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Abstract 
 

The aim of this study was to evaluate a modified form of cognitive behavioural 

grouptherapy (CBGT). The therapy, started by a private care institute, is based on a method in 

which traditional CBT methods for groups are used but are modified in that it has an open 

format, meaning that different patients can take part in or drop out from sessions. And also 

that it is transdiagnostic, meaning that patients with different diagnosis take part of the 

therapy. To evaluate the method, data concerning Clinical Outcomes in Routine Evaluation-

Outcome Measure (CORE-OM) was collected during all the therapy sessions. Using a 

repeated-measures design the outcome from the first session was then compared with the 

outcome from the last session in 40 participants. The results showed significant change and 

increased values in all investigated variables when comparing measurement “before” and 

“after” treatment. More research is, however, needed before further conclusions could be 

drawn. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att utvärdera en modifierad form av kognitiv beteendeterapi i 

grupp. Behandlingen, startad på en privat psykiatrisk mottagning, bygger på en metod där 

traditionella KBT metoder för grupper används men ändrats genom att den har ett öppet 

format, vilket innebär att olika patienter kan delta i eller ”hopp av” från sessioner. Den är 

också transdiagnostisk, vilket innebär att patienter med olika psykiatriska diagnoser deltar i 

behandlingen. För att utvärdera metoden, användes skattningsformuläret Clinical Outcomes in 

Routine Evaluation-Outcome Measure (CORE-OM) som samlats in under hela behandlingens 

alla sessioner. Genom att använda en ”repeated-measures”- design jämfördes resultatet från 

den första sessionen med resultatet från den avslutande sessionen, från 40 deltagare. 

Resultaten visade signifikanta skillnader och även sänkta värden på samtliga undersökta 

variabler vid jämförelse mellan mätvärden ”före” respektive ”efter” behandling. Mer 

forskning måste dock utföras innan ytterligare slutsatser kan dras. 

 

Nyckelord: KBT-gruppbehandling, CORE-OM, kvantitativ forskning, modifierad 
behandlingsform. 
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Inledning / Bakgrund 
Utvärdera KBT-gruppbehandling 

Tisdagsgruppen. Denna uppsats intention är att med kvantitativ metod utvärdera en 

modifierad KBT-gruppbehandling. Det första motivet till denna utvärdering är att det tidigare, 

på denna modifierade KBT-gruppbehandling vid Hjärnhälsan i Lund, inte finns någon 

utvärdering med kvantitativ metod. Det andra motivet är författarens personliga intresse för 

transdiagnostiska KBT-gruppbehandlingar och de möjligheter som finns i att sambehandla bla 

depressionssjukdom med ångestsjukdom, både ur perspektivet att de tycks ha en gemensam 

etiologi, såsom emotionell störning men också då det ofta förekommer samsjuklighet 

(Barlow, 2008).   

Författaren som själv är offentligt anställd fick tips via en kollega att ta kontakt med 

Hjärnhälsan i Lund, ett privat vårdföretag, som enligt uppgift bland annat arbetar regelbundet 

med gruppbehandling. De har bedrivit modifierad KBT-gruppbehandling(kallad 

Tisdagsgruppen) sedan augusti 2008. Gruppbehandlingen har vid ett tidigare tillfälle 

utvärderats med kvalitativ metod. I den studien beskrevs Hjärnhälsan som en mottagning med 

ca 11000 patientbesök per år, samt med ett uppdrag för diagnostik och behandling av olika 

depressions- och ångestsjukdomar. ”Tisdagsgruppen” beskrevs som en modifierad KBT-

gruppbehandling anpassad för samtliga ångest och depressionssjukdomar (Henriksson & 

Lindqvist, 2009).  

 

Teori 

Ekonomi och vetenskap. Ambitioner och ledstjärnor inom vård och behandling har 

genom åren präglats av olika trender eller strömningar, vetenskapliga ambitioner, ekonomiska 

begränsningar och patienters sökande efter fungerande behandlingar för att bara nämna några. 

Att hjälpa så många patienter som möjligt på en begränsad tid, med metoder som fungerar 

både effektivt och med god effekt, gärna för flera olika diagnoser samtidigt, framstår i det 

närmaste som krav för såväl offentligt finansierade verksamheter som för privat finansierade 

verksamheter inom vård och behandling, om dock av skilda anledningar. Dessa krav har 

också allt oftare fungerat som motor vid utvecklandet av riktlinjer och vårdprogram för 

behandlingar av olika diagnoser(Dobson & Dobson, 2009). I svenska nationella riktlinjerna 

för depression och ångest lyfts KBT-behandlingar fram som en psykologisk 

behandlingsmetod som motsvarar ställda krav på effektivitet och god effekt (Socialstyrelsen, 

2010). 
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KognitivBeteendeTerapi började egentligen med B = beteende redan på 1920-talet. 

Pavlov, Watson & Raynor och Skinner m fl fick under dessa tidiga år fram forskningsresultat 

som markerade betydelsen av beteendets processer framförallt med hänvisning till klassisk 

betingning och förstärkande händelser. När det sen började uppdagas begränsningar i 

beteendets psykoterapi, alla blev inte botade, låg fältet öppet för forskare såsom Ellis och 

Beck m fl, nu dök således K=kognitioner upp. Det började bli tydligare vad våra tankar och 

kognitiva processer, särskilt icke-användbara övertygelser, ologiskt tänkande och förvrängda 

uppfattningar har för betydelse för oss. De separerade utgångspunkterna för förståelse av 

diagnostik och behandling av kognitioner och beteende var till en början uppdelade, ibland 

även fortfarande men har på senaste tiden alltmer sammansmält (Harvey, Mansell, Shafran, & 

Watkins, 2004).  

Psykoterapeutiska behandlingar i form av KBT, framförallt som individuell 

behandling, har sedan dess rönt mycket av sina framgångar med en tydlig anknytning till 

vetenskaplighet och evidensbaserade metoder, vilket har omskrivits i massor av böcker bland 

annat(Antony, Bieling & McCabe, 2008) och (Barlow, 2008). De hittills dokumenterade 

KBT-gruppbehandlingar för specifika diagnoskategorier finns utförligt beskrivna med såväl 

behandlingsmanualer och efterföljande gjorda studier för att avgöra dess behandlingseffekt, 

framför allt i jämförelse med individuellt genomförd KBT-behandling. Såväl i de individuella 

behandlingarna som i gruppterapier används ett antal typiska behandlingsmetoder såsom 

sokratisk samtalsteknik, hemuppgifter, beteendeanalys, konceptualisering, 

beteendeexperiment med exponeringsövningar, guidad vägledning och många fler. Här finns 

också beskrivet möjligheterna med transdiagnostisk KBT-gruppbehandling (Antony, Bieling 

& McCabe, 2008).  

 

Tidigare forskning  

Modifierad KBT-gruppbehandling. Den modifierade KBT-gruppbehandlingen på 

Hjärnhälsan i Lund, i fortsättningen kallad ”Tisdagsgruppen”, har tidigare utvärderats med 

kvalitativ metod. Resultaten från den utvärderingen beskrevs bland annat med hjälp av 

tematiska uttalanden från olika gruppdeltagare relaterat till specifika omdömen rörande 

behandlingen. Exempel på dessa omdömen är ”förväntningar inför terapin”, ”allmänna 

uppfattningar om terapin”, ”upplevelser av vad som fungerade respektive inte fungerade i 

terapin” samt ”tänkbara förändringar av terapin”. För det totala antalet intervjuade personer, 

som var sju stycken, angavs inga exakta antal svar per tema utan istället återgavs 

representativa, belysande citat. Som mängduttryck för att ge en uppfattning om 
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samstämmighet mellan de intervjuade personerna användes ”alla” för 5-7 personer, ”flera” för 

3-4 samt ”någon” vid svar från 1-2 personer. I huvudsak gavs positiva utsagor om 

behandlingen, dock med viss variation. Enstaka personer hade påtagligt negativa synpunkter 

på flera av temana medan huvuddelen av de intervjuade återkommande uttalade sig positivt, 

visserligen inom skilda teman. Framförallt tyckte de intervjuade att de på en allmän nivå var 

mycket nöjda med behandlingen och att den hade hjälp dem i vardagen, dock i högre eller 

lägre grad (Henriksson & Lindqvist, 2009).  I samma studie görs definitioner av KBT-

terapier, där såväl individuella terapier som gruppterapier redovisas. Det ges också viss 

vägledning i hur ”Tisdagsgruppen” är uppbyggd och hur den levereras. Exempelvis föregås 

”Tisdagsgruppen” av en inklusions och exklusions bedömning av tänkbara gruppdeltagare. 

Bedömningen görs av någon av läkarna på mottagningen, exklusions kriterier är suicidalitet, 

psykos, missbruksproblematik och eventuella stora interpersonella svårigheter. I övrigt får i 

stort sett vem som helst vara med i gruppen. I ”Tisdagsgruppen” använder man sig av 

traditionella KBT-tekniker som hemuppgifter, psykoedukation, exponeringsövningar och 

avslappningsövningar, men det används ingen strikt manual. Själva formen på behandlingen 

skiljer sig från traditionell KBT-gruppbehandling då gruppen är öppen d v s deltagarna väljer 

själv vilka grupptillfällen de vill närvara vid och vilka teman de vill arbeta med under ett 

definierat tillfälle. De olika temana, sömn, oro, självhävdelse, bakslag, undvikande mm, 

bestäms en vecka i förväg så att temana också kan presenteras för gruppdeltagarna i förväg. 

Dessutom erbjuds det individualkontakt efter varje tillfälle, vilket är ovanligt i traditionell 

KBT-gruppbehandling. ”Tisdagsgruppen” skiljer även ut sig på så sätt att den har öppnat upp 

för deltagare att träffas utanför själva behandlingen och man har också anordnat en julfest i 

Hjärnhälsans lokaler. Deltagarna har olika former av psykiatriska svårigheter, både ångest och 

depressionsproblematik. Det ges också anvisningar om ytterligare självhjälpstips som kan tas 

del av via mottagningens hemsida samt som instruktioner inför deltagande i 

gruppbehandlingen BILAGA D.  

Att ”Tisdagsgruppen” ser ut som den gör i dagsläget förklaras med att enheten tidigare 

provat andra mer traditionella diagnosspecifika KBT-gruppterapier men att dessa blev 

oflexibla och svåradministrerade. Vid ett tillfälle, som ett utdrag ur en intervju, anger en av 

behandlarna att det är väsentligen oviktigt ”hur” patienterna lär sig eller tar till sig 

gruppbehandlingen, det viktiga är ”att” de gör det.  

Vägledning kring vilka områden som gruppbehandlingen utgår ifrån i 

”Tisdagsgruppen” kan fås av personalens terminsöversikt från våren 2009, BILAGA B, där 

ämnen som sömnvanor, panikångest samt självhävdelse är angivna. Det kan vara också 
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vägledande att ta del av de ämnes önskemål från deltagarna, BILAGA C, som samlas in vid 

varje grupptillfälle och som följs upp vid efterföljande veckas grupptillfälle.     

Förutom gruppbehandlingen hade flera gruppdeltagare samtidigt eller i anslutning till 

”Tisdagsgruppen” även individuell samtalskontakt, medicinbehandling samt skall ha tagit del 

av det självhjälpsprogram som finns från mottagningen. 

 

KBT-gruppbehandling. Redan så tidigt som i slutet av 1970-talet har KBT-

gruppbehandling beskrivits som en möjlig behandlingsform. Framstående KBT-forskare 

beskrev de olika behandlingsprinciperna som var typiska för individuell behandling av 

depression samt att de även gick att använda för grupper (Antony, Bieling & McCabe, 2008). 

 

Olika gruppteoretiker anger ett antal betydelsefulla faktorer vilka påverkar hur och att 

gruppbehandlingar fungerar. 

 Irvin D Yalom (Antony et al., 2008), anger faktorer enligt nedan  

a) ingjutande av hopp  

b) universalitet dvs. att upptäcka att andra människor lider av samma problem  

c) altruism dvs. att ge råd, ställa frågor och ge svar inom en grupp minskar 

självupptagenheten  

d) ge undervisning och rådgivning  

e) imitativt beteende dvs. se hur andra gruppdeltagare löser sina bekymmer  

f) terapeutisk allians är ett nödvändigt inslag i all psykoterapi, vilket i 

gruppbehandling benämns som gruppsammanhållning  

 

Satterfields hybridmodell från 1994 beskriver hur kognitiv terapi bedrevs genom ”en 

grupp snarare än bara i gruppform” där bärande grupprocessvariabler är  

a) sammanhållning 

b) utvecklingsstadier 

c) isomorfism (”samtidig interaktion på olika nivåer: individ, dyad, subgrupper och 

gruppen som helhet”) 

Burlingame, MacKenzie och Strauss från 2004 beskriver att det terapeutiska utfallet i 

en KBT-grupp bestäms både av de formella KBT-strategierna och grupprocessen. Och att de 

teoretiska förändringsmekanismerna som verkar inom en grupp är; 

a) gruppens utveckling 

b) terapeutiska faktorer 



 10 

c) grad av och framväxt av gruppstruktur 

d) interpersonell feedback 

Inom denna modell anses också; 

e) terapeutfaktorer (ledaregenskaper, uppmärksamhet mm) 

f) patientfaktorer (interpersonella egenskaper, empati mm) 

g) strukturella faktorer (längd, frekvens och miljö) 

interagera med grupprocessen och påverkar behandlings utfallet, (Antony et al., 2008). 

 

Gruppformatet för KBT-gruppbehandlingar kan i dagsläget beskrivas i relation till 

dessa gruppteoretiker. Det är slutna grupper, dvs. ett visst antal (ca 8 stycken) gruppdeltagare 

som träffas utan att ytterligare andra möjliga personer/patienter läggs till i gruppen, samt att 

det förhoppningsvis skapas ett minimum med avhopp. Ofta finns det ett psykoedukativt 

upplägg kring nya färdigheter som skall läras in, ofta på ett linjärt sätt. Man träffas en gång 

per vecka oftast i en till två timmar vid varje träff.  

KBT-gruppbehandlingarna är oftast konstruerade som specifika diagnosgrupper. Det 

vill säga att endast de patienter som har depression, eller endast de patienter som har 

panikångest träffas i egna separerade grupper. Förändringsmekanismerna i gruppbehandlingen 

definieras således som tillhörighet, optimism, minskad självfokusering, gruppbaserat lärande. 

Samt att dessa förändringsmekanismer samverkar med andra mer traditionella KBT-

interventioner såsom, hemuppgifter, exponering, sokratisk frågeteknik, kollaborativ empirism 

mm. Dock görs en anpassning av dessa och andra interventioner, t.ex. känslomässig 

bearbetning, minskad självfokusering, på ett sätt som tydliggör ledarens/ledarnas ansvar att få 

gruppdeltagarna att nyttja dessa tekniker för att lösa varandras problem. Gruppledarens roll 

och ansvar i att få gruppdeltagarna att egagera sig och lösa varandras bekymmer benämns 

som en mycket betydelsefull funktion, då pedagogiken annars får karaktären av en mer 

klassrums liknande miljö (Antony et al., 2008).  

Flera olika författare ger exempel på gruppbehandling och till olika diagnoser. För 

social fobi anvisas KBT-gruppterapi som en framgångsrik behandling, där möte med andra i 

grupp och framförallt hög grad av exponering inför typiska svårigheter lyfts fram som 

påtagligt angelägna behandlingsfördelar ( Sundel, Sundel, 2005). 

För personlighetsstörningar finns gruppbehandlingar med beskrivningar enligt mera 

temamässiga principer (till exempel stigmatiseringen i att ha en personlighets störning, hur 

man handskas med barn, hur man klarar av att kontakten med föräldrar, problem i skola eller 

jobbet mm) (Antony et al., 2008). Ytterligare andra gruppbehandlingsprinciper av en mer 
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generaliserad natur beskrivs av andra författare t ex som ett sätt att förstärka effekten och/eller 

fullända behandling vid histrionisk personlighets störning. Där författarna beskriver hur 

exponering inför tankar och känslor används, samt att erfarenheterna också delges andra i ett 

gruppformat. För patienter med osjälvständig personlighetsstörning kan gruppterapi vara ett 

bra sätt att släppa fokus och att minska relationen till terapeuten och i stället ge utrymme till 

att se möjligheten att få stöd i sina bekymmer från andra gruppdeltagare, andra människor, 

familj, släktingar, vänner osv. (Beck, Davis & Freeman, 2004). 

 

En mer generell KBT-gruppbehandling. Ett sätt att bearbeta samsjuklighet, dvs. 

behandla patienter med flera olika diagnoser i samma grupp är att släppa diagnos och 

syndromprincipiellt tänkande och istället skapa en gruppbehandling där det blir tekniker och 

färdigheter som blir vägledande för hur behandlingen byggs upp. Det blir en 

behandlingsmodell med enhetlig inriktning att ”1.förändra kognitiva bedömningar av 

händelser, 2. minska emotionellt och beteendemässigt undvikande 3. underlätta handlingar 

som motverkar det negativa emotionella tillståndet” (Antony et al., 2008, s.411).Vilket är ett 

sätt att planera och genomföra gruppbehandling på ett transdiagnostiskt sätt, inspirerat av 

Barlow (2004).  Upplägget i övrigt blir snarlikt de diagnos specifika grupperna men det ställer 

krav på en betydligt mer omfattande flexibilitet och en stor kunskap behövs hos gruppledarna 

kring hur de olika specifika diagnoserna skall bearbetas utifrån sina respektive specifika 

behandlingsrationalerna (Antony et al., 2008). 

 

Transdiagnostiska principer. Harvey mfl skriver 2009 att de transdiagnostiska 

perspektiven på bedömning och behandling av psykiatriska tillstånd får ofta en beskrivning av 

motsatsförhållande till dagens diagnosspecifika, alternativt kan det bli beskrivet som en 

återgång till gamla tiders psykodynamiska eller tidiga beteendeteoretiska perspektiv. Men 

författarna menar att det är inte så det skall betraktas, istället säger de att ett tämligen utbrett 

synsätt att som börjat framträda är ”det är det enkla som skall bejakas”. Finns det två sätt att 

definiera och hantera olika bekymmer och om det ena är enklare än det andra då väljer 

praktikern förmodligen det enkla (Harvey, Mansell, Shafran &Watkins, 2009). Vidare är det 

transdiagnostiskt perspektiv eventuellt att betrakta som mer återspeglande den kliniska 

vardagen där diagnoser ses förekomma i samsjuklighet men också som ett kontinuum av 

intensitet och komplexitet. Detta sätt, fortfarande nya och tämligen otillräckligt undersökta, 

har beskrivits av forskare med ett gemensamt behandlingsprotokoll för t.ex. depression och 

ångest (Barlow, Boisseau, Ellard., Fairholme, & Farchione, 2010).  
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Ytterligare ett exempel på transdiagnostiska alternativ är de mer funktions relaterade 

principer som bland annat har beskrivits av olika forskare, Haynes och O´Brein (1990) och 

som har sin grund i patienternas förmåga alternativt oförmåga att agera funktionell på de 

bekymmer och händelser som dyker upp i livet (Harvey, Mansell, Shafran, & Watkins, 2004).  

Andra exempel på att applicera transdiagnostiska principer är de som beskrivs av 

Butler (2008) där forskarna har utgått från olika gemensamma faktorer inom olika 

ångestsyndrom t.ex. säkerhetsbeteenden, undvikanden, ruminerande och orostänkande, 

undvikande av känslor, lågt självförtroende, otålighet/intolerans gentemot 

osäkerhetsupplevelser(Butler, Fennell & Hackman. 2008). Dessa transdiagnostiska perspektiv 

beskriv emellertid inte ur gruppterapeutisk synvinkel. 

 

Syfte.  

Denna uppsats syfte är att utvärdera den modifierade KBT-gruppbehandlingen på 

Hjärnhälsan I Lund genom statistisk analys av de ifyllda, tillängliga skattningsformulären 

CORE-OM. 

Att utvärdera i kliniskt arbete har oftast som mål att forma den ”bästa behandlings kvalitén” 

för patienterna som kommer till kliniken samt att ge ny vetskap om hur behandlingen fungerar 

och vilka resultaten blir (Kazdin, 2010).  

Metod 
Design 

Uppsatsen är quasi-experimentell eftersom såväl gruppdeltagarna som de jämförbara 

skalvärdena ej är randomiserade och att det ej heller funnits någon kontrollgrupp som 

jämförelse. 

  

Deltagare 

40 deltagare medverkade i undersökningen (M ålder = 37.13; SD = 10.60 ). Av dessa 

var 23 kvinnor (M ålder = 36.87; SD = 12.05) och 17 män (M ålder = 37.47; SD = 8.60).  

I genomsnitt har varje deltagare närvarat vid 7.73 gruppbehandlings tillfällen (median = 6) 

med en spännvidd från två tillfällen hos tio deltagare till 45 tillfällen för en deltagare. Första 

datum för gruppbehandlingen där insamling av skattningsformuläret påbörjades var den 2008-

09-02 och avslutades den 2010-01-27.     
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Material  

CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure) (Audin, 

Barkham, Conell, Evans, Margison, & Mellor-Clark,. 2002) är en skala utvecklad i England 

av en grupp psykoterapeutiskt inriktade forskare och kliniker med  C Evans i spetsen. Syftet 

är att mäta psykisk hälsa på ett sätt som är användbart och meningsfullt inom skiftande 

verksamheter inriktade på psykologiska behandlingsinsatser. Det finns en omfattande hemsida 

med information om mätinstrumentet (www.coreims.co.uk). CORE-OM är på väg att 

översättas till en rad språk. En grupp på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet 

tog kontakt med Evans och han har under de senaste åren samarbetat med dem för att få fram 

en svensk version. De har nu en version som de bedömer som slutgiltig. Det som återstår är 

att skaffa underlag för svenska normer. Fortfarande behövs t ex ett stort antal formulär ifyllda 

av patienter i primärvården (efter information från Björn Paxling, december 2009). För 

ytterligare information kan kontakt tas representanten i Göteborg, Magnus Elfström 

magnus.elfstrom@mdh.se . 

 

Instrumentet består av 34 frågor indelade i fyra huvudkategorier:  

V = Välbefinnande (Subjective well-being),  

P = Problem/symptom 
P (å) = ångestproblem  
P (d) = depressionsproblem  
P (f) = fysiska (somatiska) problem  
P (t) = traumarelaterade problem  

F = Fungerande (Life functioning) 
F (n) i nära relationer  
F (g) allmänt  
F (s) socialt  

 

R = Risker   
R (s) = risker för den egna personen  
R (a) = risker mot andra 

 

Exempel på frågor/påståenden i CORE-OM är: 

Jag har känt mig förfärligt ensam och isolerad.  

Jag har känt mig nöjd med mig själv.     

Jag har känt mig spänd, ängslig eller nervös. 

Jag har haft planer på att ta mitt liv. 

 

 



 14 

Svarsalternativen är:  

Aldrig, Sällan, Då och då, Ofta, Nästan hela tiden 

BILAGA A, återger samtliga frågor 

Utvärderingen görs i första hand för de fyra huvudkategorierna V, P, F och R, samt 

som totalpoäng för samtliga poster med och utan Risk-frågorna (på grund av deras speciella 

karaktär). 

 

 

Procedur 

Författaren kontaktat Hjärnhälsans medarbetare Björn Paxling som beskrev att 

gruppdeltagarna från augusti 2008, det vill säga från starten och fortfarande i dagsläget 

januari 2010, fyllt i skattningsformuläret CORE-OM.   

Instruktion till gruppdeltagarna gavs enligt följande ” När du kommer till gruppen vill 

vi att du vid varje tillfälle tar ett frågeformulär som heter CORE och fyller i. Detta har flera 

syften. Dels kommer vi använda detta som grund för registreringar, så du behöver alltså inte 

anmäla dig i receptionen. Dels är det ett sätt att utvärdera i vilken utsträckning 

gruppverksamheten hjälper dig att må bättre, så att vi på sikt kan göra dessa grupper ännu 

bättre.”  Instruktionen till gruppdeltagarna återfinns som BILAGA D. 

 

Det totala antalet av 40 deltagare har framtagits genom att låta de personer som 

deltagit vid mer än ett tillfälle i gruppbehandlingen, medverka i studien. Därmed har poängen 

vid första behandlingstillfället kunnat jämföras med poängen vid sista behandlingstillfället.  

För att statistiska utvärdera de insamlade CORE-OM formulären genomfördes en 

”paired-samples” t-test. För databehandlingen användes SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences).  

Inom gruppen av deltagare har det varit skillnader i antalet gånger som den enskilde 

gruppdeltagaren deltagit i gruppen. Vissa deltagare har endast deltagit två gånger andra har 

deltagit mer än tjugo gånger. Korrelationsberäkningar och t-test för enskilt stickprov har 

gjorts för att bedöma betydelsen av de olika antalet deltagartillfällen på resultatets 

effektstorlekar.  

Vidare har också värdena i föreliggande studie jämförts med data som presenteras i en 

studie av Mellor-Clark, Connell och Barkham (2001). 
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Resultat 
Deskriptiv statistik  

Nedan visar Tabell 1: M = medelvärde och SD =standardavvikelser för de fyra 

huvudkategorierna i CORE-OM för hela gruppen, V = Välbefinnande (Subjective well-being), 

P = Problem/symptom, F = Fungerande (Life functioning), R = Risker, IR = Alla utan risk, T = 

totalt värde alla. 

 
Tabell 1 
Patientgruppens CORE-OM fomulärs huvudkategorier återgivna som medelvärde  

och med standardavvikelser. 

 

 

 Före-gruppterapi Efter-gruppterapi 
 M 

 

SD M SD 

Välbefinnande 2.23 .71 2.00 .85 
Problem/symtom 2.35 .57 2.08 .81 
Fungerande 1.77 .60 1.59 .67 
Risker .45 .46 .33 .44 
Alla utan risker 2.08 .55 1.86 .71 
Total värde alla 1.79 .51 1.59 .64 
(n=40) 
 
 
Skillnader mellan första och sista behandlingen 

För att undersöka skillnader mellan de båda mättillfällena användes t-test för beroende 

medelvärden. Resultatet av dessa beräkningar återges i Tabell 2.  

Här framgår att fyra av jämförelserna visade på statistiskt signifikans mellan de båda 

jämförelserna. Dessa var ”Problem/symtom”, Fungerande”, ”Alla utan risk” samt ”Total 

värde alla”.  

I dessa fyra jämförelser hade således deltagarna förändrats i sina värden. Två av 
jämförelserna var inte signifikanta men visade dock på trend mot signifikans. Dessa var 
”Välbefinnande” samt ”Risker”, båda dessa visade dock på förändring för deltagarna om än 
icke med signifikans.  

 

För att generera effektstorlekar = (η
2
) har beräkningar gjorts med eta squared formel 

enligt nedan. 

12

2

−+

=

Nt

t
Etasquared   

 
Tolkning av eta squared 
 
.01: Liten effekt 
.06: Medelmåttig effekt 
.14: Stor effekt  
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Effektstorleks beräkningar som gjorts visar på värden mellan medelmåttlig effekt till nästan 

stor effekt för de olika mätvärdena. Högst värde får ”Problem/symtom” som antyder en 

betydelse full effekt nästan stor. Lägst effektstorleksvärde får ”Välbefinnande” men även det 

indikerar betydelsefull effekt om än medelmåttlig.  

 
Tabell 2 
Statistisk t-test som jämförelse mellan mätvärden från CORE-OM vid mätningen ”Före” 

respektive ” Efter”, inklusive effektstorlekar. 

 
 

 

 t 
 

df p Eta=(η
2
) 

Välbefinnande 1.83 39 0.07 0,079 
Problem /symtom 2.45 39 0.01 0,133 
Fungerande 2.09 39 0.04 0,100 
Risker 1.96 39 0.05 0,089 
Alla utan risker 2.33 39 0.02 0,122 
Total värde alla 2.39 39 0.02 0,127 

 
 

Varians inom antalet deltagande grupptillfällen 

Inom gruppen av deltagare har det varit skillnader i antalet gånger som den enskilde 

gruppdeltagaren deltagit i gruppen. Vissa har endast deltagit två gånger andra har deltagit mer 

än tjugo gånger. För avgöra betydelsen av denna variation på resultatets effektstorlekar har 

beräkningar gjorts enligt nedan. 

  
Korrelationen mellan ”Välbefinnande efter” och antal gånger,  givet att ”Välbefinnande 

före” är kontrollerat för är r = -.09 (p = <.6) 
  
Korrelationen mellan ”Problem efter” och antal gånger, givet att ”Problem före” är 

kontrollerat för är r = -.09 (p =< .6) 
  
Korrelationen mellan ”Fungera efter” och antal gånger, givet att ”Fungera före” är 

kontrollerat för är r = -.08 (p =< .7) 
  
Korrelationen mellan ”Risk efter” och antal gånger, givet att ”Risk före” är kontrollerat för 

är r = -.02 (p =<1 ) 
  
Korrelationen mellan ”Ickerisk efter” och antal gånger, givet att ”Ickerisk före” är 

kontrollerat för är = -.10 (p = < .5) 
 

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte finns någon signifikant korrelation mellan 

antal gånger en patient medverkat i terapin och nivån på de olika skalorna vid sista tillfället de 

medverkar, givet att variansen vid första tillfället är kontrollerat för. Resultatet ger alltså inget 

stöd för en relation mellan antal gånger och ett bättre utfall i terapin. 
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Icke-parametriska test 

För att utesluta eventuella problem med normalfördelningen av värdena utfördes även 

icke-parametriska test (Wilcoxon Signed Rank Test). Resultatet av denna var samma som för 

de parametriska testerna förutom för en variabel, Risker, som var signifikant vid den icke-

parametriska mätningen.  

Huvudkategorierna i CORE-OM plus författarens tillägg:  

V = Välbefinnande (Subjective well-being), P = Problem/symptom, F = Fungerande (Life 

functioning), R = Risker, IR = Alla utan risk, A = totalt värde alla. 

 

Tabell 3 
Icke-parametriska test (Wilcoxon Signed Rank Test). Jämförelse rangordningsmässigt mellan 

de båda mättillfällena. 

 
 

Test Statistics b 

 

  

V efter-före 
 

P efter-före 
 

F efter-före 
 

R eftr-före 
 

IR eftr-före 
 

A eftr-före 
Z -1.891a -2.381a -1.974a -2.086a -2.326a -2.380a 
Asymp. Sig (2-tailed) .059 .017 .048 .037 .020 .017 
 

a. Based on positive ranks. b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

 

 

Jämförelse/Utvärdering mot tidigare studier 

För att undersöka om värdena i föreliggande studie statistiskt skiljer sig från andra 

studier så genomfördes en jämförelse med data som presenteras i en studie av Mellor-Clark, 

Connell och Barkham (2001). Analysen genomfördes med hjälp av one-sample t-test och 

beräkningar gjordes för båda för- och efter mätning och för alla subskalor samt hela skalan. 

Deskriptiv data för jämförelsen återfinns nedan i tabell 4. 
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Tabell 4 
Jämförelse mellan CORE-data i aktuell studie och Mellor-Clark, Connell och Barkhams 

(2001) data .  

 
 
 Pre-terapi  Post-terapi  
 M SD M SD 
Välbefinnande     
   Egen studie 2.23  0.71  2.00       0.86 
   Mellor-Clark et al 2.38 0.86 1.04 0.80 
Symptom     
   Egen studie 2.36     0.58 2.09       0.81 
   Mellor-Clark et al 2.27 0.79 1.04 0.71 
Funktion     
   Egen studie 1.76 0.62 1.60 0.68 
   Mellor-Clark et al 1.73 0.73 0.82 0.63 
Risk     
   Egen studie 0.46 0.47 0.35 0.49 
   Mellor-Clark et al 0.38 0.55 0.10 0.28 
Hela skalan     
   Egen studie 1.04 0.80 1.60 0.65 
   Mellor-Clark et al 1.76 0.63 0.80 0.56 
 
 

Resultaten från t-testningen av data från föremätningen visade att varken subskalorna 

eller hela skalan var signifikant skiljd från de data som presenterades av Mellor-Clark et al 

(2001; välbefinnande t(39) = - 1.32; p > 0.5; symptom t(39) = 0.96; p > 0.5; funktion t(39) = 

0.35; p > 0.5; risk t(39) = 1.07; p > 0.5 samt hela skalan t(39) = 0.48; p > 0.5).  

Ett motsatt mönster uppvisades dock för eftermätningen där alla skalor var signifikant skiljda 

(välbefinnande t(39) = 7.09; p < 0.001; symptom t(39) = 8.12; p < 0.001; funktion t(39) = 

7.25; p < 0.001; risk t(39) = 3.18; p < 0.01 samt hela skalan t(39) = 7.79; p < 0.001). Som kan 

beskådas i tabellen så har deltagarna i Mellor-Clark´s studie generellt ett lägre medelvärde på 

alla skalor vid eftermätningen.  
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Diskussion 
Sammanfattning av resultaten. 

Utvärderingens syfte. Det väsentligaste syftet i denna uppsats är att med kvantitativ 

metod utvärdera en modifierad KBT-gruppbehandling. Motivet till denna utvärdering var att 

det tidigare, på den modifierade KBT-gruppbehandling vid Hjärnhälsan i Lund, inte fanns 

någon utvärdering med kvantitativ metod. Möjligheten till att utvärdera en modifierad KBT-

gruppterapi med transdiagnostiska inslag började med att författaren fick tillgång till ett antal 

ifyllda och sammanställda skattningsformulär från Hjärnhälsan i Lund. Formulärens antal 

ansåg tillräckligt omfattande och för att kunna bearbetas i ett statistiskt program. Det sågs som 

angeläget från behandlargruppen på Hjärnhälsan i Lund att få sina skattningsformulär 

bearbetat, lika angeläget var det för författaren till denna uppsats att kunna få tillgång till ett 

material inom ett ämne som var personligt av intresse.  

 

Utvärderingens material gjorde det möjligt att genomföra en jämförelse med ett ”test – 

retest” förfarande, det vill säga att värdena från formulären som gruppdeltagarna fyllde i vid 

första tillfället de deltog i gruppen har kunnat jämföras med värdena från formuläret som de 

fyllde i vid det avslutande tillfället deltagarna deltog i gruppen, dvs upprepad undersökning på 

samma grupp.  

För värdena ”Problem/symtom”, ”Fungerande”, ”Alla utan risk” samt ”Total värde 

alla”, i alla dessa fyra jämförelser hade gruppdeltagarna förbättrat sina värden. Det har i 

enlighet med hur formuläret CORE-OM är konstruerat utifrån signifikanta statistiska 

testresultat fått lägre värden vid mättillfälle ”efter” jämfört med ”före”. Resultatet är beräknat 

från den totala mängden tillgängliga testformulär med före- respektive efter- värden.  

De värden med ett p<.05 är i statistisk analys att ses som statistiskt signifikanta. Vid 

beräkningar med icke-parametriska test visar det sig att ytterligare ett värde har förbättrats 

signifikant vilket således innebär att av sex stycken möjliga värden så har fem stycken fått 

signifikant förändrat resultat.  

Effektstorleks beräkningar har tidigare beskrivits under resultat delen men även här 

kan återigen nämnas de skillnader i resultat som delvärdena anger men också att Eta-värdet 

för de fyra olika CORE-orådena sammanslagna och totalt indikerar en nästan stor effekt. 

Vilket om vi haft en rct-studie att utgå ifrån skulle ha kunnat tolkas mycket positivt i 

bedömning av om den oberoende variabeln haft någon effekt på den beroende. 

Vid jämförelse med tidigare studier av transdiagnostiska KBT-gruppbehandlingar 

finns likheter i resultaten med denna föreliggande studie, därmed torde det också vara möjligt 
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att värdera resultaten även från denna studie som lovande, trots vissa metodologiska 

begränsningar (McEvoy, Nathan, & Norton, 2009). 

 

De skillnader som återfinns i Tabell 4 vad gäller skillnader vid eftermätningstillfället 

skulle kunna uppfattas som tecken på att gruppbehandlingen vid Hjärnhälsan i Lund inte 

skapar lika stora skillnader mellan test värden ”före” och ”efter” såsom i Mellor-Clark´s 

studie.Dock finns väsentliga skillnader mellan de båda studierna där den sistnämnda studien 

till exempel är genomförd med formulär från individualterapeutiska kontakter. 

 

Kanske är det tveksamt att inkludera gruppdeltagare som endast närvarat vid två 

grupptillfällen, dock var detta att ställas mot värdet av att få en acceptabelt stor population att 

genomföra studien med. För att skapa möjligt ytterligare legitimitet för dessa ”två-tillfällen-

formulär”, genomfördes korrelationsberäkningar enligt ovan. 

 

Metodologiska begränsningar. När det gäller statistisk så finns det massor av 

fallgropar. Kanske har denna utvärdering fått prova på de flesta. Den kanske allvarligaste 

kritiken mot denna studie är att det varken finns kontrollgrupp eller randomiserat urval. Dessa 

faktorer är allvarliga hot mot möjligheten att kunna dra positiva slutsatser om ett eventuellt 

behandlingsresultat. Gruppdeltagarnas spontana tillfrisknande, historiska händelser, privata 

händelser men också behandlingsmässiga händelser i form av medicinbehandling eller olika 

grad individuell psykoterapeutisk behandling har förmodligen påverkat studiens resultat. 

”Mognad” – gruppdeltagarna kan på olika sätt ha förändrats mellan mättillfällena utan orsak 

som har med behandlingen att göra. Testning som gjordes vid första tillfället kan ha skapat en 

uppfattning hos gruppdeltagarna om vilka frågor som uppmärksammas och därmed kan deras 

inställning till frågorna ha förändrats vid efter mätningen samt att det därmed också uppstår 

statistisk regression mellan mätningarna vilket alla sammantaget är hot mot den interna 

validiteten. 

Att författaren till studien är totalt fristående från verksamheten på Hjärnhälsan i Lund 

kanske trots allt kan ses som en forskning metodologisk ljusning i de annars omfattande och 

dunkla metodologiska bristerna. 

 

Att veta vad som utvärderas. Med inledning och bakgrundsbeskrivning som återges i 

denna utvärdering finns anledning att fundera på hur det slutgiltiga resultatet skall värderas. 

Att försöka avgöra vilken typ av gruppterapeutisk behandling som ges på Hjärnhälsan i Lund 
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är för det första komplicerat. Den framstår enligt författarens uppfattning ytterst avgränsad till 

sina egna former. Den är så att säga svår att jämföra i förhållande till andra mer klassiska 

KBT-gruppterapier. Vad gäller KBT-terapeutisk principfasthet hos behandlare har författaren 

dock ingen anledning att tvivla på personalen på Hjärnhälsan i Lund, kommentaren skall 

endast ses som ett observandum riktat mot denna studies begränsningar. 

 Är den modifierade KBT-gruppbehandlingen på Hjärnhälsan i Lund transdiagnostisk 

i sin uppbyggnad? Ja till vissa delar, såtillvida att där är olika patientkategorier i en och 

samma gruppbehandling, dock har denna studie inte haft som uppgift att vetenskapligt 

definiera vilka likheter eller skillnader som finns mellan den modifierade KBT-

gruppbehandlingen på Hjärnhälsan i Lund och andra KBT-gruppbehandlingar och inte heller 

huruvida den är transdiagnostisk. 

Således kan användandet och utvärderandet av ett givet material ur den ”kliniska 

vardagen” anses komplicerat, det kan finnas flertalet felkällor, så också i denna studie.  

 

Fortsatt utvärdering. Denna utvärderingens resultat, sina begränsningar till trots, 

kanske ändock kommer ha en positiv effekt för att fortsätta att utvärdera de kliniska 

vardagsverksamheterna. Om kommande utvärderingsstudier av transdiagnostiska KBT-

gruppterapier blir baserade på ytterligare fler forskningsmässiga principer, än vad som 

åstadkommits i föreliggande uppsats, kanske dess potentiella resurs blir tydligare såväl för 

behandlare som för gruppdeltagare. 
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BILAGA A 
   CORE-OM 
 

Viktigt! Läs detta först 

Detta formulär innehåller 34 påståenden om hur Du har haft det DEN SENASTE VECKAN. 
Läs varje påstående och tänk efter hur ofta det har varit på detta sätt under den senaste 
veckan. Kryssa i den ruta som stämmer bäst för Dig. 
 
Under den senaste veckan                     Aldrig, Sällan, Då och då, Ofta, Nästan hela tiden 

1. Jag har känt mig förfärligt ensam och isolerad 
2. Jag har känt mig spänd, ängslig eller nervös 
3. Jag har känt att jag haft någon att vända mig till när det behövts 
4. Jag har känt mig nöjd med mig själv 
5. Jag har saknat all energi och entusiasm 
6. Jag har brukat fysiskt våld mot andra 
7. Jag har känt att jag kunnat klara av situationer där något gått snett 
8. Jag har besvärats av värk, smärta eller andra kroppsliga problem 
9. Jag har funderat på att skada mig själv 
10. Att prata med andra har känts alldeles för jobbigt 
11. Att jag varit spänd och ängslig har hindrat mig från att göra viktiga saker 
12. Jag har varit nöjd med de saker som jag har gjort 
13. Jag har besvärats av oönskade tankar och känslor 
14. Jag har känt mig gråtfärdig 
15. Jag har haft panikkänslor eller varit skräckslagen 
16. Jag har haft planer på att ta mitt liv 
17. Det har känts som om jag skulle drunkna i mina problem 
18. Jag har haft svårigheter att somna in eller att sova en hel natt 
19. Jag har känt värme eller ömhet för någon 
20. Det har varit omöjligt att sluta tänka på mina problem 
21. Jag har klarat av det mesta som jag behövt göra 
22. Jag har hotat eller uppträtt hotfullt mot någon annan 
23. Jag har känt förtvivlan eller hopplöshet 
24. Jag har tänkt att det hade varit bättre om jag var död 
25. Jag har känt mig kritiserad av andra 
26. Det har känts som att jag inte har några vänner 
27. Jag har känt mig olycklig 
28. Minnen eller bilder har trängt sig på och stört mig 
29. Jag har varit lättretlig tillsammans med andra 
30. Jag har tänkt att jag har mig själv att skylla för mina problem och svårigheter 
31. Jag har känt mig optimistisk inför min egen framtid 
32. Jag har lyckats med det jag velat göra 
33. Andra människor har förödmjukat mig eller fått mig att skämmas 
34. Jag har själv skadat min kropp eller allvarligt riskerat min hälsa 

 
Svarsalternativen på frågorna är: 
Aldrig, Sällan, Då och då, Ofta, Nästan hela tiden 
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BILAGA B 
 
Översikt våren 09 
jan 
13 -JH  sömn1 (KÅ) 
20    sömn2 (KÅ) 
27    sömn3 (KÅ) 
 
feb 
3    sömn4 (KÅ) 
10 -JH  oro1 (BP) 
17    oro2 (BP) 
24    oro3 (BP) 
 
mars 
3    oro4 (BP) 
10 -JH  självhävdelse1 (KÅ) 
17    självhävdelse 2 (KÅ) 
24    självhävdelse 3 (KÅ) 
31    självhävdelse 4 (KÅ) 
 
apr 
7    panik1 (JH) 
14 -BP    panik2 (JH) 
21 -KÅ -BP panik3 (JH) 
28 -KÅ    panik4 (JH) 
 
maj 
5 -KÅ  hälsoångest1 (BP) 
12 -KÅ hälsoångest2 (BP) 
19    hälsoångest3 (BP) 
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BILAGA C 
Beskrivna önskemål från patient avseende angelägna ämnen att ”jobba med” 
 
Oro och/eller ältande   
Nedstämdhet    
Självförtroende    
Stress    
Panikkänslor   
Bli granskad   
Spänningar/ont   
Målformuleringar  
Passivitet   
Bakslag      
Tvångstankar     
Sömnsvårigheter  
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BILAGA D 
 

Viktigt att tänka på 
• När du kommer till gruppen vill vi att du vid varje tillfälle tar ett frågeformulär 

som heter CORE och fyller i. Detta har flera syften. Dels kommer vi använda 
detta som grund för registreringar, så du behöver alltså inte anmäla dig i 
receptionen. Dels är det ett sätt att utvärdera i vilken utsträckning 
gruppverksamheten hjälper dig att må bättre, så att vi på sikt kan göra dessa 
grupper ännu bättre. 

• Innan man deltar i denna insats föreslår vi att man tar del av någon av våra 
självhjälpsbehandlingar; grupperna på onsdagar 17:15 eller självhjälpsboken 
som finns tillgänglig via vår hemsida [www.hjarnhalsan.se]. Inför eller efter 
första tillfället föreslår vi att du går igenom den lista på beteenden som finns 
beskrivna i självhjälpsboken som utgångspunkt för uppdelning i smågrupper. 

• Ett deltagande i grupperna bygger på att deltagarna kan känna respekt för sin 
integritet. Man deltar endast med sitt förnamn och i och med deltagande 
förbinder man sig att inte berätta utanför gruppen vad någon annan deltagare 
tagit upp. 

• Det är ok att komma försent, men då första kvarten kommer att ägnas åt 
mindfulnessmeditation och/eller avslappningsträning får man vänta tills detta 
är avslutat innan man ansluter sig till gruppen. 

• Vi har för avsikt att vara lyhörda för enskilda deltagares behov, men kommer 
inte att kunna anpassa innehållet fullständigt. Upplever man att inte ens behov 
blir uppmärksammade eller att bemötandet i något avseende inte blir bra 
föreslår vi att man använder en enskild tid för uppföljning. Det kommer att 
finnas tid avsatt för detta mellan 15:15 och 16:00. 

• Vi föreslår att man bokar enskild tid om man tycker sig ha fastnat och inte 
kommer vidare, eller om man inte vet vilket problem eller beteendeförändring 
som man skall inrikta sig på. 

• Ett deltagande innebär att ansvarig psykolog kommer att kunna föreslå enskild 
uppföljning kring specifika problem som inte kan avhandlas i grupp. 

• Vi föreslår att efter tionde tillfället man deltar har en enskild uppföljning hos en 
av våra psykologer. 

• Om du inte varit med på fyra på varandra följande möten kommer en person 
från Hjärnhälsan ringa upp dig och fråga hur du vill fortsätta. 

• Om du vill avboka hör du av dig per e-post till tore.hjarnhalsan@gmail.com  
eller ring till Johan Holmbergs telefonsvarare 046-300468. 

 
Välkommen 
Katarina Åkerlind, leg. psykolog 
Björn Paxling, leg. Psykolog 
Johan Holmberg, leg. psykolog 
 
 
 
 


