -2) 

 
Frågorna i denna enkät handlar om dina känslor och tankar under den senaste månaden. Du ska 
fylla i hur ofta du känt eller tänkt på ett visst sätt.  
 
Hur ofta under den senaste månaden har du: 
 
1. Känt att du inte kunnat hantera allt som du måste göra? 
 

Aldrig Nästan aldrig Ibland Ganska ofta Väldigt ofta 

0 1 2 3 4 

 
2. Klarat av att kontrollera irritationsmoment i ditt liv? 
 

Aldrig Nästan aldrig Ibland Ganska ofta Väldigt ofta 

0 1 2 3 4 
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Nedstämdhet och depression (PHQ 2) 
 

Under de senaste 2 veckorna, hur ofta har du besvärats av något/några av följande problem? (ringa in 
ditt svar) 
 

 Inte alls Flera dagar Mer än 
hälften av 
dagarna 

Nästan varje 
dag 

1. Lite intresse eller glädje av att göra saker 0 1 2 3 

2. Känt dig nedstämd, deprimerad eller upplevt 
känsla av hopplöshet 0 1 2 3 

 
Panik (PDSS-SR-2) 

 
De följande frågorna handlar om panikattacker och begränsade symtomattacker. I det här formuläret 
definierar vi en panikattack som en plötslig upplevelse av rädsla eller obehag som åtföljs av åtminstone 4 
av de symtom som listas nedan. För att det ska anses vara en plötslig upplevelse måste symtomen nå sin 
kulmen inom 10 minuter. Episoder liknande panikattacker men som har färre än 4 av dessa listade symtom 
kallas för begränsade symtomattacker. Här är symtomen man räknar:  
  
• Snabba eller bultande 
hjärtslag  
• Svettning  
• Darrning eller skakning  
• Andnöd  
• Känsla av att kvävas  

• Bröstsmärta eller obehag  
• Illamående  
• Yrsel eller svimningskänsla  
• Overklighetskänslor  
• Domningar eller stickningar  

• Frossa eller värmevallningar  
• Rädsla för att tappa 
kontrollen eller att bli galen  
• Rädsla att dö 
  

 
För var och en av de följande frågorna, var vänlig ringa in siffran för det svar som bäst beskriver din 
upplevelse under den gångna veckan. 
 
1. Om du hade några panikattacker under den gångna veckan, hur påfrestande 
(obehagliga, skrämmande) var de medan de pågick? (Om du hade fler än 1, ge en 
genomsnittsskattning. Om du inte hade några panikattacker men hade begränsade 
symtomattacker, svara för de begränsade symtomattackerna).    

□ 0-Inte alls påfrestande, eller inga panikattacker eller begränsade symtomattacker under den 
gångna veckan  

□ 1-Milt påfrestande (inte alltför intensiva)  
□ 2-Måttligt påfrestande (intensiva, men fortfarande hanterbara)  
□ 3-Svårt påfrestande (väldigt intensiva)  
□ 4-Extremt påfrestande (extrem påfrestning under alla attacker)  
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 2. Under den gångna veckan, fanns det några platser eller situationer (t.ex. kommunala 
transportmedel, biografer, folksamlingar, broar, tunnlar, köpcentra/gallerior, att vara 
ensam) som du undvek, eller kände dig rädd för (obekväm i, ville undvika eller lämna), på 
grund av rädsla att få en panikattack?  
Finns det några andra situationer som du skulle ha undvikit eller känt dig rädd för om de 
hade uppkommit under veckan, av samma anledning? Om du svarar ja på endera frågan, var 
vänlig skatta din grad av rädsla och undvikande för den gångna veckan.  
  

□ 0-Ingen alls: ingen rädsla eller undvikande  
□ 1-Mild: rädsla och/eller undvikande då och då, men jag kunde vanligtvis uthärda situationen. Jag 

ändrade endast något eller inte alls min livsföring på grund av detta.  
□ 2-Måttlig: kännbar rädsla och/eller undvikande, men fortfarande hanterbar. Jag undvek några 

situationer men jag kunde uthärda dem i sällskap med någon. Jag förändrade något min livsföring 
på grund av detta, men mitt fungerande i helhet var inte nedsatt.  

□ 3-Svår: omfattande undvikande. Jag förändrade betydligt min livsföring för att anpassa mig till 
undvikandet, vilket gjorde det svårt att hantera vanliga aktiviteter.  

□ 4-Extrem: Genomgripande handikappande rädsla och/eller undvikande. Omfattande förändringav 
min livsföring behövdes, vilket gjorde att jag inte kunde genomföra viktiga uppgifter.  


