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Abstract 

The present study aimed to evaluate an Internet-based CBT program in 

outpatient psychiatric care for 18 patients with major depression. A second 

aim was to investigate patients’ compliance to and experience of the 

treatment. A third aim was to examine whether the patients differed from 

self-recruited participants and from patients with depression in the same 

psychiatric setting. The study used a quasi-experimental design to measure 

depression, anxiety and mental health, before and after treatment. At group 

level, results were analyzed with paired sample t-tests. Change in individual 

participants’ symptoms was assessed calculating a Reliable Change Index. 

Results showed a significant reduction in symptoms of depression, 

improved mental health and reliable improvement regarding depressive 

symptoms for 50 percent of the participants. However, a majority had 

remaining depressive symptoms after treatment and was not recovered. The 

majority of the participants completed the full treatment and 50 percent 

expressed satisfaction with the treatment. Participants in the study differed 

from other depressed patients in the psychiatric care setting regarding age. 

Differences were also observed between the participants and self-recruited 

participants in previous literature regarding demographic characteristics. 

Further research is needed to determine whether internet-based treatment is 

suitable for patients with depression in psychiatric settings. 

 

Keywords: Internet-based treatment, outpatient psychiatric care, major 

depression, cognitive behavioral therapy, reliable change. 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

I föreliggande studie utvärderades behandlingseffekten av ett internetbaserat 

KBT-program för patienter med egentlig depression inom 

öppenvårdspsykiatrin. Studiens andra syfte var att undersöka patienternas 

följsamhet till och upplevelse av internetbehandlingen. Det tredje syftet var 

att undersöka i vilken utsträckning deltagarna i föreliggande studie skiljer 

sig från självrekryterade deltagare från allmänheten, där internetbehandling 

funnits effektiv, samt från andra psykiatripatienter med depression. Studien 

inkluderade 18 patienter och använde en kvasiexperimentell design för att 

mäta grad av depression, ångest och psykisk hälsa, före- och efter 

behandlingen. Deltagarnas individuella symptomförändring beräknades 

utifrån Reliable Change Index (RCI). T-test för beroende mätning visade en 

signifikant minskning av depressionssymptom samt ökad psykisk hälsa efter 

avslutad behandling. Hälften av deltagarna var reliabelt förbättrade gällande 

depressionssymptom. Dock blev majoriteten inte återställda utan hade 

kvarstående depressionssymptom efter behandlingen. Gällande deltagarnas 

följsamhet till och upplevelse av internetbehandlingen visade resultaten att 

majoriteten av deltagarna fullföljde hela behandlingsprogrammet och 

hälften av deltagarna var nöjda efter behandlingen. Resultaten visade på 

skillnader mellan deltagare i föreliggande uppsats och andra 

psykiatripatienter gällande ålder. Skillnader fanns även mellan deltagarna i 

föreliggande studie och självrekryterade deltagare från tidigare litteratur 

gällande demografi. Vidare forskning krävs för att fastställa huruvida 

behandlingen lämpar sig för patienter med egentlig depression inom 

öppenvårdspsykiatrin. 

 

 

Nyckelord: Internetbaserad terapi, öppenvårdspsykiatri, egentlig depression, 

kognitiv beteendeterapi, reliabel förändring. 

 



 

 

 

 

Innehållsförteckning 

Inledning  .............................................................................................................. 1 

Egentlig depression ................................................................................................................. 2 

Depression i Sverige ........................................................................................................... 3 

Komorbiditet ....................................................................................................................... 3 

Depression enligt kognitiv beteendeteori ............................................................................... 4 

Behandling av Depression ...................................................................................................... 4 

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi ................................................................................. 6 

Internetbaserad terapi med eller utan terapeutstöd ............................................................. 7 

Acceptans gentemot internetbaserad KBT ......................................................................... 8 

Tidigare forskning inom internetbaserad KBT ....................................................................... 9 

Svenska studier inom internetbaserad KBT  ..................................................................... 11 

Internetbaserad KBT inom psykiatrin .................................................................................. 12 

Behov av effectivness studier  .............................................................................................. 13 

Lämplighet för behandling med internetbaserad KBT ......................................................... 13 

Syfte och forskningsfrågor ................................................................................................... 14 

Hypoteser  ............................................................................................................................. 15 

Metod .................................................................................................................. 15 

Design ................................................................................................................................... 15 

Deltagare ............................................................................................................................... 16 

Material ................................................................................................................................. 17 

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale – Self rated (MADRS-S) ........................ 17 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) ............................................................. 18 

Outcome Questionnaire 45 (OQ-45) ................................................................................. 18 

Structured Clinical Interview for DSM IV-Axis I Disorders, (SCID-I) ........................... 19 

Suicidbedömning .............................................................................................................. 20 

Demografisk enkät ............................................................................................................ 20 

Utvärderingsenkät ............................................................................................................. 20 

Procedur ................................................................................................................................ 21 

Urval ................................................................................................................................. 21 

Självskattningsformulär och individuell intervju ............................................................. 22 

Internetbehandlingen ........................................................................................................ 22 



 

 

Avslutad behandling ......................................................................................................... 23 

Konfidentialitet och etik ....................................................................................................... 23 

Statistiska analyser ................................................................................................................ 24 

Intention to treat analys ..................................................................................................... 24 

Completers-analys ............................................................................................................ 24 

Cohens´d ........................................................................................................................... 24 

Klinisk signifikans ............................................................................................................ 25 

Resultat ............................................................................................................... 26 

Förändring från för- till eftermätning   ................................................................................. 27 

Intention to treat analys ..................................................................................................... 27 

Completers-analys ............................................................................................................ 28 

Reliabel förändring ........................................................................................................... 31 

Upplevelser av internetbehandlingen ................................................................................... 35 

Följsamhet till internetbehandlingen .................................................................................... 36 

Jämförelsedata ...................................................................................................................... 36 

Diskussion ........................................................................................................... 37 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 38 

Intention to treat och Completers-analys .......................................................................... 38 

Reliabel förändring ........................................................................................................... 40 

    Upplevelse av internetbehandlingen  ................................................................................ 42 

Följsamhet till internetbehandlingen................................................................................. 43 

 Terapeutiskt stöd  ......................................................................................................... 43 

 Avhopp .......................................................................................................................... 44 

Motivation till internetbehandling .................................................................................... 44 

Jämförelse av deltagare ......................................................................................................... 45 

Skillnader gällande depressionssymptom ......................................................................... 45 

Jämförelse av demografi ................................................................................................... 47 

 Kön ............................................................................................................................... 47 

 Ålder ............................................................................................................................. 47 

 Högsta utbildningsnivå ................................................................................................ 48 

 Sysselsättning ............................................................................................................... 48 

 Psykisk hälsa ................................................................................................................ 49 

Rekryteringsprocessen .......................................................................................................... 49 



 

 

Implementering av internetbehandling inom öppenvårdspsykiatrin .................................... 50 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 51 

Svagheter .......................................................................................................................... 52 

Styrkor .............................................................................................................................. 54 

Framtida forskning ................................................................................................................ 54 

Slutsats .................................................................................................................................. 55 

Referenser .......................................................................................................... 56 

Bilagor ................................................................................................................ 63 

 



 

1 

Livstidsprevalensen i den svenska befolkningen för depressionssjukdomar är 21 procent, 

vilket innebär att var femte person någon gång under livet kommer att drabbas av en 

depression (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 2004). En betydande andel 

individer som lider av depression får inte sitt behov av behandling tillgodosett. Skälen till att 

behandling uteblir innefattar bland annat begränsningar gällande tillgängligheten av kognitiv 

beteendeterapi (KBT), för få utbildade terapeuter, långa väntelistor samt patienters motvilja 

att påbörja terapi (Kaltenthaler Sutcliffe, Parry, Rees & Ferriter 2008b). Stigmatisering, rigida 

öppettider samt höga behandlingskostnader kan utgöra ytterligare hinder (Berger, Hämmerli, 

Gubser, Andersson & Caspar, 2011; Perini, Titov, & Andrews, 2009). Förutom mänskligt 

lidande, orsakar depressionssjukdomar även omfattande samhällskostnader. Under 2005 

beräknades den årliga kostnaden för depression i Sverige till 33 miljarder kronor (Sobocki, 

Lekander, Borgström, Ström & Runeson 2006).  

 Den vanligaste behandlingsformen vid depression är psykofarmaka (Kaltenthaler et al., 

2008b; SBU, 2007). Forskning tyder dock på att majoriteten patienter föredrar psykologiska 

behandlingsalternativ framför farmakologiska (Van Schaik et al., 2004). Vidare anses 

behandling med KBT vara ett mer kostnadseffektivt alternativ jämfört med 

läkemedelsbehandling, eftersom KBT leder till mer varaktiga behandlingseffekter och 

minskar risken för återfall (Hollon et al. 2005; SBU, 2004; Öst, 2006,).  

 KBT är en behandlingsform som fokuserar på individens tankar, känslor och beteenden. 

Det är en utbredd behandlingsform och har visat sig ha effekt för flertal psykiska sjukdomar, 

bland annat depression (SBU, 2004). Inom KBT betonas betydelsen av att individen ska 

utveckla förmågan att hantera sina problem självständigt. I behandling strävar man efter att 

erbjuda effektiva tekniker som är tydligt beskrivna i manualer (SBU, 2007). Internetbaserad 

KBT innebär att patienten genomgår en behandling som bygger på KBT-manualer och som 

har anpassats till ett datorformat. KBT-programmet kan vara installerat på en dator eller nås 

via en sida på internet. Samma tekniker används som vid traditionell KBT med skillnaden att 

datorprogram ersätter personlig kontakt med en terapeut (SBU, 2007). Ett alternativt sätt att 

öka tillgängligheten av KBT skulle kunna vara genom internetbaserade behandlingar, vilket 

skulle kunna gynna både patienter men även samhället genom ekonomiska besparingar. 

Internetbaserad KBT skulle därmed kunna vara ett lämpligt sätt att sprida psykologisk 

behandling och utgöra ett komplement till existerande behandlingar (Bergström et al. 2010).  
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Egentlig depression 

Egentlig depression klassificeras som en affektiv sjukdom som kännetecknas av ändrad 

grundstämning, som nedstämdhet, känsla av hopplöshet, samt bristande intresse och glädje 

(Ottosson, 2004). Enligt Arean och Ayalon (2010) är egentlig depression en av de vanligaste 

sjukdomarna som behandlas av psykologer. Efter en första episod av egentlig depression är 

risken stor att erfara två eller tre återfall (Conwell, 2001). Återfall är mindre vanligt vid 

lindrigare depressioner än vid svårare depressioner (SBU, 2004) Sjukdomen är även en av de 

ledande anledningarna till självmord hos vuxna, speciellt hos personer över 65 år (Conwell, 

2001).  

 Depression orsakar ett signifikant lidande och inverkar på individens arbetsfunktion, 

sociala liv och andra viktiga avseenden i livet. För att uppfylla diagnosen egentlig depression 

enligt The diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition (DSM-IV) ska 

minst fem av följande symptom förekomma under samma tvåveckorsperiod, där minst ett av 

symptomen (1) eller (2) måste föreligga; (1) nedstämdhet under större delen av dagen så gott 

som dagligen, (2) klart minskat intresse för eller minskad glädje av alla eller nästan alla 

aktiviteter så gott som dagligen, (3) betydande viktnedgång, viktuppgång eller minskad 

alternativt ökad aptit,(4) sömnstörning, (5) psykomotorisk hämning eller agitation, (6) 

svaghetskänsla eller brist på energi, (7) känslor av värdelöshet eller överdrivna eller 

obefogade skuldkänslor, (8) minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet, 

(9) återkommande tankar på döden, självmordstankar, planer på självmord eller fullbordat 

självmordsförsök. Symptomen får inte uppfylla kriterierna för blandepisod mani/depression 

eller vara orsakade av missbruk, medicinering eller av en somatisk sjukdom eller skada. Den 

får inte heller förklaras bättre av en sorgreaktion (American Psychiatric Association [APA] 

2000).  

 Enligt SBU uppgår risken för suicid till 15 procent för en person som någon gång har 

vårdats på sjukhus för depression. För personer med lindriga depressionsepisoder som 

behandlats inom öppenvården är suicidrisken lägre. Antalet suicidfall har under det senaste 

decenniet minskat, vilket delvis förklaras av effektivare behandling för depression (SBU, 

2004). Depression medför även avgörande ekonomiska kostnader för samhället. Kostnaden 

för depressionssjukdomar har ökat kraftigt och fördubblades mellan 1997 och 2005 från cirka 

16 till 33 miljarder kronor årligen i Sverige. I dessa beräkningar ingår direkta kostnader, som 

den vård och medicinering som personer med depression erhåller, men även andra indirekta 

kostnader som sjukskrivningar och förtidspensioneringar, som står för cirka 80 procent av 

summan (Sobocki et al., 2006). 
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 Depression i Sverige.  Enligt en uppskattning av Socialstyrelsen (2009)  lider cirka 5-7 

procent av den vuxna befolkningen i Sverige av depression. Socialstyrelsen (2010) beräknar 

att minst 25 procent av alla kvinnor och 15 procent av alla män kommer att drabbas av 

depression någon gång i livet, dock varierar dessa siffror mellan olika undersökningar. 

 I Sverige har antalet svåra depressioner minskat medan andelen milda till måttliga 

depressioner har ökat. Orsaker till detta antas vara bättre och tidigare behandlingsinsatser 

gällande svårare depression, som till exempel bättre evidensbaserade terapier och effektivare 

antidepressiva läkemedel. Ökningen av mildare depressioner kan möjligen grunda sig på 

psykosociala faktorer som arbetslöshet och ekonomisk osäkerhet (Ottosson 2004). I en studie 

av Isacson, Bingfors och von Knorring (2005) rapporterades att depression var ojämnt 

fördelad mellan olika grupper i samhället där fler arbetslösa (15 %) och låginkomsttagare (15 

%) led av depression, jämfört med de som arbetade (5 %) och var höginkomsttagare (8 %). 

Resultaten kan tyda på att psykosociala faktorer och ekonomisk osäkerhet kan vara faktorer 

som bidrar till depression. 

 Komorbiditet. Enligt Clark, Beck och Alford (1999) uppvisar 75 procent av personer 

med depression komorbiditet med någon annan psykisk sjukdom. Depressioner finns ofta med 

i bilden när personer lider av bland annat alkohol- och drogmissbruk, ångestsyndrom, 

ätstörningar, paniksyndrom, personlighetsstörningar och kroniska sjukdomar (Clark et al., 

1999; SBU, 2004). Enligt Otte (2008) uppfyller mellan 60-70 procent av de personer som 

lider av depression också kriterierna för ytterligare en psykiatrisk diagnos, medan 30-40 

procent uppfyller kriterierna för två eller flera diagnoser utöver depressions diagnosen.  

 Enligt Kupfer och Frank (2003) finns det konsekvenser av att samtidigt lida av flera 

psykiska eller somatiska sjukdomar, bland annat att det försvårar bedömningen av hur de 

olika sjukdomstillstånden ska prioriteras i behandlingen. Vid komorbiditet behövs en 

integration av olika behandlingsåtgärder som tar hänsyn till samtliga sjukdomstillstånd, samt 

insatser från flera olika professioner. Detta kräver samarbete för att säkerställa att 

samsjukligheten uppmärksammas, och att sjukdomstillstånden behandlas i prioriterad 

ordning. Kupfer och Frank (2003) menar dock att komorbiditet i många fall inte 

uppmärksammas, och att behandlare missar att patienten lider av både depression och 

ytterligare en psykisk eller somatisk sjukdom. Missar behandlaren att upptäcka samsjuklighet 

kan det i sin tur leda till negativa konsekvenser för patienten, eftersom denna inte får rätt 

behandling. 
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Depression enligt kognitiv beteendeteori 

Det finns varierande förklaringar till varför en person drabbas av egentlig depression och 

vanligtvis antas det vara en interaktion mellan psykologiska, sociala och biologiska faktorer 

(Arean & Ayalon, 2010; Sullivan, Neale & Kendler, 2000). Det finns även en del forskning 

som kopplar sociala faktorer, som stressande livshändelser, till uppkomsten av depression 

(Hammen, 2005). Dock blir majoriteten av stressade människor inte deprimerade och 

depressioner kan även utvecklas utan stress (Monroe & Reid, 2009).   

 I föreliggande uppsats kommer fokus att ligga på psykologiska förklaringar till 

depression enligt kognitiv beteendeteori. Utifrån denna ansats utgår man från att människans 

affekter och beteenden i hög utsträckning avgörs av sättet som omvärlden tolkas på (Beck, 

Rush, Shaw & Emery, 1979). Schema är ett centralt begrepp och används för att förklara 

individens generella strukturer som aktiveras under vissa omständigheter och som utgör ett 

slags filter som filtrerar den information som individen tar in, uppmärksammar och tolkar. 

Individen baserar sin kognition på scheman som i sin tur är baserade på tidigare erfarenheter 

(Mörch & Rosenberg, 2008). De flesta kognitiva modeller lägger fokus på de faktorer som 

skapar, upprätthåller samt förstärker tankar, känslor och beteenden eller en psykisk störning. 

Inom den kognitiva inriktningen utgår man från antagandet att en medfödd eller tidigt 

förvärvad sårbarhet inom ett visst område påverkar individens tankar, känslor och beteenden 

(Mörch & Rosenberg, 2008). Den kognitiva triaden, som består av individens tankar om sig 

själv, omgivningen och framtiden, präglas hos depressiva patienter av negativitet och 

hopplöshet.  Nedsättande tankar om sig själv, skam, skuld, känslor av otillräcklighet och 

värdelöshet är vanligt förekommande. Omgivningen ses som hotfull och krävande, och 

framtiden ter sig hopplös och mörk (Beck et al., 1979). Depressionen upprätthålls även genom 

att individen använder sig av strategier, som isolering, passivitet samt undvikande, vilka leder 

till att det depressiva tillståndet vidmakthålls och fördjupas. Genom detta beteende blir den 

deprimerade personen fångad i en negativ spiral och skapar inga tillfällen till positiva 

erfarenheter (Kåver, 2008).  

 

Behandling av depression 

Det finns varierande behandlingar av depression, dock är psykofarmaka den vanligaste 

behandlingen (Kaltenthaler et al., 2008b; SBU, 2007). Enligt SBU (2004)  kan en fördel med 

antidepressiva läkemedel vara att behandlingseffekt uppnås relativt snabbt jämfört med 

psykoterapeutiska behandlingar. Å andra sidan kan det ta tid att hitta rätt dosinställning samt 

ett passande läkemedel till patienten, och många patienter upplever även negativa effekter i 
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form av biverkningar (Kaltenthaler et al, 2008). I en studie av DeRubeis et al. (2005) 

jämfördes behandling med KBT med farmakologisk behandling vid måttlig till svår 

depression, och inga signifikanta skillnader hittades. Vid ett års uppföljning var andelen 

återfall betydligt högre hos deltagare som fick farmakologisk behandling än hos deltagare 

som avslutat KBT (Hollon et al. 2005). Enligt SBU (2004) är risken för återfall hög vid 

farmakologisk behandling, medan psykoterapi ger en mer stabil och långvarig 

behandlingseffekt.  

 Föreliggande uppsats utgår ifrån behandling enligt kognitiv beteendeteori, varför 

tonvikt läggs på att förklara dessa. KBT är en behandlingsform som har utvecklats i olika 

faser. Under 1920-talet blev framväxten av experimentell psykologi kännbar. Genom 

systematiska studier och experiment sökte man förklaringar på människors beteenden, där 

många av människans beteenden började förklaras utifrån ett inlärningspsykologiskt 

perspektiv (Kåver, 2008). Under 1950 och 1960-talet började utvecklingen av beteendeterapin 

växa fram med rötter i den experimentella psykologins lära och inlärningspsykologin 

(Skinner, 1988). Under 1970-talet började forskningen fokusera på människans tankar, och 

den inlärningspsykologiska förklaringsmodellen ansågs förenklad. Förklaringen på psykiska 

problem kopplades till människans felaktiga kognitiva informationsbearbetning som 

resulterade i irrationella sätt att tänka om sig själv, andra och omvärlden (Kåver, 2008).  

 Den kognitiva terapins utveckling ledde till att fokus i behandling lades på att förändra 

innehållet i människans tankar (Kåver, 2008). Vid behandling av depression arbetar man med 

att identifiera, realitetspröva samt korrigera patientens förvrängda tankemönster. När 

patienten har identifierat dessa och börjat verklighetspröva de negativa tankarna, kan dessa 

ersättas av mer positiva tankar om sig själv, framtiden och omvärlden.   I avslutningsfasen 

riktas terapin in på att förändra dysfunktionella antaganden och scheman för att minska risken 

för återfall. Genom det terapeutiska arbetet lär sig patienten att omvärdera och förändra sina 

tankar, samt att bete sig på ett mer realistiskt och konstruktivt sätt (Beck et al., 1979).                

 I början 1980-talet integrerades beteendeterapi med kognitiv terapi, där både individens 

beteende och kognition samt samspelet emellan dessa är i fokus. Inom KBT betonas 

människans ömsesidiga samspel med omgivningen, där individens tankar, känslor och 

beteenden påverkas av omgivningen (Kåver, 2008). Ett viktigt inslag vid 

depressionsbehandling är beteendeaktivering som syftar till att öka individens engagemang 

och aktivitetsnivå. Aktivitet har en antidepressiv verkan eftersom det motverkar de strategier 

som vanligtvis upprätthåller det depressiva tillståndet, som passivitet, uppgivenhet, 

undvikande och isolering (Kåver, 2008). Enligt Martell, Addis och Jacobson (2001) är 
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depression inte någonting som uppstår inom individen utan består av olika beteenden och 

handlingar som sker inom olika kontexter. Enligt detta synsätt ligger fokus för behandling av 

depression på att förändra beteenden och sammanhang, och inriktar sig på hur personen i det 

depressiva tillståndet beter sig och vad konsekvenserna av detta blir. Martell, et al. (2001) 

menar att när personen befinner sig i ett depressivt tillstånd fungerar många av deras 

handlingar som undvikande- och flyktbeteenden. I behandlingen fokuserar man på att belysa 

och kartlägga dessa mönster av undvikande- och flyktbeteende för att därmed öka personens 

repertoar av handlingar och beteenden. Målet med behandlingen är att förändra samspelet 

med omgivningen så att man ökar möjligheten att patienten får tillfälle att erfara positiva 

förstärkare, det vill säga positiva konsekvenser av sina beteenden och handlingar. Genom 

kognitiv beteendeterapi arbetar man med att förändra patientens depressiva tanke- och 

beteendemönster.  

 

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi 

I dagsläget finns åtskilliga datorbaserade behandlingar tillgängliga, av vilka en del har 

överförts till internet och som är av särskilt intresse för den aktuella uppsatsen. 

Internetbaserade behandlingar nås via internet, medan datorbaserad KBT erbjuds via program 

installerade på en dator. Detta är den största skillnaden mellan dessa former av behandling. 

 Datorbaserad terapi började växa fram under 1980 talet. Selmi (1983) jämförde 

datorbaserad terapi för deltagare med depression med traditionell psykoterapi och 

kontrollgrupp. Resultaten visade att deltagarna blev signifikant förbättrade och ingen skillnad 

fanns mellan behandlingsgrupperna. I en annan studie jämfördes datorbaserad KBT med 

traditionell KBT där resultaten visades att båda behandlingsgrupperna förbättrades signifikant 

(Selmi, Klein, Greist, Sorrell & Erdman, 1990).  

 Utvecklingen inom informationsteknologin samt bristen på utbildade terapeuter är 

bidragande faktorer till datorbaserade behandlingars framväxt (Marks & Cavanagh, 2009). En 

stor andel av Sveriges befolkning använder datorer dagligen och det har uppskattats att cirka 

92 procent har tillgång till Internet (Internet world stats, 2011). Med dessa förutsättningar 

skulle man genom internetbaserad KBT kunna nå ut till fler människor som är i behov av 

behandling (Gega, Marks & Mataix-Cols, 2004; Wright et al., 2005).  

 Internetbaserad KBT innebär att patienten går igenom en behandling som grundar sig på 

KBT-manualer och som har anpassats till ett datorformat. Vid internetbaserad KBT används 

samma grundläggande KBT-tekniker som vid traditionell KBT, exempelvis exponering, 

avslappningsövningar och kognitiv omstrukturering. Skillnaden är att datorprogram, helt eller 
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delvis, ersätter personlig kontakt och att patienten arbetar mer eller mindre självständigt 

(SBU, 2007). Internetbaserad KBT kan vara tidsbesparande men också gynna vissa individer, 

exempelvis de som bor på landsbygden (Spek et al, 2007). Patienter som behandlas via 

internet kan arbeta i egen takt och granska materialet så ofta som de önskar. Andelen 

terapeutiskt stöd kan variera från inget stöd alls eller minimal kontakt via e-post eller telefon, 

till terapeutiskt stöd som kan liknas vid traditionell psykoterapi (Spek et al, 2007). Genom 

denna typ av behandling skulle man kunna reducera terapeuttid och samtidigt bibehålla 

behandlingseffekt. Behandlingen skulle kunna medföra lägre kostnader för hälso- och 

sjukvården, vilket skulle kunna öka tillgängligheten och medföra att fler människor kan få 

hjälp (Wright et al., 2005). Även i en rapport från SBU (2007) framgick det att denna form av 

behandling var både mer effektiv samt mer kostnadsbesparande jämfört med sedvanlig 

behandling.  

 Det har föreslagits att internetbaserad KBT skulle kunna implementeras i 

vårdorganisationer som ett så kallat stepped care program, där insatser successivt anpassas till 

patientens förutsättningar. Utifrån denna modell börjar man med enkla, grundläggande 

behandlingsinsatser, för att därmed trappa upp behandlingsinsatserna om patienten inte svarar 

tillfredsställande. Internetbaserad KBT skulle eventuellt kunna utgöra ett 

behandlingsalternativ i det första skedet (SBU, 2007; Waller & Gilbody, 2009). Dock återstår 

att klargöra vilka kriterier som bör tillämpas för att avgöra vilka patienter med depression som 

kan vara lämpade för denna typ av behandling (SBU, 2007). 

 Internetbaserad terapi med eller utan terapeutstöd. I föreliggande uppsats används 

termen internetbaserad terapi, synonymt med termen guidad självhjälp. Enligt Andersson et 

al. (2008) definieras guidad internetbaserad självhjälp som en terapiform som baserar sig på 

självhjälpsböcker, där patienten får stöd av en terapeut som ger återkoppling och besvarar 

frågor. Det terapeutiska stödet kan variera i omfång och erbjuds som regel via telefon eller e-

post. Det terapeutiska stödet och tidsåtgången är vanligtvis kraftigt reducerat jämfört med 

traditionell KBT. Patientens tidsåtgång minskar däremot inte nödvändigtvis vid guidad 

självhjälpsbehandling, utan kan till och med vara mer tidskrävande. Då man använder 

hemuppgifter i textformat kan klienten rapportera framgångar och få snabbare återkoppling 

vilket kan öka tempot på behandlingen (Andersson et al., 2008). 

  Terapeutiskt stöd vid internetbaserade behandlingar har visat sig ha stor betydelse för 

behandlingsutfallet. Forskning tyder på att patienter erfar större positiva effekter där det finns 

en terapeut tillgänglig, jämfört med behandlingsprogram utan kontakt med en terapeut (Spek 

et al., 2007).  I litteraturöversikten av Richards och Richardson (2012) konkluderades att 
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behandlingar som inkluderade terapeutstöd var mer effektiva än behandlingar utan 

terapeutstöd, samt resulterade i färre avhopp. Även resultaten från Andersson och Cuijpers 

(2009) metastudie visade att behandlingar med terapeutiskt stöd uppnådde större 

behandlingseffekt. Författarna uppmärksammar dock att konceptet terapeutiskt stöd inte är 

tillräckligt utforskat och att vissa typer av stöd skulle kunna automatiseras.  

 Enligt Andersson et al. (2005) är ett återkommande problem att deltagare inte genomför 

hela behandlingen. I en studie utförd av Richards et al. (2003) framkom att endast 41 av 139 

deltagare svarade på uppföljning tre månader efter behandlingen, vilket gör det troligt att en 

betydande andel deltagare inte fullföljde självhjälpsmaterialet. Internetbaserade behandlingar 

med terapeutstöd underlättar att deltagare fullföljer behandlingen eftersom deltagare förses 

med nästkommande kapitel först när föregående modul har blivit slutförd (Bergström et al., 

2010). nästkommande modul 

 I studien av Berger et al. (2011) jämfördes ett internetbaserat KBT-program utan 

kontakt med terapeut, med ett internetbaserat KBT-program med minimal kontakt med en 

terapeut. Studien visade att båda behandlingarna var effektiva vid behandling av depression, 

samt att resultaten var varaktiga vid sex månaders uppföljning. Berger et al. menar att en 

möjlig förklaring till varför det inte fanns signifikanta skillnader mellan gruppen som fick 

terapeutstöd jämfört med gruppen som inte fick terapeutstöd kan ligga i den återkoppling som 

gavs av terapeuterna. Återkopplingen var mycket kortfattad och fokuserade nästan 

uteslutande på självhjälpsprogrammet, samt på att motivera deltagarna till att fortsätta arbeta 

med programmet. Återkopplingen fokuserade i första hand inte på att ge individanpassat stöd. 

Det råder osäkerhet kring huruvida deltagarna fann återkopplingen meningsfull och Berger et 

al. anser att det krävs mer forskning för att med säkerhet kunna fastställa på vilket sätt 

innehåll, längd, samt frekvens på terapeutens återkoppling påverkar behandlingseffekten vid 

internetbaserad KBT. 

 Sammantaget tyder således forskning på att behandlingsprogram med total avsaknad på 

kontakt med en terapeut visar mindre behandlingseffekt samt resulterar i högre antal 

avhoppare (Andersson & Cuijpers, 2009, Bergström et al., 2010; Spek et al., 2007).  Dock 

krävs mer forskning för att fastställa på vilket sätt terapeutstöd inverkar på behandlingsutfallet 

vid internetbaserad terapi.  

 Acceptans gentemot internetbaserad KBT. Enligt Kaltenthaler et al. (2008b) är det 

ytterst viktigt för behandlingsutfallet att patienter accepterar nya behandlingar, som 

internetbaserad KBT. Att det i forskning framkommer att en behandling är effektiv innebär 

inte att patienter accepterar behandlingen, utan de kan i själva verket föredra någon annan typ 
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av behandling. Sharp, Power och Swanson (2004) fann i sin studie att när patienter fick välja 

mellan gruppterapi, individualterapi och väntelista, så valde 95 procent av patienterna 

individualterapi. 

 Åtskilliga studier om internetbaserad KBT rapporterar positiva resultat gällande 

acceptans och tillfredsställelse med behandlingen för de deltagare som har slutfört den 

(Perini, et al., 2009; Proudfoot, et al., 2004; Waller & Gilbody, 2009). I studien av Waller och 

Gilbody indikerade resultaten att tillfredsställelsen var hög bland de som deltog i de 

internetbaserade KBT-behandlingarna samt att de troligtvis inte skulle ha sökt hjälp hos sina 

ordinarie vårdgivare. En del deltagare ansåg dock att de internetbaserade KBT programmen 

var krävande, hade ett högt tempo och att de hade föredragit traditionell KBT (Waller & 

Gilbody, 2009).   

 En utmaning med internetbaserad KBT är hur man ska hantera deltagare som avbryter 

behandlingen, och ofta saknas det information om varför patienter väljer att avbryta 

behandlingen. Kaltenthaler et al. (2008b) menar att avhopp är vanligare i internetbaserad KBT 

jämfört med traditionell KBT. Waller och Gilbody (2009) fann i sin metastudie att 

sannolikheten för avhopp fördubblades för de individer som deltog i internetbaserad KBT. I 

studien av Andersson et al. (2005) var andelen avhopp större i internetbehandlingsgruppen 

(37 %) jämfört med väntelista/kontrollgruppen (18 %).   Den vanligaste orsaken till avhopp 

som angavs var att behandlingen upplevdes som alltför påfrestande, där både textmängden 

och hemuppgifterna ansågs ansträngande. Författarna föreslår att man skulle kunna justera 

textmängden samt tillåta längre behandlingsperioder för att minska avhoppen.  

 Bendelin et al. (2011) utförde en kvalitativ studie som undersökte deltagarnas attityder 

gentemot internetbaserad KBT för depression, och fann att motivation var en viktig faktor. De 

patienter som var motiverade till behandlingen hade uppskattat det självständiga arbetet som 

behandlingen medförde. De som inte hade samma motivation upplevde att de saknade 

personligt stöd och verkliga konversationer med en behandlare. I slutsatsen betonas att det 

krävs ytterligare forskning för att klargöra varför vissa patienter förbättras medan 

behandlingseffekt uteblir för andra patienter, samt vilken patientgrupp som passar för denna 

form av behandling. 

 

Tidigare forskning inom internetbaserad KBT 

Cuijpers, Donker, van Straten och Andersson (2010) genomförde en meta-analys där effekten 

av guidad självhjälp jämfördes med traditionell KBT för patienter med depression och 

ångestsyndrom. Meta-analysen inkluderade 21 randomiserade kontrollerade studier och 
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omfattade sammanlagt 810 deltagare, där de flesta rekryterades från allmänheten. Cuijpers et 

al. drar slutsatsen att guidad självhjälpsbehandling är lika effektiv vid depression och 

ångestsyndrom som traditionell terapi som sker ansikte mot ansikte, samt att dessa resultat var 

varaktiga upp till ett år. Det fanns heller inga indikationer på att skillnader i andel avhoppare 

förelåg mellan de två olika behandlingsformerna.  

 Litteraturöversikten av Foroushani, Schnieder och Assareh (2011) inkluderade 12 

metaanalyser som avhandlade ämnet datorbaserad KBT vid depression. Författarna drar 

slutsatsen att datorbaserad KBT reducerar avsevärt terapeutens arbetstid samt att den är lika 

effektiv som traditionell KBT. På grund av de inkluderade metaanalysernas bristande kvalitet 

menar dock Foroushani et al. (2011) att man bör uttala sig med försiktighet om eventuella 

slutsatser som kan dras utifrån den aktuella litteraturöversikten. Brister som framförs är bland 

annat att metaanalyserna baserades på ett för litet antal studier samt att studierna i många fall 

utfördes av samma individer som hade utvecklat behandlingsprogrammen. Dessa brister 

medför att det finns begränsad evidens för effekten av de undersökta datorprogrammen. 

 Enligt en rapport av SBU (2007) framkom att depressionspatienter som fick 

datorbaserad KBT uppnådde bättre resultat än kontrollgrupp som fick sedvanlig behandling, 

deltog i telefonintervjuer eller i ett internetbaserat diskussionsforum, eller stått på väntelista. I 

en studie jämfördes datorbaserad KBT med traditionell KBT, och man fann inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna.  

 I en metaanalys av Andersson och Cuijpers (2009) undersöktes effekten av datoriserad 

och internetbaserad behandling för depression. Metaanalysen omfattade 12 studier med 

sammanlagt 2446 deltagare. Tio av studierna var internetbaserade. De inkluderade studierna 

hade kontrollgrupper som bestod av väntelista eller sedvanlig behandling och jämförde 

internetbaserad KBT med traditionell KBT. Resultatet visade att främst internetbaserad men 

även datorbaserad KBT är effektiva behandlingsalternativ för depression, dock krävs mer 

forskning inom området. Vidare pekade resultaten på att typen av kontrollgrupp var kopplat 

till effektstorlek, där studier med en väntelistgrupp hade större effektstorlek än studier med 

sedvanlig behandling eller annan kontrollgrupp. Enligt författarna var detta resultat förväntat 

eftersom frånvaro av behandling anses vanligtvis som sämre än någon form av behandling.  

 I metaanalysen av Spek, et al. (2007) undersöktes huruvida internetbaserade KBT 

behandlingar hade effekt vid depression och ångest. Studier som omfattade endast 

datoriserade behandlingar exkluderades eftersom man fann alltför stora skillnader i 

studiedesignen. Metaanalysen inkluderade resultaten från 12 randomiserade kontrollerade 

studier med sammanlagt 2334 deltagare. Endast studier som jämförde internetbaserad KBT 
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med kontrollgrupper, som väntelista, sedvanlig behandling eller placebo, inkluderades. Både 

patienter från primärvården samt deltagare rekryterade från allmänheten inkluderades. 

Resultaten från metaanalysen visade att internetbaserade KBT-behandlingar med terapeutstöd 

uppnådde stora genomsnittliga effektstorlekar och ansågs som effektiva vid behandling av 

depression (Spek et al., 2007).  

 Sammanfattningsvis tyder aktuell forskning på att internetbaserad KBT för deltagare 

rekryterade från allmänheten är lika effektiv som andra former av behandling gällande 

depression. Internetbaserad terapi är dock mer kostnadseffektiv och kan spara behandlarnas 

arbetstid vilket i sin tur medför att fler personer kan få sina behov av vård tillgodosedda. 

Enligt Kaltenthaler, Parry, Beverly och Ferriter (2008a) har personer som lider av depression 

relativt få behandlingsalternativ. Slutsatsen som dras utifrån resultaten pekar på att 

internetbaserad KBT har potential att erbjuda ett större antal patienter vård än vad som i 

dagsläget sker. 

 Svenska studier inom internetbaserad KBT. I föreliggande uppsats kommer data från 

två svenska studier att användas som jämförelsedata i diskussionen för att jämföra deltagare i 

föreliggande uppsats med andra självrekryterade deltagare från Sverige. De data som kommer 

att användas gäller demografiska aspekter, samt depressionssymptom före- och efter 

behandlingen.   

 I en randomiserad kontrollerad studie av Andersson et al. (2005) jämfördes effekten av 

en internetbaserad KBT-behandling, med minimal terapeutkontakt (inklusive deltagande i ett 

internetbaserat diskussionsforum) med en väntelista/kontrollgrupp bestående av endast 

deltagande i ett internetbaserat diskussionsforum. Resultaten indikerar att deltagare som 

genomgick internetbaserad KBT upplevde en reduktion av depressionssymptom direkt efter 

avslutad behandling, samt vid sex månaders uppföljning. De deltagare som endast ingick i ett 

internetbaserat diskussionsforum upplevde däremot inga förbättringar gällande depressiva 

symptom. Förbättringar observerades även rörande symptom på ångest samt livskvalitet för 

de deltagare som genomgick behandlingen.  

 Studien av Vernmark et al. (2010) syftade till att undersöka effekten av både guidad 

internetadministrerad självhjälp för depression, med minimal terapeutkontakt, och 

individualiserad e-postterapi. Samtliga försökspersoner uppfyllde kriterierna för egentlig 

depression enligt DSM IV och randomiserades till en av tre grupper; internetbaserad 

självhjälp, e-postterapi och kontroll/väntelistgrupp. 

 Resultatet visade på en liten skillnad mellan de två behandlingsgrupperna, dock 

uppnådde båda behandlingsgrupperna större effekt jämfört med kontrollgruppen. Effekten av 
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behandling kvarstod vid sex månaders uppföljning. Majoriteten av deltagarna i både e-

postgruppen (93 %) och självhjälpsgruppen (83 %) uppfyllde inte längre kriterierna för 

depression enligt Structured Clinical Interview for DSM IV-Axis I Disorders (SCID) efter 

internetbehandlingen. En tredjedel av deltagarna i e-post gruppen (31 %) och 37 procent 

självhjälpsgruppen ansågs vara klinisk signifikant återställda enligt Jacobson och Truax 

modell (1991), det vill säga deltagarna hade återgått till normalt fungerande och var 

återställda enligt vissa kriterier. En utförlig beskrivning av dessa kriterier återfinns i 

metodavsnittet.  

Internetbaserad KBT inom psykiatrin 

Flera studier har visat att internetbaserad KBT är verksam behandling för depression 

(Andersson et al., 2005; Andersson & Cuijpers, 2009; Perini, Titov & Andrews (2009); Spek 

et al., 2007; Titov, Andrews, Davies, Robinson, & Solley, 2010; Vernmark et al., 2010).  

Socialstyrelsen (2010) rekommenderar behandling med internetbaserad KBT för depression 

och även SBU (2004) menar att personer med depression i första hand bör behandlas med 

evidensbaserad psykologisk behandling, exempelvis KBT.  

 Det flesta studier som undersöker internetbaserade behandlingsprogram har utförts på 

deltagare rekryterade från allmänheten och det finns idag få studier på patienter inom 

psykiatrin. Bergström et al. (2009) utförde en studie på patienter med paniksyndrom, 

rekryterade från psykiatrin. Resultaten visade att 94 procent inte uppfyllde kriterierna för 

paniksyndrom enligt DSM-IV efter behandling. I en annan studie jämförde Bergström et al. 

(2010) effekten av internetbaserad KBT med gruppterapi för patienter med paniksyndrom 

inom psykiatrin. Resultaten visade att en majoritet av deltagarna svarade på behandlingen 

samt att effekten kvarstod vid sex månaders uppföljning. Författarna konkluderade att 

internetbaserad KBT är ett effektivt behandlingsalternativ för patienter med paniksyndrom 

inom psykiatrin, samt att den är lika effektiv som KBT i grupp.   

 I metaanalysen av Andersson och Cuijpers (2009) inkluderade endast en av studierna 

patienter från primärvården, resterande studier var på självrekryterade deltagare från 

allmänheten.  Författarna poängterar att det finns ett behov av så kallade effectiveness studier 

på internetbaserade behandlingar med patienter rekryterade från psykiatrisk vård.  
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Behov av effectiveness studier 

I flera studier belyses behovet av forskning på patienter rekryterade från primär- och 

psykiatrisk vård, då tidigare forskning till stor del har bedrivits inom en kontrollerad 

forskningsmiljö med självrekryterade deltagare (Andersson och Cuijpers, 2009; Bergström et 

al., 2010). Efficacy studier bedrivs ofta under optimala förhållanden, det vill säga, i en strikt 

forskningsmiljö vilket ger en hög intern validitet, medan effectivness studier genomförs under 

mer realistiska former och kan därför avspegla klinisk verklighet på ett mer troget sätt. 

Eftersom effectiveness studier utförs under mer realistiska förhållanden leder de därmed till 

högre extern validitet (SBU, 2009). Cuijpers et al. (2010) noterar behovet av fler effectiveness 

studier, i syfte att kunna undersöka på vilket sätt internetbaserad terapi kan tillämpas inom 

klinisk verksamhet. 

Lämplighet för behandling med internetbaserad KBT 

Andersson et al. (2008) poängterar att det saknas kunskap om vilken patientgrupp som lämpar 

sig för internetbaserad KBT. Kriterierna för en del psykiatriska diagnoser är mycket strikta 

vilket medför att en del personer inte uppfyller alla inklusionskriterierna och därför 

exkluderas från studier om internetbaserad KBT. Å andra sidan finns en del patienter med 

mycket allvarliga problem med ett akut behov av vård, där behandling med endast 

internetbaserad KBT inte kan ses som tillräcklig (Andersson et al., 2008).  

 I dagsläget är det ännu inte klarlagt vilka kriterier som bör tillämpas vid screening av 

patienter med egentlig depression samt för bedömning av lämplighet för behandling med 

internetbaserad KBT (SBU, 2007). Patienter som genomgår internetbaserad KBT efter 

systematisk screening får inte lika god behandlingseffekt som de patienter som remitteras till 

behandling. En förklaring skulle kunna vara att behandlare informerar och motiverar patienter 

till att acceptera rekommenderad behandling, medan detta inte sker i lika hög utsträckning i 

de fall då patienter identifieras genom systematisk screening (Cuijpers et al., 2009).  

 Det finns en del förutsättningar som patienter behöver uppfylla för att kunna delta i 

internetbaserade behandlingar. Språkkunskaper är en förutsättning, eftersom mycket av 

informationen presenteras i textform. Patienten behöver även vara medveten om att 

internetbaserad KBT är tidskrävande, och kan i vissa fall vara till och med mer ansträngande 

än sedvanlig psykoterapi (Andersson et al., 2008).  

 Patienters motivation till att delta i internetbaserade KBT-program har också lyfts fram 

som en avgörande faktor (Bendelin et al., 2011). Andersson et al. (2008) tar upp att patienter 
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med paniksyndrom inledningsvis är väl motiverade att delta i behandling, medan patienter 

med depressionssjukdomar är långsammare när det gäller att uppvisa intresse och 

engagemang för behandlingen. Även i studien av Cuijpers et al. (2010) understryks att 

internetbaserad KBT inte nödvändigtvis är lämplig för alla patienter, eftersom majoriteten av 

deltagarna i tidigare forskning var självrekryterade och därför villiga att delta i studierna. 

Personer med bristfällig motivation och engagemang har med största sannolikhet aldrig sökt 

sig till eller inkluderats i liknande studier.  

 

Syfte och forskningsfrågor  

Det primära syftet med uppsatsen var att utvärdera resultaten av ett nyligen implementerat 

internetbaserat KBT program för depression, inom öppenvårdspsykiatrin i Region Skåne. För 

att utvärdera den kausala effekten av en behandling är det nödvändigt att anlägga en 

experimentell design (Shadish, Cook & Cambell, 2002). I föreliggande studie var detta inte 

praktiskt möjligt inom tillgänglig tidsram, och en metodologiskt enklare kvasiexperimentell 

design, med före- och efterskattningar användes istället. Utifrån det primära syftet 

formulerades följande forskningsfråga:  

1.   Är internetbaserad KBT ett lämpligt behandlingsalternativ för 

patienter med egentlig depression inom öppenvårdspsykiatrin i 

Region Skåne? 

 Det är högst relevant att utvärdera behandlingseffekten av nya behandlingsprogram 

innan implementering; om preliminära fynd skulle tala för att ett nytt behandlingsprogram 

saknar effekt, eller har negativ effekt, är det etiskt tveksamt att fortsätta erbjuda det i reguljär 

vård utan att göra förändringar i behandlingsinnehåll eller patientgrupp som erbjuds 

programmet.  

 Ett andra syfte med uppsatsen var av deskriptiv karaktär och ämnade beskriva 

deltagarnas följsamhet till och upplevelser av internetbehandlingen. Följsamhet undersöks 

utifrån andelen avhopp. Det förefaller angeläget att säkerställa att patienter i psykiatrin inte 

i betydande utsträckning avbryter behandlingen, eller på andra sätt inte vill eller har möjlighet 

att arbeta med internetbehandlingsprogram, då detta direkt skulle tala emot en sådan 

implementering. Utifrån detta syfte formulerades följande forskningsfråga: 

2. Hur ser följsamheten till och upplevelsen av internetbehandlingen 

ut för den undersökta patientgruppen?  
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 Slutligen, var uppsatsens tredje syfte av explorativ natur, och ämnade undersöka i 

vilken utsträckning de patienter som erbjuds internetbehandling i psykiatrin skiljer sig från 

självrekryterade patienter ur allmänheten, där internetbehandling funnits effektiv, samt från 

andra psykiatripatienter med depression. Utifrån tidigare forskning uttrycks ett behov av fler 

studier inom klinisk verksamhet, exempelvis på patienter inom öppenvårdspsykiatrin. Därför 

syftade studien också till att undersöka olika karaktäristika för de patienter som erbjuds 

internetbehandling i Region Skåne och kontrastera detta mot tidigare forskning och 

jämförelsestatistik för patienter inom psykiatrin. Utifrån dessa syften formulerades följande 

forskningsfrågor:  

3. Finns det skillnader mellan den undersökta patientgruppen och andra 

patienter inom öppenvårdspsykiatrin i Region Skåne gällande 

psykisk hälsa, samt ålder- och könsfördelning? 

4. Finns det en skillnad mellan den undersökta patientgruppen och 

självrekryterade deltagare som erhåller internetbaserad KBT för 

depression gällande demografisk data och depressionssymptom? 

Hypoteser 

 

1.    Patienter som har genomgått internetbehandling förväntas uppvisa signifikant 

a) minskade depressionssymptom, b) ökad psykisk hälsa c) minskade 

ångestsymptom 

2.    En betydande andel av patienterna förväntas uppvisa reliabel förbättring efter 

behandlingen gällande a) depressionssymptom, b) psykisk hälsa c) 

ångestsymptom, så som det definieras utifrån Jacobson och Truax, (1991) 

Reliable Change Index (RCI) 

 

 

Metod 

 

Design 

I föreliggande uppsats användes en inomgrupps kvasiexperimentell design, med före- och 

eftermätning, för att utvärdera effekten av den internetbaserade behandlingen. Deltagarnas 

förändring i depressionssymptom, ångestnivå samt upplevd psykisk hälsa studerades utifrån 

resultat av självskattningsformulär före- och efter behandlingen.  
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Deltagare 

Figur 1 illustrerar rekryteringsprocessen och de deltagare som hänvisades till projektet. Av de 

hänvisade samtyckte 38 deltagare till att medverka i projektet. Av dessa exkluderades 14 

personer och 24 stycken kallades till SCID intervju. Efter SCID intervjun uppfyllde 

sammanlagt 18 personer inklusionskriterierna och påbörjade internetbehandlingen. Av de 18 

deltagare som inkluderades i behandlingen var 9 män och 9 kvinnor. Deltagarnas medelålder 

var 38,3 år. Av de 18 deltagare som påbörjade internetbehandlingen deltog 14 i 

eftermätningen. 

 

Figur 1. Flödesdiagram över rekryteringsprocessen 

För att bli inkluderad i studien krävdes: 

1. Att diagnoskriterierna för egentlig depression enligt DSM-IV var uppfyllda. 

2. Att personen var patient vid någon av de allmänpsykiatriska mottagningarna som 

omfattades av studien. 

3. Att deltagaren gav samtycke för att bli randomiserad till en av två grupper, där den ena 

gruppen skulle erbjudas behandling direkt och den andra efter åtta veckor.  
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4. Att deltagaren hade tillgång till dator med internetuppkoppling samt möjlighet att 

skicka och ta emot information via en webbläsare. 

5. Att deltagaren hade tillräckliga språkkunskaper och kunde tala, läsa och skriva på 

svenska. 

6. Att om deltagaren medicinerade, skulle medicineringen vara stabil i minst tre veckor 

före behandlingsstart samt under behandlingstiden. 

7. Att deltagaren var motiverad att delta i behandlingen. 

8. Att deltagaren samtyckte till att fylla i självskattningsformulär i samband med 

behandlingen (samt vid sex- och tolv månaders uppföljning inom projektet GIR). 

 

För att bli exkluderad från studien krävdes: 

1. Att deltagaren bedömdes ha förhöjd risk för suicid. 

2. Att deltagaren hade ett pågående missbruk. 

3. Att deltagaren hade ätstörning, psykos eller allvarligt självskadebeteende.   

4. Att deltagaren deltog i annan pågående psykologisk behandling (gällde ej 

farmakologisk behandling eller sjukgymnastik). 

 

Material 

 

 Montgomery Åsberg Depression Rating Scale – Self rated (MADRS-S). MADRS 

introducerades och utvecklades för att kunna fånga upp förändringar vid farmakologisk 

behandling av depression (Montgomery & Åsberg 1979). MADRS-S utvecklades av 

Svanborg och Åsberg och är en självskattningsversion av MADRS. MADRS-S består av nio 

item och omfattar sinnesstämning, oroskänslor, sömn, matlust, koncentrationsförmåga, 

initiativförmåga, känslomässigt engagemang, pessimism och livslust. Respondenterna 

uppmanas att svara enligt hur de känt sig de senaste tre dagarna. Depressionssymptomen 

skattas på en sjugradig Likertskala (0-6) där summapoängen kan variera mellan 0-54. En 

högre poäng indikerar en högre grad av depressionssymptom. Svanborg och Åsberg 

rapporterar olika svårighetsgrader av depression baserat på antal sammanlagda poäng; lindrig: 

7-19, måttlig: 20-34, svår: >35 (Svanborg & Åsberg, 2001). 

I föreliggande uppsats kommer MADRS-S vara det primära utfallsmåttet för att mäta 

depressionssymptom. 
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 Cronbach’s alpha för MADRS-S anges av Fantion och Moore (2009) ligga på 0,84, 

vilket följaktligen kan bedömas som en god reliabilitet för instrumentet. Studien av Fantion 

och Moore visade även att MADRS-S var mycket känslig för förändring. Enligt en studie 

gjord av Holländare, Andersson och Engström (2010) så påverkades inte de psykometriska 

egenskaperna hos MADRS-S när skalan överfördes för användning på internet och författarna 

konkluderar att överföring av MADRS-S för onlineanvändning är tillförlitlig. Även två 

tidigare studier har dragit samma slutsatser (Carlbring et al., 2007; Holländare, Gahnström, 

Nieminen & Engström, 2008). På grund av den goda reliabiliteten och skalans känslighet för 

förändring betraktas skalan som ett mycket lämpligt instrument för att mäta deltagarnas grad 

av depression före, under och efter internetbehandlingen i föreliggande uppsats. 

 Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). HADS utvecklades av Zigmond och 

Snaith (1983) och är ett självskattningsformulär ursprungligen avsett att användas för att mäta 

ångest och depression hos medicinska patienter. Skalan består av två delar; en för ångest och 

en för depression. Varje del av skalan innehåller sju item som skattas på en fyrgradig 

Likertskala, från 0-3. Frågorna i HADS fokuserar på känslor, tillstånd eller symptom som 

upplevts den senaste veckan (Zigmond & Snaith, 1983). Skoogh et al. (2010) redogör för 

olika svårighetsgrader av depression eller ångest baserat på antal sammanlagda poäng på de 

enskilda delarna; normal: 0-7, mild: 8-10, måttlig: 11-14 och svår: 15-21. För att undvika att 

fysiska tillstånd påverkar poängen uteslöt Zigmond och Snaith frågor om somatiska tillstånd 

så som huvudvärk, yrsel, insomni och trötthet (Skoogh, et al., 2010). På grund av detta 

kommer HADS främst att användas för att mäta grad av ångest. 

 Enligt Zigmond och Snaith (1983) visar HADS på god reliabilitet vid screening av 

kliniskt signifikant ångest och depression inom somatisk vård. Test-retest reliabiliteten är r= 

0,70 för depression och r= 0,74 för ångest. Herrmann (1996) anger att Cronbachs alpha för 

den engelska och tyska versionen av HADS varierar mellan 0,81-0,90 för depression och 

0,80-0,93 för ångest där test-retest är r=0,80. HADS ångestskala har visat en hög korrelation 

med andra självskattningsskalor för ångest och HADS skala för depression har visat en hög 

korrelation med externa kriterier för bedömning av depression (Herrmann, 1996). På grund av 

den goda reliabiliteten och att depression och ångest har en hög samsjuklighet anses HADS 

som ett bra instrument för att mäta både grad av ångest och depression före- och efter 

behandlingen i följande uppsats. 

 Outcome Questionnarie 45 (OQ-45). OQ-45 utvecklades av Lambert et al. (1996) för 

att mäta tre domäner angående psykisk hälsa; symptom, interpersonella relationer och social 

funktion. OQ-45 består av 45 item där respondenterna skattar de olika domänerna genom att 
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använda en femgradig Likertskala, från 0-4. Skalan var designad för att vara känslig för 

förändring hos respondenterna och är därför lämplig att använda före och efter en psykologisk 

intervention. Medelvärdet på OQ-45 för den amerikanska normgruppen ligger på 45 (Sd=19) 

(Lambert, 2007). I studien av Lambert et al. (1996) rapporterades en god reliabilitet och en 

hög validitet för OQ-45. Cronbach’s alpha rapporteras ligga på 0,93 och test-retest 

reliabiliteten anges ligga på r=0,84. I en studie av Doerfler, Addis och Moran (2002) visade 

resultatet att OQ-45 är känslig för förändring hos patienter inom slutenvårdspsykiatri och 

enligt författarna behövs ett urval av 10-20 patienter för att upptäcka en signifikant 

behandlingseffekt utifrån frågeformuläret. 

 Umphress, Lambert, Smart, Barlow och Clouse (1997) visade att det var en signifikant 

skillnad i poäng mellan olika kliniska patientgrupper och deltagare rekryterade från 

allmänheten, vilket visar på en hög begreppsvaliditet hos OQ-45. De fann även en hög 

korrelation mellan skalans totala poäng och de tre delskalorna, dock säger författarna att man 

först och främst bör titta på den totala poängen för att mäta patienters allmänna psykiska 

hälsa. Vidare är OQ-45 ett bra instrument för att mäta förändringar vid olika psykiatriska 

diagnoser som depression, ångestsyndrom och missbruksproblematik enligt Doerfler et al 

(2002).  OQ-45 har både en hög reliabilitet och en god validitet och är därför ett bra 

instrument att mäta deltagarnas psykisk hälsa före- och efter internetbehandlingen i 

föreliggande uppsats. 

 Structured Clinical Interview for DSM IV-Axis I Disorders, (SCID-I). SCID-I, är 

en semistruktuerad klinisk intervju som används för att bedöma psykiatriska axel-I diagnoser 

enligt DSM-systemet.  SCID-I för DSM IV finns i två versioner, en mer detaljerad 

forskningsversion och en mindre detaljerad klinisk version. I föreliggande uppsats används 

den kliniska versionen. Genom att använda strukturerade intervjuer förbättrar man den 

diagnostiska reliabiliteten genom att standardisera bedömningsprocessen (First, Gibbon, 

Spitzer & Williams, 1997a). Intervjumaterialet består av ett intervjuprotokoll och en 

intervjumanual. SCID-I inleds med en kort intervju på cirka 15 minuter där frågor om 

demografi, patientens sjukdomshistoria, tidigare behandling och medicinering ställs. Intervjun 

återfinns i intervjuprotokollet (First et al., 1997c).   

 Efter den inledande intervjun fortsätter man till modul A, där frågor rörande patientens 

sinnestämning och förstämningsepisoder som egentlig depression, mani, hypomani, dystymi 

och förstämningssyndrom orsakat av somatisk sjukdom eller substansbetingad syndrom, 

ställs. Ytterligare fem moduler (modul B-F) innehåller frågor kring psykotiska och andra 

associerade symptom, differentialdiagnostik av psykiska störningar, alkohol och andra 
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substansrelaterade störningar, ångestsyndrom och andra störningar samt kartläggande av 

förstämningssyndrom för att fastställa diagnos i bedömningsprocessen (First et al., 1997b). 

Intervjun varierar mellan en till två timmar beroende på respondentens symptom och svar. 

Frågorna ställs i ja- och nejformat, men det finns utrymme för att utveckla svaren. I slutet av 

intervjuprotokollet sammanställs diagnoserna och det finns även utrymme för att ställa 

multiaxialdiagnos enligt DSM-IV.   

  Interbedömarreliabiliteten, mätt med Cohens kappavärden, varierar mycket beroende 

på olika diagnoser och platser den är utförd på. Studier med fokus på särskilda 

diagnoskategorier i SCID har rapporterat höga kappavärden, från 0.70-1.00.  För att bedöma 

instrumentets procedurvaliditet används en ”LEAD-standard” (longitudinal, expert, all data). 

Metoden utgår ifrån longitudinella bedömningar som utförs av experter inom diagnostik, och 

grundar sig på den information som finns tillgänglig om intervjupersonen.  Det har visats sig 

att SCID har lika eller en högre validitet i jämförelse med andra kliniska diagnostiska 

intervjuer (First et al., 1997a). 

 Suicidbedömning. Risken för suicid bedömdes dels utifrån deltagarnas skattning på 

MADRS-S item nio, som avser att mäta grad av livslust, och dels utifrån SCID-I intervjun. 

Deltagare som skattade högre än fyra av sex på MADRS-S bedömdes ha en förhöjd risk för 

suicid och därför ej lämpliga att inkluderas i studien. Bedömning gjordes även utifrån SCID-I 

intervjun där frågor angående livsleda, suicidtankar samt eventuella suicidplaner ingår i 

intervjun. 

 Demografisk enkät. Samtliga deltagare fick fylla i en demografisk enkät innan 

påbörjad internetbehandling.  I enkäten ingick demografiska frågor gällande ålder, kön, 

sysselsättning, utbildningsnivå och civilstånd efterfrågades, samt frågor om medicinering och 

tidigare psykologisk behandling. Även frågor om debutålder för depression och sjukskrivning 

efterfrågades, samt huruvida deltagarna trodde på behandlingen.  

 Utvärderingsenkät. Efter avslutad behandling fick samtliga deltagare som fyllde i 

eftermätningen även fylla i en utvärderingsenkät. I enkäten fick deltagarna fylla i frågor 

gällande deras upplevelse av internetbehandlingen. En del frågor var utformade som 

flervalsfrågor, och andra besvarades i fritext.  Frågorna berörde huruvida deltagarna hade haft 

tekniska svårigheter, hur nöjda de hade varit med behandlingen, terapeuten och tempot, samt 

hur många timmar i veckan de hade ägnat åt internetbehandlingen.  Även frågor rörande 

medicinering och om de hade sökt annan behandling under pågående internetbehandling 

berördes. Avslutningsvis fick alla deltagare berätta med egna ord hur de hade upplevt 

internetbehandlingen och fylla i övriga kommentarer.  
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Procedur 

Rekryteringsprocessen skedde inom forskningsprojektet GIR, där deltagarna rekryterades via 

allmänpsykiatriska kliniker inom Region Skåne (Malmö, Trelleborg, Lund, Helsingborg) 

under hösten 2010 fram till årsskiftet 2011/2012. Behandlare från de allmänpsykiatriska 

klinikerna hänvisade deltagarna med förmodad egentlig depression, som de bedömde kunde 

dra nytta av internetbehandling.  

 De deltagare som hänvisades för eventuell inkludering i studien kunde vara helt nya 

eller sedan tidigare ha haft kontakt med mottagningen. Deltagarna anmäldes till en 

projektsamordnare, som fanns vid varje allmänpsykiatrisk klinik, med uppdrag att ta emot 

anmälningar till projektet från behandlare. Projektsamordnaren fungerade som kontaktperson 

samt förmedlade personuppgifter till projektansvarig för GIR, som arbetar på den 

allmänpsykiatriska kliniken i Malmö.  

 Deltagarna fick via post information om studien och om behandlingsprogrammet samt 

inloggningsuppgifter för åtkomst av självskattningsformulär (Bilaga 1). Patienterna ombads 

att skriva under samtycke enligt personuppgiftslagen (PUL) och att återsända detta till 

projektansvarig vid Malmös allmänpsykiatriska mottagning (Bilaga 2). Projektansvarig fanns 

tillgänglig för att via telefon besvara eventuella frågor.   

 Det övergripande behandlingsansvaret under studien hade den mottagning dit patienten 

tillhörde, och dit patienten efter avslutad behandling återfördes. Studien inverkade inte på 

patientens status inom psykiatrin, gällande köplats eller liknande.  

 Urval. Samtliga deltagare fick lämna samtycke för deltagande i behandlingen, enligt 

PUL (Bilaga 2). Därefter fick de åtkomst till självskattningsformulär genom internet som 

skulle ifyllas via egen dator. Under projektets tidiga skede gjordes ett första urval utifrån 

självskattningsformulären, där patienter med förhöjd suicidrisk, samt patienter som, utifrån 

MADRS-S, skattade symptomgrad under lindrig depression exkluderades.  Därefter 

kontaktades patienterna för bedömning genom en individuell semistrukturerad intervju med 

SCID-I.  

 Denna rutin förändrades under hösten 2011, då man tog bort kravet på att samtliga 

självskattningsskalor skulle vara ifyllda innan deltagarna kontaktades för bokning av SCID-I 

intervju. Istället kontaktades patienterna via telefon, och de som ännu inte hade fyllt i 

självskattningsformulären uppmanades att göra så innan den individuella intervjun skulle äga 

rum. Därefter genomfördes intervjun med SCID-I för fastställning av diagnos, komorbiditet, 

psykisk status, funktionsnivå, samt bedömning av huruvida patienten uppfyllde inklusion- och 
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exklusionskriterierna. Ytterligare diskussioner och slutgiltig bedömning om deltagarnas 

lämplighet att delta i behandling gjordes i samråd med projektansvarig för GIR.  

 Självskattningsformulär och individuell intervju. För att bedöma huruvida 

deltagarna uppfyllde kriterierna för att inkluderas i studien fick de dels fylla i ett batteri av 

självskattningsformulär, och dels delta i en SCID-I intervju. Via inloggningsuppgifter fick 

patienterna tillgång till självskattningsformulären MADRS-S, OQ-45 och HADS. Svaren 

skickades tillbaka till projektansvarig och låg till grund för en första bedömning om inklusion 

eller exklusion. De patienter som dröjde med att fylla i självskattningsformulären kontaktades 

via telefon och uppmanades att göra så innan den individuella SCID-I intervjun skulle äga 

rum.  nterv uerna utfördes av ps  ologstudenter i slutet av sin utbildning samt PTP-

psykologer, vilka hade särs ild utbildning i SC D-I, samt erhöll kontinuerlig handledning. 

Intervjuerna tog cirka två timmar och genomfördes på respektive patients mottagning. Utifrån 

intervjun fastställdes diagnos, komorbiditet, psykisk funktionsnivå samt huruvida kriterierna 

för inklusion/exklusion uppfylldes.  

 Bedömning av huruvida patienten uppfyllde inklusion- och exklusionskriterierna, 

gjordes utifrån de sammanvägda resultaten på SCID-I samt självskattningsformulären. 

Projektgruppen hade möten cirka varannan vecka där vidare diskussioner samt slutgiltigt 

ställningstagande om patienters lämplighet att delta i internetbehandling gjordes i samråd med 

projektansvarig för GIR. De patienter som exkluderades kontaktades av projektansvarig via 

telefon där de fick en förklaring till varför de inte ansågs lämpliga att genomgå 

internetbehandlingen, samt rekommendation på annan behandling. 

 Internetbehandlingen. Åtkomst till behandlingsprogrammet möjliggjordes efter att 

patienterna fick tillgång till användarnamn, lösenord och engångskoder. Före samt efter 

avslutad behandling fick patienterna fylla i ett batteri av självskattningsformulär. Patienterna 

förväntades även veckovis fylla i MADRS-S under hela behandlingstiden, men eftersom data 

saknas för flertalet patienter ingår inte de veckovisa självskattningarna i analysen i 

föreliggande uppsats.   

 Det internetbaserade behandlingsprogrammet grundas på åtta moduler, vilka 

genomarbetas i tur och ordning. Varje vecka fick deltagaren tillgång till nästkommande 

modul, som bestod av 8 till 17 sidor text och bildmaterial. Deltagarna förväntades att, med 

stöd från en behandlare, slutföra en modul per vecka, vilket innebar att behandlingen 

beräknades fortlöpa under åtta veckor. För en detaljerad beskrivning av 

behandlingsprogrammet se Bilaga 3. Deltagarna fick stöd och återkoppling från behandlare, 

som var legitimerade psykologer med erfarenhet av internetbaserad behandling. Varje modul 
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avhandlade ett särskilt ämnesområde och inkluderade arbete med olika uppgifter. Dessa 

uppgifter utvärderades tillsammans med behandlaren via textmeddelanden över internet. 

Varje modul avslutades med en hemuppgift samt med beröm över deltagarens framsteg med 

veckans text. I varje modul gavs också anvisningar om att deltagaren skulle få tillgång till 

nästkommande modul efter att ha skickat in svar från föregående hemuppgift.  

 Journalföring gjordes på sedvanligt sätt i mottagningens datasystem, vilket innebar att 

personal på lokal mottagning kunde följa behandlingsförloppet och hade det yttersta ansvaret 

för patienten.    

 Avslutad behandling. Efter avslutad behandling fick patienterna via brev bekräftelse 

på att behandlingen var avslutad samt fick åter fylla i ett batteri av självskattningsformulär 

bestående av MADRS-S, OQ-45 och HADS, samt en behandlingsutvärdering. Efter 

behandlingen återfördes deltagarna till sina respektive mottagningar, och behöll sin status 

inom psykiatrin, det vill säga köplats eller liknande. 

 

Konfidentialitet och etik 

Deltagarna informerades om att medverkan i studien var frivillig och att de när som helst 

kunde avbryta internetbehandlingen. Vid svårigheter uppmanades deltagaren att ta kontakt 

med sin behandlare, främst via meddelandesystemet, men möjlighet till kontakt via telefon 

fanns också.   

 Deltagarna delgavs information kring hanteringen av personuppgifter i det 

informationsbrevet som skickades ut innan deltagarna fattade beslut om att medverka i 

studien (Bilaga 1 och 2). Krav för hantering av personuppgifter som finns fastställda enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) följdes så att personuppgifter och annan känslig information 

krypterades och lagrades på ett lösenordsskyddat USB-minne. Varje deltagare tilldelades ett 

forskningsnummer. Personuppgifter och den kodnyckel som länkade deltagare till deras 

studie-id lagrades på USB-minnet som förvarades i säkert förvar, dit endast huvudansvarig för 

GIR projektet hade tillträde. Efter att arkiveringstiden på tre år löper ut kommer materialet att 

förstöras.  

 För att trygga deltagarnas integritet och anonymitet tilldelades de en personlig kod för 

att säkerställa att endast patienten kunde logga in som användare i systemet. Vidare användes 

ett krypterat kontakthanteringssystem vid textkommunikation mellan deltagaren och 

behandlaren.  

 Av etiska skäl exkluderades en person på grund av att deltagren skattade högre än fyra 

på MADRS-S item nio som avser att mäta livslust. Internetbehandling ansågs i detta fall som 
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otillräcklig och vederbörande kontaktades av projektansvarig och hänvisades till mer lämplig 

behandling.     

Statistiska analyser  

Skillnader mellan för- och eftermätning analyserades i följande uppsats med ett t-test för 

beroende mätningar med datorprogrammet Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 

Genom denna statistiska analys jämförs deltagarnas resultat på självskattningsformulären 

MADRS-S, HADS och OQ45 före behandling med resultaten efter avslutad behandling.  

 Intention to treat analys. För att undersöka förändringar hos deltagarna användes en 

intention to treat analys (ITT analys) där samtliga deltagare som påbörjade 

internetbehandlingen inkluderades. Genom att även inkludera deltagare som avbryter 

behandlingen kan man få en mer realistisk bild av behandlingseffekten (Lintvedt, et al. 2011). 

Då data från eftermätning saknades för de fyra deltagare som avbröt internetbehandlingen 

användes vederbörandes värden från förmätningarna. Genom att inkludera deltagare som inte 

fullföljer behandlingen finns det en risk att behandlingseffekten underskattas. Å andra sidan 

finns det risk att man överskattar behandlingseffekten om man exkluderar deltagare som 

avbryter.  

 Fem t-test för beroende mätning användes i ITT analysen för att undersöka förändringar 

i deltagarnas poäng på självskattningsskalorna MADRS-S, HADS och OQ-45. På 

självskattningsskalan HADS utfördes ett t-test för beroende mätning för vardera delskalan 

ångest och depression, eftersom föreliggande uppsats har ett primärt syfte att undersöka 

deltagarnas nivå av depression. 

 Completers-analys. I en completers-analys inkluderades enbart de deltagare som 

fullföljde internetbehandlingen, och analysen kan ge en indikation om vad en fullständigt 

genomförd behandling har för effekt (Lintvedt, et al. 2011). De deltagare som avbröt 

internetbehandlingen exkluderades på grund av att de inte fyllde i eftermätningarna. Fem 

stycken t-test för beroende mätning användes i Completers-analysen för att undersöka 

förändringar i poäng hos deltagarna av självskattningsskalorna MADRS-S, HADS och OQ-

45. På självskattningsskalan HADS utfördes ett t-test för beroende mätning vardera för 

delskalorna ångest och depression.  

 Cohens´d. För att räkna ut inomgruppseffektstorlek användes följande formel för 

Cohens´d:  
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 Genom att subtrahera medelvärdet efter behandlingen med medelvärdet före behandling 

för respektive självskattningskala och dela summan med respektive standardavvikelse 

beräknas effektstorleken. Om Cohens´ d är mindre än 0,2 anses effekten betydelselös, 0,2-0,5 

innebär en liten effekt, 0,5-0,8 en måttlig effekt, och 0,8 eller större som stor effekt (Cohen 

1977).  

 Klinisk signifikans. Statistisk signifikans kan ange huruvida skillnader i medelvärden 

beror på slumpmässiga förändringar, men ger ingen information angående variationen i hur 

enskilda individer inom den behandlade gruppen svarar på en viss typ av behandling 

(Lambert & Ogles,2009). Enligt Jacobson och Truax är klinisk signifikant förändring på olika 

sätt relaterad till patientens återgång till normalt fungerande efter avslutad behandling, och 

kan därför vara ett mer lämpligt mått vid utvärdering av behandlingseffekter (Jacobson och 

Truax 1991). Ytterligare fördelar med att använda klinisk signifikans som analysmetod är att 

hänsyn tas till förändring på individuell nivå, samt att det anses vara ett användbart mått då 

små urval föreligger och förmågan att upptäcka statistiskt säkerställda skillnader är bristfällig 

(Lambert & Ogles, 2009). För att beräkna klinisk signifikans användes Jacobson och Truax 

(1991) modell. Utifrån denna modell beräknas klinisk signifikans i två steg. Inledningsvis 

beräknas Reliable Change Index (RCI) vilket är ett mått som används för att säkerställa att 

den observerade förändringen hos en enskild individ är tillförlitlig. För att beräkna RCI värdet 

användes Jacobson och Truax (1991) formel, som lyder:  

 

 

 

 

 Ett RCI mått beräknades för varje patient genom att dividera skillnaden mellan den 

observerade för- (x1) och eftermätningen (x2) med standardfelet för skillnaden (Sdiff). Hur 

stort standardfelet bli beror i sin tur på hur tillförlitligt mätinstrumentet är. En reliabel 

förbättring anses ha skett när patientens RCI värde är mindre än -1.96. Ett RCI värde över 

1.96 innebär en reliabel försämring (Lambert & Ogles, 2009).  

 I det andra skedet beräknas ett cutoff värde för när en patient inte längre kan anses 

tillhöra populationen ”patient”, med andra ord när diagnosen inte länge är uppf lld. För att 

kunna beräkna ett tillförlitligt cutoff värde krävs i många fall data från ett normativt sampel, 
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för att  unna  ämföra populationen ”patient” med populationen ”ic e-patient”, vil et i 

åtskilliga fall saknas inom psykologisk forskning (Jacobson och Truax,1991).  

 I föreliggande uppsats saknas ett svenskt normativt jämförelsesampel för de använda 

självskattningsskalorna och därför beräknas inget cutoff värde utifrån en normalpopulation. 

Patienter utvärderades istället utifrån RCI värden och klassificerades som förbättrande (RCI 

mindre än -1.96), oförändrade (ingen förändring i RCI) eller försämrade (RCI större än 1.96). 

I föreliggande uppsats användes istället ett cutoff värde utifrån MADRS-S där deltagare som 

skattade mindre än 7 inte ansågs uppfylla kriterierna för depression. För att anses som kliniskt 

signifikant återställd med avseende på depression ska deltagaren efter avslutad behandling ha 

ett RCI värde som är mindre än -1,96 samt skatta mindre än 7 på MADRS-S.  

 

Resultat 

I tabell 1 presenteras demografisk data och ger en överblick över deltagarna (n=18). 

Deltagarnas medelålder var 38,3 och könsfördelningen var jämn. Majoriteten av deltagarna 

använde antidepressiv medicin och enbart en deltagare hade aldrig medicinerats för sin 

depression.   
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Tabell 1. 

Demografiska data för samtliga deltagare som påbörjade internetbehandlingen (n=18). 

 
 *Föräldraledig 

 ** Antidepressiva läkemedel 

 *** Pågående kontakt, ej psykologisk behandling  

 

 

 

Förändring från för- till eftermätning  

För att analysera deltagarnas förändring från för- till eftermätning på respektive 

självskattningsskala användes ett tvåsvansat t-test för beroende mätningar.  

 Intention to treat analys. Tabell 2 visar medelvärdespoängen på mätinstrument för 

samtliga deltagare (n=18) som påbörjade behandlingen. Resultaten på ITT analysen visade på 

signifikanta skillnader på samtliga självskattningsskalor, med undantag för HADS 

Ångestskala.  
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Tabell 2.  

Medelvärdet på för- och eftermätning, samt inomgruppseffektstorlek gällande 

depressionssymptom, psykisk hälsa och ångest för samtliga deltagare som påbörjade 

behandlingen 

  

 Resultaten visade att deltagare uppnådde en minskning av depressionssymptom samt 

en förbättring av psykisk hälsa. Analys med beroende t-test visade på en signifikant skillnad 

mellan för- och eftermätning på MADRS-S, (t=2,657, df=17, p= 0,017), samt för OQ-45, 

(t=2,899, df=17, p=0,01).  Signifikanta skillnader uppnåddes även för HADS Totalskala, 

(t=2,128, df=17, p=0,048) samt för delskalan HADS Depression, (t=2,183, df=17, p=0,043). 

För delskalan HADS Ångest visade analysen på icke-signifikanta skillnader, (t= 1,230, df=17, 

p=0,236).  

 Utifrån Cohens riktlinjer för effektstorlek (Cohen, 1997) visade MADRS-S medelstark 

inomgruppseffektstorlek och resterande självskattningsskalor visade en liten 

inomgruppseffektstorlek. 

 Completers-analys. Tabell 3 visar medelvärdespoängen på mätinstrumenten för 

samtliga deltagare (n=14) som fullföljde behandlingen. Completers-analysen visade på 

signifikanta skillnader på samtliga självskattningsskalor, bortsett från delskalan HADS 

Ångest.  

 

 

 

 

 

 Förmätning (n=18) Eftermätning (n=18) 

Självskattningsskalor M SD M SD Cohens´d 

 

MADRS-S 

 

23,83 

 

5,3 

 

18,94 

 

8,89 

 

0,67 

OQ 45 94,83 17,20 86,94 18,25 0,45 

HADS- Totalskala 22,89 5,18 20,56 5,94 0,42 

HADS- Depressionsskala 11,33 3,07 9,83 3,55 0,45 

HADS- Ångestskala 11,56 4,19 10,72 3,60 0,21 
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Tabell 3.  

Medelvärdet på för- och eftermätning, samt inomgruppseffektstorlek gällande 

depressionssymptom, psykisk hälsa och ångest för samtliga deltagare som fullföljde 

behandlingen. 

 

  

 Resultaten på MADRS-S visade på signifikanta skillnader i depressionssymptom 

mellan för- och eftermätning, (t=2,807, df=13, p=0,015). Signifikanta skillnader uppnåddes 

även på OQ-45, (t=3,102, df=13, p=0,008), samt för HADS Totalskala, (t=2,195, df=13, 

p=0,047) och HADS Depressionsskala, (t=2,257, df=13, p=0,042). Resultatet för HADS 

Ångestskala var ej signifikant, (t=1,235, df=13, p=0,239). Utifrån Cohens riktlinjer för 

effektstorlek (Cohen, 1997) visade MADRS-S på en stor inomgruppseffekt, samt medelstora 

effekter på OQ-45 och HADS- Totalskala.  

 

 

 

  

 Förmätning (n=14) Eftermätning (n=14)  

Självskattningsskalor M SD M SD Cohens´d 

MADRS-S 22,71 4,03 16,42 7,63 1,03 

OQ 45 93,21 15,14 83,07 14,77 0,68 

HADS- Totalskala 21,64 4,83 18,64 4,92 0,61 

HADS-Depressionsskala 10,93 2,87 9,00 3,14 0.30 

HADS- Ångestskala 10,71 4,34 9,64 3,25 0,28 
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Figur 2. För- och eftermätning gällande depressionssymptom för respektive deltagare som 

fullföljde behandlingen 

 

 

  Figur 2 visar de enskilda deltagarnas (n=14) förändring utifrån för- och eftermätning på 

MADRS-S. Enbart en av deltagarna var fri från depression vid eftermätningen (7 %) enligt 

cut-off gränsen <7. Lite över en tredjedel av deltagarnas (36 %) depressionssymptom 

förändrades från att motsvara måttlig till lindrig depression. Fyra deltagare (29 %) 

förändrades ej, utan kvarstod inom intervallet för lindrig depression. Ytterligare fyra deltagare 

(29 %) förblev inom intervallet för måttlig depression. 
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 Figur 3. För- och eftermätning gällande ångestsymptom för respektive deltagare som 

fullföljde behandlingen. 

 

 

 Figur 3 visar de enskilda deltagarnas (n=14) förändring utifrån för- och eftermätning på 

HADS ångestskala. Totalt fem av deltagarna förbättrades gällande grad av ångest, utav dessa 

var enbart en av deltagarna (7 %) förbättrades från måttlig till normal ångest. Ytterligare en 

deltagare (7 %) förbättrades från mild till normal ångest. En deltagare (7 %) förändrades från 

att motsvara svår till måttlig ångest samt två av deltagarna (14 %) förbättrades från måttlig till 

mild ångest. För fem av deltagarna (35 %) skedde ingen förändring i grad av ångest. Fyra av 

deltagarna visade förhöjd grad av ångest vid eftermätning; två av deltagarna (14 %) 

förändrades från att motsvara mild till måttlig och två av deltagarna (14 %) förändrades från 

att motsvara normal till mild ångest.  

 Reliabel förändring. För att undersöka hur enskilda deltagare svarade på behandlingen 

beräknades ett index för reliabel förändring (RCI) för samtliga deltagare som fullföljde 

behandlingen. Därefter undersöktes andelen deltagare som uppnådde en reliabel förändring.  
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Tabell 4.  

Data som låg till grund för uträkning av RCI värde på respektive självskattningsskala 

Värde MADRS-S HADS 

Totalskala  

HADS 

Depression 

HADS 

Ångest  

OQ-45 

Reliabilitet (r) 0,84 0,72 0,70 0,74 0,84 

SD 4,8 7,07 4,09 4,31 23,94 

SE 1,92 3,74 2,24 2,20 9,58 

Sdiff 2,72 5,29 3,17 3,11 13,54 

 

 Reliabilitetsmått för respektive instrument har hämtats från tidigare studier och baserats 

på test-retest mått för HADS och OQ-45 (Zigmond & Snaith 1983; Lambert et al.1996 ). För 

MADRS-S fanns inte test-retest mått att tillgå varför reliabilitetsmåttet Cronbach’s alpha 

användes istället (Fantion och Moore 2009). Standardavvikelsen (SD) för OQ-45 och HADS 

beräknades utifrån resultaten från samtliga deltagare som hade deltagit vid förmätningarna, 

vilket inkluderade 30 deltagare. För MADRS-S användes SD från en studie (n=34) inom 

psykiatrin utförd av Svanborg och Åsberg (1994). Därefter beräknades ett RCI värde för de 

deltagare som fullföljde behandlingen. 
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Tabell 5.  

RCI värden och förekomsten av reliabel förändring för depression och psykisk hälsa* 

Deltagare  MADRS-S Förändring OQ-45 Förändring 

Deltagare 7 −9,19 Reliabel förbättring −3,10 Reliabel förbättring 

Deltagare 8 −6,62 Reliabel förbättring −1,63 Oförändrad 

Deltagare 5 −4,41 Reliabel förbättring −0,37 Oförändrad 

Deltagare 12 −3,31 Reliabel förbättring −0,22 Oförändrad 

Deltagare 10 −2,94 Reliabel förbättring −0,22 Oförändrad 

Deltagare 11 −2,94 Reliabel förbättring −1,11 Oförändrad 

Deltagare 2 −2,94 Reliabel förbättring −0,67 Oförändrad 

Deltagare 13 −1,84 Oförändrad** −0,89 Oförändrad 

Deltagare 14 −1,84 Oförändrad −1,55 Oförändrad 

Deltagare 6 −0,37 Oförändrad −0,30 Oförändrad 

Deltagare 9 0 Oförändrad −1,63 Oförändrad 

Deltagare 4 0,74 Oförändrad −0,87 Oförändrad 

Deltagare 1 1,10 Oförändrad −0,15 Oförändrad 

Deltagare 3 2,21 Reliabel försämring 0,44 Oförändrad 

*
 
Värdet på RCI måttet ska vara mindre än -1,96 för att deltagarens resultat på självskattningen efter 

behandlingen ska anses vara reliabelt lägre jämfört med resultat på självskattningen före behandlingen. Ett RCI 

mått över 1,96 innebär en reliabel försämring. 

** Med oförändrad menas att personen inte uppnått en reliabel förändring. 

 Tabell 5 visar resultaten av beräkningen på MADRS-S att 50 procent av deltagarna 

uppnådde en reliabel förbättring av depressionssymptom. En deltagare ansågs efter 

behandlingen som klinisk signifikant återställd, då deltagren hade ett RCI värde som var 

mindre än -1,96 och skattade >7 på MADRS-S.  En deltagare (7 %) uppvisade en reliabel 

försämring av depressionssymptom, då skattningen på eftermätningen översteg skattning på 

förmätningen, medan 43 procent av deltagarna inte uppvisade någon reliabel förändring och 

ansågs som oförändrade. 

 Resultaten på OQ-45 visar att en deltagare (7 %) ansågs som reliabelt förbättrad 

gällande psykisk hälsa.  
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Tabell 6.  

RCI värden och förekomsten av reliabel förändring på HADS-skalorna* 

 

Deltagare  HADS 

Totalskala 

Förändring HADS 

Depression 

Förändring HADS 

Ångest 

Förändring  

Deltagare 7 −2,08 Reliabel förbättring −1,89 Oförändrad −1,61 Oförändrad 

Deltagare 11 −1,89 Oförändrad** −2,21 Reliabel förbättring −0,97 Oförändrad 

Deltagare 2 −1,70 Oförändrad −1,58 Oförändrad −1,29 Oförändrad 

Deltagare 14 −1,51 Oförändrad −0,32 Oförändrad −2,35 Reliabel förbättring 

Deltagare 4 −0,95 Oförändrad −0,63 Oförändrad −0,96 Oförändrad 

Deltagare 9 −0,76 Oförändrad −0,32 Oförändrad −0,97 Oförändrad 

Deltagare 13 −0,76 Oförändrad −1,89 Oförändrad 0,64 Oförändrad 

Deltagare 5 −0,38 Oförändrad −0,32 Oförändrad −0,32 Oförändrad 

Deltagare 10 0 Oförändrad −0,32 Oförändrad 0,32 Oförändrad 

Deltagare 12 0 Oförändrad 0,32 Oförändrad −0,32 Oförändrad 

Deltagare 1 0,19 Oförändrad −0,63 Oförändrad 0,96 Oförändrad 

Deltagare 8 0,38 Oförändrad 0 Oförändrad 0,64 Oförändrad 

Deltagare 3 0,57 Oförändrad −0,32 Oförändrad 1,29 Oförändrad 

Deltagare 6 0,95 Oförändrad 1,58 Oförändrad 0 Oförändrad 

*Värdet på RCI måttet ska vara mindre än -1,96 för att deltagarens resultat på självskattningen efter 

behandlingen ska anses vara reliabelt lägre jämfört med resultat på självskattningen före behandlingen. Ett RCI 

mått över 1,96 innebär en reliabel försämring. 

** Med oförändrad menas att personen inte uppnått en reliabel förändring. 

 

 I tabell 6 presenteras resultaten för HADS Totalskala där sju procent ansågs som 

reliabelt förbättrade efter genomförd behandling. En andel på 93 procent uppnådde ej en 

reliabel förbättring. Vidare visar resultaten för HADS Depressionsskala samt HADS 

Ångestskala att sju procent ansågs som reliabelt förbättrade gällande depressions- respektive 

ångestsymptom, medan 93 procent inte uppnådde RCI värde som motsvarade en reliabel 

förbättring.  
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Tabell 7.  

Andelen reliabel förändring angiven i procent gällande depressionssymptom, psykisk hälsa 

och ångest 

 

 Reliabel förbättring Ingen reliabel 

förändring 

 

Reliabel försämring 

MADRS-S 50 % 43 % 7 % 

OQ-45 7 % 93 %  

HADS Totalskala 7 % 93 %  

HADS Depression 7 % 93 %  

HADS Ångest 7 % 93 %  

 

 Tabell 7 visar en sammanfattning av hur många procent av deltagarna som blev reliabelt 

förbättrade, oförändrade samt försämrade på respektive självskattningsskala.  

 

Upplevelser av internetbehandlingen  

Efter avslutad behandling ombads samtliga deltagare som genomfört behandlingen (n=14) att 

besvara en utvärderande enkät, där 13 deltagare deltog. Efter behandlingen angav 31 procent 

av deltagarna att de var mycket nöjda med behandlingen, 23 procent att de var huvudsakligen 

nöjda med behandlingen och 46 procent var neutralt inställda till behandlingen.  

 I utvärderingen efter behandlingen framkom att många av deltagarna ansåg att 

behandlingen gick för fort fram och att behandlingstiden borde förlängas. Av deltagarna 

angav 31 procent att de var missnöjda med behandlingstempot, 15 procent var huvudsakligen 

nöjda med tempot och 54 procent hade en neutral inställning gällande tempot på 

behandlingen. En del deltagare upplevde att textmängden var för omfattande och efterfrågade 

mer tid för arbete med de olika modulerna.  

 Gällande deltagarnas tillfredsställelse med terapeuten hade 31 procent en neutral 

inställning, 31 procent var huvudsakligen nöjda med sina terapeuter och 39 procent angav att 

de var mycket nöjda med sina terapeuter. Flera deltagare kommenterade att de saknade 

personlig kontakt med en psykolog och att behandlingen kunde upplevas som opersonlig. 

Vidare menade flera deltagare att internetbehandlingen var ett bra komplement till traditionell 

psykoterapi, men krävde mycket egen drivkraft. Ingen av deltagarna hade påbörjat varken ny 
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psykologisk eller farmakologisk behandling under tiden som internetbehandlingen pågick.   

 

Följsamhet till internetbehandlingen  

När samtliga deltagare, innan påbörjad behandling, blev tillfrågade om de hade tilltro till 

internetbaserad behandling svarade 33 procent att de trodde på denna typ av behandling och 

61 procent svarade att de delvis trodde på den här typen av behandling. En deltagare trodde 

inte på denna typ av behandling och avbröt efter modul 1. Av samtliga deltagare som 

genomgick internetbehandlingen (n=18), avslutade 61 procent samtliga åtta moduler, och 22 

procent avbröt behandlingen och deltog inte i eftermätningen. Resterande deltagare (17 %) 

gemförde ej samtliga moduler, men deltog ändå i eftermätningarna. 

 Deltagarnas tidsåtgång för arbetet med modulerna varierade. Vissa deltagare spenderade 

mellan 10-15 timmar i veckan och andra mellan 1-3 timmar i veckan med bearbetning av 

modulerna. Genomsnittstiden för deltagarnas veckovisa arbete med modulerna var 4 timmar. 

 

Jämförelsedata 

Jämförelsedata är hämtade från samma öppenvårdspsykiatriska mottagningar i Region Skåne 

som deltagarna som genomförde internetbehandlingen rekryterandes från. Data bestod av 

ålder och kön för samtliga patienter (n=1094) som har behandlats för egentlig depression 

under samma tidpunkt som rekrytering av deltagare till internetbehandlingen pågick. 

Medelålder för patienterna som behandlades för depression inom öppenvårdspsykiatrin var 

47,8 år, med en könsfördelning där 722 (66 %) var kvinnor och 372 var män (34 %).  

 Ett oberoende t-test utfördes för att undersöka om det förelåg en signifikant skillnad 

gällande åldersfördelningen mellan deltagarna i internetbehandlingen och jämförelsegruppen. 

Resultaten visade att deltagarna i internetbehandlingen var signifikant yngre än deltagarna i 

jämförelsegruppen, med en medelålder på 38,3 år för deltagarna genomgick 

internetbehandlingen, jämfört med en medelålder på 47,8 år för jämförelsegruppen (t=-3,59, 

df=18,71, p= 0,002).  

 För att undersöka om det förelåg en signifikant skillnad med avseende på 

könsfördelningen mellan de två grupperna utfördes ett chi-2 test, vilket visade på icke-

signifikant resultat (x²=2,012, df=1, p=0,209). I figur 4 illustreras den procentuella 

könsfördelningen mellan deltagare som ingick i internetbehandlingen och patienter från 

psykiatriska öppenvårdsmottagningar i Region Skåne. 
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Figur 4. Procentuell jämförelse av kön mellan deltagare som ingick i internetbehandlingen 

och patienter från psykiatriska öppenvårdsmottagningar i Region Skåne 

 

 

 

 

Diskussion 

 

I denna uppsats utvärderades ett nyligen implementerat internetbehandlingsprogram för 

depression, och i syfte att besvara forskningsfrågan huruvida internetbaserad KBT är ett 

lämpligt behandlingsalternativ för patienter med egentlig depression inom 

öppenvårdspsykiatrin. Ett annat syfte med uppsatsen var att beskriva den berörda 

patientgruppens följsamhet till internetbehandlingen, där den andra forskningsfrågan ämnade 

besvara hur deltagarnas följsamhet till och upplevelsen av internetbehandlingen såg ut. 

Uppsatsens tredje syfte var av explorativ natur, med syfte att undersöka om patienter inom 

öppenvårdspsykiatrin skiljer sig från självrekryterade deltagare ur allmänheten, samt från 

andra psykiatripatienter med depression. Uppsatsen ämnade besvara forskningsfrågorna om 

det finns skillnader mellan den undersökta patientgruppen och andra patienter inom 

öppenvårdspsykiatrin i Region Skåne gällande psykisk hälsa, samt ålder- och könsfördelning. 

Jämförelser gjordes även mellan deltagare i föreliggande uppsats och självrekryterade 

deltagare från svenska studier för att besvara forskningsfrågan om det fanns någon skillnad 

gällande demografisk data och depressionssymptom mellan deltagare i föreliggande uppsats 

och andra deltagare som har behandlats med internetbaserad KBT för depression.   
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De övergripande resultaten visade att internetbehandlingen ledde till statistiskt signifikanta 

skillnader på samtliga självskattningsskalor (MADRS-S, OQ-45 och HADS), med undantag 

för delskalan HADS Ångest. Av samtliga deltagare som genomförde behandlingen uppnådde 

50 procent en reliabel förbättring gällande depressionssymptom. Resultaten tyder på att det 

finns skillnader mellan deltagare i föreliggande uppsats och självrekryterade deltagare 

gällande demografisk data. Även skillnader gällande ålder mellan deltagarna i föreliggande 

studie samt patienter inom öppenvårdspsykiatrin har observerats. Deltagarnas följsamhet till 

behandling liknar det som har observerats i en del tidigare forskning, där cirka en femtedel 

inte fullföljde internetbehandlingen. Hälften av deltagarna var nöjda eller mycket nöjda med 

internetbehandlingen, dock upplevdes behandlingstempot som högt. Sammantaget tyder 

resultaten på att deltagarna får en signifikant minskning av depressionssymptom och 

förbättrad psykisk hälsa efter avslutad behandling. Dock blir majoriteten inte återställda utan 

har kvarstående depressionssymptom efter behandlingen, vilket är en skillnad jämfört med 

tidigare forskning där en större andel deltagare blir kliniskt signifikant återställda. Resultaten i 

föreliggande uppsats bör tolkas med försiktighet och kan endast ses som ett indirekt stöd för 

internetbehandlingens effekt för patienter med depression inom öppenvårdspsykiatrin.  

 Diskussionens första del kommer att ägnas åt att tolka och diskutera resultaten, samt att 

besvara hypoteserna och forskningsfrågorna. I den senare delen kommer uppsatsens metod att 

diskuteras samt ges förslag på framtida forskning.    

Resultatdiskussion 

Enligt uppsatsens första hypotes förväntades patienter efter internetbehandlingen uppvisa 

signifikant minskade depressionssymptom, ökad psykisk hälsa samt minskade 

ångestsymptom.  

 Intention to treat och Completers-analys. För att mäta kausala effekter av en 

behandling är det rekommenderat att använda randomisering, kontrollgrupp och ITT analys 

medan completers-analys kan ge en indikation om vad för effekt en fullständigt genomförd 

behandling ger för de patienter som fullföljer behandlingsprogrammet (Lintvedt, et al. 2011). 

Eftersom kontrollgrupp och randomisering saknas i föreliggande uppsats går det inte att uttala 

sig om kausala effekter av internetbehandlingen. Trots detta har vi valt att genomföra en ITT 

analys eftersom den tar hänsyn till antalet patienter som inte fullföljer behandlingen, och 

kompletterar därmed den information som man får av completers-analysen.  ITT analys skulle 

kunna medföra att de förändringar som uppmätts underskattas, då även deltagare som inte 

fullföljer behandlingen inkluderas. Å andra sidan skulle en completers-analys kunna 
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överdriva de förändringar som har skett, då man utesluter deltagare som av olika skäl 

avbryter, varför dessa två analysmetoder har använts för att komplettera varandra. I följande 

avsnitt kommer främst ITT analysen att ligga till grund för resultatdiskussionen.  

 Både ITT analysen, där samtliga deltagare inkluderades, samt completers-analysen, där 

enbart deltagare som fullföljde internetbehandlingen inkluderades, visade att deltagare 

uppnådde en minskning av depressionssymptom samt en förbättring gällande psykisk hälsa. 

Resultaten pekade på signifikanta skillnader mellan för- och eftermätning på MADRS-S, med 

en medelstark effektstorlek för ITT analysen, och completers-analysen visade en stark 

effektstorlek. Även för OQ-45, HADS Totalskala, samt för delskalan HADS Depression 

visade resultaten på signifikanta skillnader samt små effektstorlekar på ITT analysen. Därmed 

bekräftas uppsatsens hypotes om att deltagare som tar del av internetbehandling får en 

signifikant minskning av depressionssymptom. Uppsatsens andra hypotes kan bekräftas då 

resultaten visar en signifikant skillnad mellan före- och eftermätning gällande psykisk hälsa, 

dock får resultatet tolkas med försiktighet då endast en liten effektstorlek uppmättes för ITT 

analysen.    

 I tidigare forskning har internetbaserade behandlingar visat sig vara effektiva vid 

behandling av depression på deltagare rekryterade från allmänheten. Utifrån meta-analysen av 

Spek et al. (2007) dras slutsatsen att internetbaserade behandlingar, i synnerhet de som 

inkluderar behandlarstöd, är effektiva. Resultaten från svenska studier av Andersson et al. 

(2005) och Vernmark et al. (2010) indikerar att deltagare som genomgår internetbaserad KBT 

erfar en reduktion av depressionssymptom direkt efter avslutad behandling, samt har en 

kvarstående effekt efter sex månaders uppföljning. Resultaten från föreliggande uppsats visar 

att deltagarna efter genomförd behandling får en signifikant minskning gällande 

depressionssymptom och en förbättrad psykisk hälsa. Dock bör resultaten tolkas med 

försiktighet och det kan inte uteslutas att förändringen kan bero på andra faktorer som inte 

kan tillskrivas internetbehandlingen. Resultaten från föreliggande uppsats kan i bästa fall 

betraktas som tendenser på att internetbehandling kan ge en effekt för patienter inom 

öppenvårdspsykiatrin. 

 I studier med självrekryterade deltagare från allmänheten observerades även 

förbättringar gällande symptom på ångest för de som genomgick internetbehandlingen 

(Andersson et al., 2005; Vernmark et al., 2010). I föreliggande uppsats uppnåddes enbart en 

svag, icke-signifikant minskning på delskalan HADS Ångest. En del deltagare erhöll en 

minskning gällande ångestsymptom efter avslutad behandling, dock kan resultaten inte anses 

som tillförlitliga och hypotesen om att genomförd internetbehandling för depression ska leda 
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till en signifikant minskning av ångestsymptom kan således inte bekräftas.  

 Efter avslutad internetbehandling upplevde fem deltagare en minskning och fem 

klassificerades som oförändrade gällande grad av ångest. Att relativt få antal deltagare 

upplevde minskad grad av ångest efter avslutad internetbehandling kan möjligtvis bero på att 

behandlingen fokuserar uteslutande på depressionssymptom. Enligt Otte (2008) är 

samsjuklighet av ångest och depression mycket vanligt och därför skulle det eventuellt kunna 

gynna deltagare att framtida behandlingsprogram inkluderade en modul som avhandlade 

ångest.  

 Reliabel förändring. Internetbehandlingens effekt utvärderades även med avseende på 

reliabel förändring, där man undersökte hur de enskilda deltagarna svarade på behandlingen. 

Resultaten på MADRS-S visade att 50 procent av deltagarna erfor en reliabel förbättring 

gällande depressionssymptom efter genomförd behandling. Detta bekräftar delvis uppsatsens 

andra hypotes om att en betydande andel deltagare skulle uppleva en reliabel förbättring efter 

behandlingen. Dock kvarstår en andel på 43 procent där deltagarna inte uppfyllde kriterierna 

för reliabel förbättring, och betraktas därför som oförändrade gällande depressionssymptom. 

Då endast en deltagare ansågs som återställd efter internetbehandlingen väcker resultaten 

frågor kring huruvida internetbehandling kan anses som tillräckligt framgångsrik för 

depressionspatienter inom öppenvårdspsykiatrin.  

 En deltagare, vilket utgör 7 procent, uppvisade en reliabel försämring gällande 

depressionssymptom. Orsakerna till detta försämrade tillstånd skulle kunna bero på att denna 

behandlingsform inte passade vederbörande eftersom behandlingen till sin natur kräver 

mycket egen drivkraft och självständigt arbete. Dock saknas underlag för att med säkerhet 

fastställa orsakerna till försämringen. Av etiska skäl är det viktigt att följa upp de patienter 

som försämras, och säkerställa att de får ytterligare behandling.  

 Gällande deltagarnas psykiska hälsa och ångestsymptom kan hypotesen om att en 

betydande andel deltagare skulle uppleva en reliabel förbättring efter behandlingen inte 

bekräftas. Resultaten på OQ-45 visade att sju procent, vilket motsvarar en deltagare, blev 

reliabelt förbättrad efter genomförd internetbehandling. Samma mönster uppträder gällande 

depressionssymptom och ångest skattad utifrån HADS Totalskala, inklusive delskalorna 

HADS Depression samt HADS Ångest, där endast sju procent uppnådde reliabel förbättring. 

 För att deltagare ska anses som reliabelt förbättrade efter avslutad behandling behöver 

värdet på RCI måttet vara mindre än -1,96. En betydande andel deltagare låg dock på gränsen 

till att uppfylla kriterierna för att anses som reliabelt förbättrade gällande 

depressionssymptom och psykisk hälsa, men resultaten anses som icke-tillförlitliga eftersom 
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kriteriet inte uppfylldes. Därför kan man inte säkerställa att deltagarna varken blev förbättrade 

eller oförändrade gällande depressionssymptom och psykisk hälsa.  

 Enligt Jacobson och Truax (1991) kan reliabel förändring handla om att patienter 

förbättras eller återgår till normal funktionsnivå efter avslutad behandling. I föreliggande 

uppsats var det endast en deltagare som efter avslutad behandling kunde klassas som kliniskt 

signifikant återställd, och uppfyllde inte längre kriterierna för depression enligt MADRS-S. 

 Resultaten kan tolkas som att internetbehandling går i rätt riktning, men resultaten bör 

tolkas med försiktighet. Trots att deltagare erhåller förbättringar gällande 

depressionssymptom enligt MADRS-S blir majoriteten inte kliniskt signifikant återställda och 

återgår inte till normal funktionsnivå efter internetbehandlingen. Att enbart en av deltagarna i 

föreliggande uppsats anses som klinisk signifikant återställd, kan kontrasteras mot studien av 

Vernmark et al. (2010) där 37 procent ansågs vara klinisk signifikant återställda. Deltagarna i 

studien av Vernmark et al. (2010) var självrekryterade från allmänheten vilket möjligtvis kan 

förklara den observerade skillnaden. Till skillnad från deltagarna som genomgick 

internetbehandlingen i föreliggande uppsats, har självrekryterade deltagare självmant sökt sig 

till behandlingen vilket skulle kunna ha ökat deras motivation och intresse för att delta i 

internetbehandlingen. Det skulle även kunna vara så att psykiatripatienter kan vara en mer 

komplex och svårbehandlad grupp och svarar därför inte lika väl på denna typ av behandling.  

 Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att behandlingstiden på åtta veckor är för 

kort tid och att behandlingen borde förlängas, då KBT till stor del bygger på att individen ska 

lära sig att hantera sina egna problem. Eftersom ingen uppföljningsmätning har gjorts i 

föreliggande studie går det heller inte att uttala sig om huruvida de observerade tendenserna 

till symptomminskning gällande depression fortgår efter avslutad behandling. Under 

förutsättningen att deltagare fortsätter att använda sig av de strategier och arbetssätt som de 

har lärt sig under behandlingstiden, skulle de kunna tillgodogöra sig materialet och fortsätta 

att göra framsteg. I studien av Vernmark et al. (2010) till exempel hade deltagarna vid sex 

månaders uppföljning erhållit ytterligare minskning gällande depressionssymptom.  Det hade 

varit intressant att vidare undersöka huruvida en viss andel av deltagarna i föreliggande studie 

skulle kunna få ytterligare minskning gällnade depressionssymptom vid en uppföljning.  

 För att återkoppla till uppsatsen forskningsfråga angående huruvida internetbaserad 

KBT är ett lämpligt behandlingsalternativ för patienter med depression inom 

öppenvårdspsykiatrin tyder resultaten på att en betydande andel deltagare får en signifikant 

minskning och en reliabel förbättring gällande depressionssymptom efter behandling. Dock 

har majoriteten kvarstående depressionssymptom är har inte återgått till normal funktionsnivå.  
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Avsaknad av randomisering och kontrollgrupp i föreliggande uppsats medför begränsningar i 

de slutsatser som kan dras utifrån resultaten. Det kan inte uteslutas att de observerade 

förändringarna beror på faktorer i deltagarnas livsomständigheter, och inte kan tillskrivas 

behandlingen. I dagsläget är forskningsunderlaget kring patienter inom öppenvårdspsykiatrin 

otillräckligt, och det krävs mer forskning på denna patientgrupp för att med säkerhet kunna 

uttala som effekten av internetbehandling och besvara huruvida det är en lämplig behandling.  

 Upplevelse av internetbehandling. I uppsatsens andra syfte ingick att beskriva 

deltagarnas upplevelse av internetbehandlingen. Majoriteten av deltagarna i föreliggande 

uppsats trodde helt eller delvis på att internetbaserad behandling skulle kunna hjälpa dem. En 

deltagare trodde inte på denna typ av behandling och avbröt efter en modul. Deltagares 

förväntningar och tilltro till behandlingen skulle kunna vara en faktor som inverkar på 

behandlingsutfallet på så sätt att de som saknar tilltro i större utsträckning avbryter 

behandling. Det är viktigt att patienter känner att de vill och accepterar den behandling som 

de erbjuds. I studien av Waller och Gilbody (2009) framkom att en del deltagare hade 

föredragit traditionell psykoterapi, framför internetbaserad. I föreliggande studie uppgav en 

del deltagare att denna typ av behandling var ett bra komplement men att det inte kan ersätta 

traditionell psykoterapi då de ansåg att det personliga mötet med en behandlare är viktigt.  

Majoriteten av deltagarna hade tidigare erfarenhet av psykologisk behandling och många 

ansåg att internetbehandlingen var opersonlig. Flera deltagare upplevde att det var svårare att 

uttrycka sig i skrift och ansåg att det hade varit lättare att få prata med en behandlare. Dock 

saknas information om vilken behandling som deltagarna som genomgick 

internetbehandlingen hade föredragit. Möjligtvis hade en del eventuellt inte valt 

internetbaserad behandling, om de hade fått välja fritt bland andra alternativ. Trots detta 

upplevde 54 procent av deltagarna att de var mycket eller huvudsakligen nöjda med 

internetbehandlingen. Resterande 46 procent uppgav att de hade en neutral inställning 

gentemot behandlingen, vilket möjligtvis kan illustrera att de hade andra förväntningar om 

vad internetbaserad terapi skulle innebära.  

 Sammanfattningsvis visar resultaten gällande deltagarnas följsamhet till 

internetbehandlingen att 61 procent fullföljde samtliga moduler, och 78 procent av deltagarna 

fyllde i eftermätningarna. Gällande deltagarnas upplevelser av internetbehandlingen tyder 

resultaten på att majoriteten hade en tilltro till att internetbehandlingen skulle kunna hjälpa 

dem, och cirka hälften av deltagarna var nöjda efter behandlingen. Dock ansåg de flesta att 

tempot var för högt och att angav att de saknade personlig kontakt.  
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 Följsamhet till internetbehandlingen. I föreliggande uppsats uttryckte många 

deltagare att de ansåg att behandlingstempot var högt och att de i vissa fall saknade personlig 

kontakt med en terapeut. Detta väcker frågor kring huruvida deltagarna var fullt införstådda i 

vad det skulle innebära att genomgå internetbehandling. Enligt Andersson et al. (2008) kan 

internetbaserad behandling vara mer tidskrävande och ha ett högre tempo än traditionell KBT. 

Möjligen kan deltagare ha uppfattat internetbaserad behandling som mindre tidskrävande, då 

den inte förutsätter faktiska möten med en behandlare utan ger möjlighet att arbeta hemifrån. 

Dock är både textmassan och hemuppgifterna som ska rapporteras till behandlaren 

tidskrävande och om inte patienten är införstådd med detta innan påbörjad behandling finns 

det en risk att patienten inte avsätter den tid och engagemang som behandling kräver. Därför 

är det är viktigt att patienter är medvetna om vad internetbaserad terapi innebär.   

 Av samtliga deltagare som genomgick internetbehandlingen (n=18) avslutade 61 

procent samtliga 8 moduler, vilket kan jämföras med studien av Andersson et al. (2005) där 

65 procent genomförde alla moduler. Dessa resultat skulle kunna tolkas som att följsamheten 

till internetbehandling i föreliggande uppsats verkar gå i linje med vad som har uppnåtts i en 

annan Svensk studie. Dock kvarstår en betydande andel deltagare som av olika skäl inte 

genomför hela behandlingen. En anledning till att flera deltagare inte fullföljde samtliga 

moduler kan vara tidsbrist, då flera deltagare angav att de upplevde att behandlingen gick för 

fort fram och önskade mer tid. Ytterligare orsak skulle kunna vara att deltagarna inte var 

tillräckligt införstådda i det relativt höga tempo och självständiga arbete som behandlingen 

innebar, vilket skulle kunna ha medfört att deras engagemang avtog. 

 Terapeutiskt stöd. En utmaning med internetbaserade behandlingar är att motivera 

deltagare att slutföra behandlingen. Ett sätt att öka följsamheten och minska bortfallet kan 

vara att inkludera terapeutstöd, vilket bland annat har observerats av Bergström et al. (2010) 

där internetbehandling utan terapeutstöd resulterade i mindre behandlingseffekt och större 

bortfall. Dock är konceptet terapeutiskt stöd inte tillräckligt utforskat och på vilket sätt detta 

ska implementeras i internetbaserade behandlingar. Trots att internetbehandlingen i 

föreliggande uppsats inkluderar terapeutiskt stöd så uppgav ändå en betydande andel 

deltagare att internetbehandlingen upplevdes som opersonlig och att de saknade personlig 

kontakt med en behandlare. Berger et al. (2011) menar att det är oklart vilken typ av stöd och 

återkoppling som deltagare som genomför internetbehandling finner meningsfullt och 

framhåller att det krävs mer forskning för att kunna fastställa på vilket sätt terapeutens 

återkoppling påverkar behandlingsutfallet. Det skulle även kunna vara så att patienterna inom 

öppenvårdspsykiatrin behöver mer, eller en annan typ at terapeutstöd för att 
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internetbehandling ska fungera.  

 Avhopp. I flera studier framförs det att det saknas information om varför vissa deltagare 

väljer att avbryta behandling (Kaltenthaler et al., 2008b). I föreliggande uppsats hoppade fyra 

deltagare av behandlingen och fyllde inte i eftermätningarna. En av dessa deltagare trodde 

inte på denna typ av behandling och hoppade av efter en modul. Anledningen till varför 

deltagarna valde att avbryta är okänd och det hade varit intressant att närmare undersöka 

dessa. Andelen avhopp kan även illustrera det faktum att internetbaserad behandling inte 

lämpar sig för alla patienter och att ett visst antal avhopp är någonting som man behöver ha 

med i beräkningen. I studien av Andersson et al (2005) var antalet avhopp i 

behandlingsgruppen 37 procent, medan i studien av Vernmark et al. (2010) rapporteras 7 

procents avhopp i internetbehandlingsgruppen. Dessa resultat ställs mot 22 procent avhopp i 

föreliggande uppsats. Detta visar på att andelen deltagare som avbryter behandling varierar 

mellan olika studier och att orsakerna till avhopp samt hur detta ska förebyggas, behöver 

utforskas ytterligare.  

 Motivation till internetbehandling. Enligt Bendelin et al. (2011) är motivation hos 

deltagarna en viktig faktor, då patienter som är motiverade till behandling uppskattar det 

självständiga arbetet, medan de som saknar motivation uppger att de saknar personligt stöd 

och kontakt med en behandlare. Detta kan leda till att patienter som är motiverade i högre 

utsträckning genomför behandlingen än de patienter som inte uppvisar lika stort engagemang.  

I föreliggande uppsats kommenterade flera deltagare att internetbehandlingen krävde mycket 

egen drivkraft och att det kunde vara svårt att finna motivationen i början av behandlingen. 

Även Andersson et al. (2008) belyser motivation som en viktig aspekt och menar att 

depressionspatienter inledningsvis är långsamma när det gäller att visa intresse och 

engagemang för internetbehandling. Detta skulle kunna förklaras av sjukdomsbilden hos 

deprimerade patienter där brist på energi, passivitet, undvikande samt minskat intresse och 

glädje för aktiviteter är vanliga symptom. Därför skulle man kunna inkludera mer 

motiverande inslag i framtida internetbehandling, åtminstone i inledningsskedet, för att 

eventuellt uppnå större behandlingseffekt för denna patientgrupp. Exempelvis skulle deltagare 

kunna träffas i grupp i inledningsskedet eller få motiverande samtal från behandlaren.  

Inklusionen av motiverande inslag skulle dock behöva testas för att utvärdera huruvida de 

leder till större behandlingseffekt.  

 Deltagarnas motivation och inställning till denna typ av behandling behöver undersökas 

i ett tidigt skede. Framkommer det redan i inledningsskedet att motivation saknas bör annan 

typ av behandling erbjudas. I föreliggande uppsats hänvisades deltagare till 
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internetbehandling av respektive vårdgivare och tog inte själva initiativet till behandlingen. 

Deltagarnas intresse och engagemang för internetbehandling undersöktes i viss mån genom 

information som framkom under SCID intervjun. Eftersom självrekryterade deltagare söker 

sig frivilligt till internetbehandling skulle man kunna anta att dessa i större utsträckning är 

mer motiverade till behandlingen. För patienter som inte själva söker sig till denna 

behandlingsform kan motivationen se annorlunda ut, varför dessa aspekter behöver 

undersökas närmare innan påbörjad behandling.  

Jämförelse av deltagare  

Uppsatsens tredje syfte var av explorativ natur, då man i tidigare forskning har belyst behovet 

av att studera effekten av internetbehandling på patienter inom psykiatrin. Utifrån detta syfte 

undersöktes i vilken utsträckning deltagare i föreliggande uppsats skiljer sig från 

självrekryterade patienter ur allmänheten som har genomgått internetbehandling samt från 

andra patienter med depression inom öppenvårdspsykiatrin.   

 Skillnader gällande depressionssymptom. För att besvara forskningsfrågan om det 

finns skillnader gällande depressionssymptom mellan deltagare i föreliggande uppsats och 

självrekryterade deltagare används jämförelsedata från två svenska studier av Andersson et al. 

(2005) och Vernmark et al. (2010).  

 Resultaten pekar på att deltagare i föreliggande uppsats får en signifikant minskning 

gällande depressionssymptom efter internetbehandlingen. Dock blir majoriteten inte 

återställda utan har kvarstående depressionssymptom efter avslutad behandling.  Detta går 

inte i linje med en del tidigare forskning som har bedrivits på självrekryterade deltagare från 

allmänheten, där en större andel deltagare blir återställda efter avslutad behandling (Vernmark 

et al., 2010).  

 I föreliggande studie låg deltagarnas medelvärde på förmätningen av MADRS-S på 23,8 

och 18,9 på eftermätningen. I studien av Andersson et al. (2005) hade deltagarna ett 

medelvärde på 20,1 före och 12,7 efter avslutad internetbehandling på MADRS-S, vilket är 

något lägre värden jämfört med deltagarna i denna studie. I studien av Vernmark et al. (2010) 

låg deltagarnas medelvärde på förmätning av MADRS-S på 21,2 och 15,0, på eftermätning, 

och 37 procent ansågs efter avslutad behandling kliniskt signifikant återställda. Skillnaden i 

deltagarnas medelvärden på för- och eftermätningen på MADRS-S är inte anmärkningsvärd 

mellan föreliggande uppsats och studien av Vernmark et al. (2010). Däremot är skillnaderna 

med avseende på kliniskt signifikant återställning markant, där endast 7 procent i föreliggande 

uppsats blev kliniskt signifikant återställd. Man kan diskutera vad skillnaderna i 
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behandlingsutfall mellan självrekryterade deltagare från allmänheten och deltagarna i denna 

uppsats beror på.  

 Sjukdomsbilden för patienter inom psykiatrin skulle kunna vara mer komplex, med 

högre grad av ångest och samsjuklighet. Deltagarna som ingick i internetbehandlingen i 

föreliggande studie använde även i högre utsträckning psykofarmaka jämfört med 

självrekryterade deltagare från allmänheten. Majoriteten (94 %) av deltagarna i föreliggande 

studie uppgav att de använder eller har använt antidepressiv medicin, vilket kan jämföras med 

19 procent i studien av Vernmark et al. (2010) och 22 procent i studien av Andersson et al. 

(2005). Det skulle kunna vara så att patienter inom öppenvårdspsykiatrin har svårare 

depressionssymptom, som maskeras genom en delvis effektiv farmakologisk behandling, och 

kräver mer omfattande behandlingsinsatser för att uppnå behandlingseffekt.  

 Socioekonomiska faktorer samt brist på socialt nätverk skulle också kunna ha inverkan 

på behandlingsutfallet. Det skulle kunna vara så att deltagare rekryterade från allmänheten 

hittar andra strategier att hantera sin depression på, exempelvis med hjälp av ett större socialt 

nätverk, vilket skulle innebära att depressionen inte i lika hög utsträckning inverkar på 

individens arbetsförmåga och sociala funktion. Därmed är det möjligt att depressionsepisoden 

inte medför lika allvarliga konsekvenser. 

 Ytterligare faktorer, som motivation och vilja till att genomgå internetbehandling, kan 

ha påverkat behandlingsutfallet och kan eventuellt förklara skillnaden mellan självrekryterade 

deltagare från allmänheten och deltagare inom öppenvårdspsykiatrin. Självrekryterade 

deltagare hade möjligtvis större initiativförmåga eftersom de på egen hand hade sökt sig till 

internetbehandlingen, och uppvisade därmed större intresse och engagemang för 

behandlingen.    

 Vidare skulle det kunna vara så att patienter inom öppenvårdspsykiatrin på grund av 

svårare depressionssymptom inte spontantförbättras i lika hög utsträckning som andra 

personer som lider av depression. Föreliggande uppsats är en del av ett pågående 

forskningsprojekt inom Region Skåne där internetbehandling testas på patienter inom 

öppenvårdspsykiatrin. Inom projektet används kontrollgrupp i form av väntelista, som 

författarna på grund av rådande tidsram inte fick tillgång till. Utifrån väntelistgruppen har 

man kunnat se tendenser till avsaknad av spontanförbättring för patienter inom 

öppenvårdspsykiatrin som står på väntelista. Skulle dessa resultat visa sig vara bestående 

skulle de motsäga vad som tidigare har observerats, där depressionssymptom har varit 

spontant övergående, exempelvis i studien av Vernmark et al. (2010) där väntelistgruppen 

erhöll en minskning gällande depressionssymptom. Att patienter inom öppenvårdspsykiatrin 
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inte uppvisar spontanförbättring i lika stor utsträckning som deltagare rekryterade från 

allmänheten skulle eventuellt kunna bero på att deras depressionssymptom är mer komplexa 

och svårbehandlade. 

  Jämförelse av demografi. I föreliggande uppsats ämnade författarna kontrastera den 

undersökta gruppen dels med självrekryterade deltagare från allmänheten och dels med andra 

patienter inom öppenvårdspsykiatrin gällande demografi. Jämförelsedata gällande 

könsfördelning och ålder har hämtats från samma öppenvårdspsykiatriska mottagningar i 

Region Skåne som deltagarna som genomförde internetbehandlingen rekryterandes från. 

Resultat från svenska studier av Andersson et al. (2005) och Vernmark et al. (2010) har också 

använts som jämförelsedata.  

 Kön. Utifrån demografisk data kan man se att könsfördelningen bland deltagarna i 

föreliggande uppsats var jämn, med lika delar män respektive kvinnor. Av samtliga patienter 

som behandlades för depression i Region Skåne under samma tidsperiod var 66 procent 

kvinnor och 34 procent män. Resultaten från chi-2 test visade icke-signifikant resultat 

gällnade könsskillnader. Dock är deltagarantalet i föreliggande studie litet vilket kan innebära 

svårigheter att uppnå signifikanta resultat. Då fler kvinnor behandlades för depression skulle 

man i föreliggande uppsats kunna förvänta en ojämn könsfördelning. Andra svenska studier, 

där deltagarna var självrekryterade, har könsfördelningen varit ojämn. I studien av Vernmark 

et al. (2010) var 68 procent av deltagarna kvinnor, och i studien av Andersson et al (2005) var 

78 procent kvinnor. Skillnaden i könsfördelning skulle kunna tyda på att fler män erbjuds 

internetbehandling. Behandlares föreställningar om att män generellt är mer tekniskt kunniga 

eller synsättet att män i högre utsträckning föredrar att arbeta med sina problem självständigt 

skulle möjligtvis kunna leda till att en högre andel män hänvisas till internetbehandling. Dock 

kan man på grund av den begränsade gruppstorleken i föreliggande uppsats inte med säkerhet 

uttala sig om könsskillnader. 

 Ålder. Resultaten visade att deltagarna i föreliggande studie var signifikant yngre än 

patienter inom öppenvårdspsykiatrin som behandlades för depression i Region Skåne. 

Deltagarna som genomgick internetbehandlingen hade en medelålder på 38,4 år, vilket är 

lägre om man jämför andra patienter inom öppenvårdspsykiatrin som behandlades för 

depression, där medelåldern låg på 47,8 år. Detta skulle eventuellt kunna bero på att fler yngre 

människor blir erbjudna internetbehandling om det är så att vårdgivare hyser föreställningar 

att yngre patienter skulle vara mer lämpliga och ha större datorvana. Det skulle även kunna 

vara så att fler yngre personer föredrar och accepterar denna form av behandling. I andra 
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svenska studier med självrekryterade deltagare från allmänheten har deltagarna haft en lägre 

medelålder, jämfört med patienter inom öppenvårdspsykiatrin. I studien av Vernmark et al. 

(2010) hade deltagarna en medelålder på 36,8 år och i studien av Andersson et al (2005) var 

deltagarnas medelålder 36,4 år, vilket skulle kunna tyda på att fler yngre personer söker sig 

till internetbehandling.  

 Högsta utbildningsnivå. Gällande deltagarnas utbildningsnivå hade 39 procent av 

deltagarna i föreliggande uppsats antingen en pågående eller avslutad 

högskole/universitetsutbildning, jämfört med Vernmark et al. (2010) där 82 procent hade 

antingen en pågående eller avslutad högskole/universitetsutbildning. I studien av Andersson 

et al. (2005) hade 64 procent en universitetsutbildning. Även om denna skillnad inte är 

statistisk säkerställd skulle detta kunna tyda på att självrekryterade deltagare från allmänheten 

generellt har högre utbildningsnivå än de deltagare som ingick i föreliggande studie. 

Språkkunskaper och vana att bearbeta omfattande textmassor kan vara en fördel då man 

genomgår internetbaserade behandlingar. En utbildningsnivå som förutsätter omfattande läs- 

och skrivkunskaper, skulle kunna inverkat på deltagarnas förmåga att självständigt bearbeta 

textmaterialet och eventuellt underlättat för deltagare med högskole/universitetsutbildning. 

Dock är det inte belagt att högre utbildningsnivå automatiskt medför en större läs- och 

skrivvana hos deltagarna varför mer forskning krävs för att kunna uttala sig om sambandet 

mellan utbildningsnivå och deltagares förmåga att bearbeta behandlingsmaterialet.    

 Sysselsättning. Enligt Isacson et al. (2005) är depression ojämnt fördelad mellan 

samhällsgrupper, där arbetslösa och låginkomsttagare i större utsträckning drabbas av 

depression, jämfört med arbetande och höginkomsttagare. En stor andel, 50 procent, av 

deltagarna som genomförde internetbehandlingen saknade sysselsättning till följd av 

sjukskrivning och/eller arbetslöshet, vilket kan jämföras med 17 procent sjukskrivna i studien 

av Vernmark et al (2010). Depression är en komplex sjukdom som uppstår i en social kontext, 

där psykosociala faktorer och ekonomisk osäkerhet kan vara bidragande faktorer till 

utvecklingen av sjukdomen. Flertalet av deltagarna i föreliggande uppsats angav depression 

som orsak till sjukskrivning, vilket skulle kunna få omfattande konsekvenser för deltagarnas 

sociala och ekonomiska situation. Avsaknad av sysselsättning skulle kunna bidra till att 

depressionssjukdomen förvärras eftersom risken för passivitet och isolering ökar. Ångest och 

oro till följd av ekonomiska svårigheter skulle ytterligare kunna bidra till att komplicera 

sjukdomsbilden. Det hade varit intressant att i framtida studier närmare undersöka på vilket 

sätt sysselsättning och avsaknad av sysselsättning inverkar på depression. 
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 Psykisk hälsa. Utifrån uppsatsen tredje, explorativa syfte ämnade vi att besvara 

frågeställningen om huruvida det fanns skillnader mellan deltagarna i föreliggande uppsats 

och andra patienter inom öppenvårdspsykiatrin i Region Skåne gällande psykisk hälsa. I 

föreliggande uppsats låg deltagarnas medelvärde på förskattningen av OQ-45 på 94,8, och på 

eftermätningen låg poängen på 86,9. Inom öppenvårdspsykiatrin i Malmö utfördes en större 

undersökning angående psykisk hälsa bland patienter inom öppenvårdspsykiatrin, under 

hösten 2011 där samtliga patienter (n=483) som besökte mottagningarna fick möjlighet 

besvara frågeformuläret OQ-45, där medelvärdet var 91,4. De deltagare som genomförde 

internetbehandlingen skattar liknande värden med avseende på psykisk hälsa som patienter 

inom öppenvårdspsykiatrin. Resultatet är något förvånande då man skulle kunna anta att 

patienter som hänvisas till internetbehandling skulle skatta lägre på OQ-45 jämfört med 

övriga patienter inom öppenvårdspsykiatrin. Internetbaserade behandlingar kräver motivation 

och förmåga till självständigt arbete varför deltagare behöver vara relativt välfungerande i sin 

depression för att kunna genomföra behandlingen.   

 Medelvärdet på OQ-45 för den amerikanska normgruppen ligger på 45 (Sd=19), där en 

reliabel förändring kräver en reduktion med minst 14 poäng. För att man ska anses som 

kliniskt signifikant förbättrad behöver värdet ligga under 64 poäng (Lambert, 2007). Utifrån 

dessa värden kan man konstatera att deltagare i föreliggande uppsats inledningsvis har en 

mycket sämre psykisk hälsa, jämfört med den amerikanska normgruppen. Man kan också se 

att deltagarna efter avslutad behandling inte kan klassas som kliniskt signifikant återställda 

gällande psykisk hälsa. Dock vet vi inte hur värdena för den svenska populationen ser ut, då 

det saknas en normgrupp, och det är tveksamt huruvida deltagare i föreliggande uppsats kan 

jämföras med en amerikansk population.  

Rekryteringsprocess 

Till författarnas kännedom saknades det ett systematiskt remissförfarande av patienter till 

internetbehandlingen. Behandlare på öppenvårdsmottagningarna i Region Skåne, som hade 

kännedom om internetbehandlingen, hänvisade de patienter som de ansåg lämpliga. Cirka 

hälften av de patienter som hänvisades till internetbehandlingen uppfyllde 

inklusionskriterierna och inkluderades i studien. Till författarnas kännedom saknas data på 

hur många patienter som faktiskt erbjöds internetbehandling på respektive 

öppenvårdsmottagning och hur många av dessa som avböjde.  

 I föreliggande uppsats hänvisades samtliga deltagare till internetbehandlingen av sina 

respektive vårdgivare, dock står det oklart hur bedömningen av patienters lämplighet för 
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internetbehandling genomfördes. Enligt Cuijpers et al. (2009) får patienter som remitteras till 

behandling bättre effekt jämfört med de som genomgår behandlingen efter systematisk 

screening. Detta kan bero på att vårdgivare dels motiverar patienter till att acceptera den 

föreslagna behandlingen, men också på att de har kännedom om patienten som kan vara 

relevant för att bedöma huruvida internetbehandling kan vara lämplig eller inte. Utifrån dessa 

argument borde deltagare som genomgick internetbehandlingen i föreliggande uppsats ha haft 

goda förutsättningar att dra nytta av behandlingen och erhålla goda behandlingseffekter. 

 Vidare borde deltagarna ha fått utförlig information om internetbehandlingen och det 

självständiga arbete som denna behandlingsform kräver. Det sätt som behandlingen 

presenteras på kan ha inverkan på behandlingseffekten eftersom bristande information skulle 

kunna leda till att deltagarna förväntar sig någonting annat än vad som erbjuds. Orealistiska 

förväntningar skulle kunna leda till besvikelse samt till att deltagarnas engagemang och 

investering i behandlingsprogrammet minskade. Flertalet av deltagarna i föreliggande uppsats 

uppgav att de saknade personlig kontakt med en behandlare, samt upplevde att 

internetbehandlingen krävde mycket inre motivation och handlingskraft. Detta väcker frågor 

om huruvida deltagarna var tillräckligt införstådda med vad internetbehandlingen innebar och 

det självständiga arbete som behandlingsformen krävde. Hade patienter till fullo insett hur 

mycket tid och engagemang behandlingen krävde hade en del möjligtvis inte accepterat den. 

Dessa aspekter kan ha betydelse för behandlingsutfallet, varför det är viktigt att vårdgivarna 

vet hur internetbehandling går till och kan informera patienterna om vad det innebär att delta i 

denna form av behandling. 

Implementering av internetbehandling inom öppenvårdspsykiatrin  

I dagsläget är forskningen bristfällig angående på vilket sätt internetbaserade behandlingar 

ska implementeras inom öppenvårdspsykiatrin. Det har föreslagits att internetbaserade 

behandlingar skulle kunna implementeras utifrån en stepped care modell. I föreliggande 

uppsats ansåg en del deltagare som genomgick internetbehandlingen att behandlingen 

fungerade väl som en introduktion, vilket för tankarna till stepped care program, där insatser 

successivt anpassas till patients förutsättningar. Utifrån denna modell börjar man med 

grundläggande behandlingsinsatser, som trappas upp om patienten inte svarar 

tillfredsställande. På så sätt skulle internetbehandlingar kunna utgöra ett behandlingsalternativ 

i det första skedet och fungera som ett komplement till annan behandling (SBU, 2007; Waller 

& Gilbody, 2009). 



 

51 

 Kaltenthaler et al. (2008a) menar att depressionspatienter har tämligen få 

behandlingsalternativ och föreslår att man genom internetbaserade behandlingar skulle kunna 

spara terapeuters arbetstid samt ge vård till ett större antal patienter än vad som sker i 

dagsläget. För patienter med inre motivation och vilja att arbeta självständigt kan detta vara 

en lämplig behandling. Man kan dock spekulera i huruvida de patienter som deltog i 

internetbehandlingen i föreliggande uppsats hänvisades till behandlingen på grund av att den 

ansågs som det mest lämpliga behandlingsalternativet eller om det möjligtvis var så att det var 

det enda psykologiska behandlingsalternativet som erbjöds. Depression är en komplex 

sjukdom och det faktum att cirka hälften av deltagarna i föreliggande studie inte förbättrades 

med avseende på depressionssymptom skulle kunna förklaras av att denna typ av behandling 

inte passar alla personer med egentlig depression. Därför är det är av stor vikt att det finns en 

bred repertoar av behandlingsformer inom öppenvårdspsykiatrin. 

 Det är fortfarande inte belagt för vilken patientgrupp som internetbehandling uppnår 

störst effekt för. För att motivera en omfattande implementering av en ny behandlingsform 

borde forskningsstöd föregå implementeringen, där det är belagt att behandlingsformen är 

effektiv för den aktuella patientgruppen. Jämfört med sedvanlig behandling, anses 

internetbaserad behandling som ett mer kostnadsbesparande alternativ, vilket även lyfts fram 

som argument för införandet av denna behandlingsform.  Ekonomiska förväntningar på att 

internetbaserade behandlingar ska vara kostnadseffektiva och leda till besparingar skulle 

kunna leda till att denna behandlingsform rutinmässigt erbjuds för majoriteten 

depressionspatienter. En behandling är dock kostnadseffektiv endast om den leder till positiva 

behandlingseffekter och är i andra fall verkningslös ur både ett ekonomiskt- och 

patientperspektiv.  

 Med tanke på begränsningar i föreliggande uppsats krävs ytterligare forskning för att 

undersöka om internetbaserade behandlingar uppnår tillräcklig behandlingseffekt för att 

motivera en större implementering inom öppenvårdspsykiatrin.   

Metod diskussion 

I föreliggande uppsats användes en kvasiexperimentell design för att utvärdera resultaten av 

ett internetbaserat behandlingsprogram inom öppenvårdspsykiatrin. För att man ska kunna dra 

slutsatser om kausala samband krävs att man anlägger en experimentell design, där följande 

kriterier uppfylls: att orsak föregår effekt, att orsak samvarierar med effekt samt att alternativa 

förklaringar för det kausala sambandet utesluts (Shadish et al., 2002). I föreliggande studie 

var en experimentell design inte genomförbar inom tillgänglig tidsram, varför en 
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kvasiexperimentell design, med före- och efterskattningar användes istället. I både experiment 

och kvasiexperiment manipuleras behandlingen för att säkerställa att orsak föregår effekt. Att 

fastställa att orsaken, det vill säga behandlingen, samvarierar med effekten görs vanligtvis 

med hjälp av statistiska analyser (Shadish et al., 2002). I föreliggande uppsats användes 

statistiska analyser, men även ett mått för att fastställa deltagarnas reliabla förändring.  

 I experiment utesluts alternativa förklaringar genom att deltagare randomiseras till de 

olika betingelserna. Eftersom man i kvasiexperiment inte använder sig av randomisering 

måste dock andra principer användas för att utesluta alternativa förklaringar till den eventuella 

förändringen. Dessa principer innebär bland annat att man behöver identifiera eventuella hot 

mot intern validitet för att sedan bedöma hur sannolikt det är att dessa kan ha inverkat på den 

observerade förändringen. En andra princip inkluderar att man lägger till element i 

studiedesignen för att göra den mer robust, exempelvis genom att tillföra kontrollgrupp eller 

fler mättillfällen. Genom detta kan man eventuellt komma tillrätta med ovidkommande 

variabler som kan ha inverkat på utfallet (Shadish et al., 2002).  

 I föreliggande uppsats har data från två mättillfällen använts; före- och efter avslutad 

behandling. Deltagarna som genomförde internetbehandlingen förväntades även att veckovist 

fylla i MADRS-S, men då majoriteten av deltagarna inte fyllde i självskattningarna blev 

datamaterialet ofullständigt och kunde inte användas i föreliggande uppsats.  Med fler 

mättillfällen hade man eventuellt kunnat göra den kvasiexperimentella designen mer 

tillförlitlig och man hade kunnat följa deltagarnas förändring mer noggrant. 

 Svagheter. Hot mot intern validitet kan uteslutas eller reduceras genom randomisering 

och kontrollgrupp. Avsaknad av randomisering och kontrollgrupp medför att man får uttala 

sig med försiktighet om det kausala sambandet mellan behandling och eventuell 

behandlingseffekt (Shadish et al., 2002). I föreliggande uppsats medför avsaknad av 

randomisering svårigheter när det gäller att utesluta att de observerade förändringarna inte 

beror på händelser utanför internetbehandlingen. Andra faktorer än behandlingen kan ha 

medfört att deltagarnas depressionssymptom hade minskat efter avslutad behandling och man 

kan inte utesluta att de resultat som har observerats inte har uppkommit av en slump eller 

faktorer relaterade till gruppen. Därmed blir det svårt att dra slutsatser om kausala samband. 

En annan brist är att det saknas kontrollgrupp, vilket medför att inga jämförelser mellan olika 

grupper kan göras. Inklusionen av en kontrollgrupp hade kunnat bidra till att styrka huruvida 

förändringar från för- och eftermätning hade kunnat tillskrivas internetbehandlingen. 

Ytterligare en svaghet i föreliggande studie är att gruppstorleken är begränsad och består 

endast av 18 deltagare. Detta medför att studien har låg power vilket innebär svårigheter att 
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upptäcka de skillnader som existerar.  

 Rekryteringsprocessen, där ansvarig behandlare hänvisade deltagare till 

internetbehandlingen, skulle kunna medföra vissa hot mot extern validitet. Det är oklart på 

vilket sätt ansvarig behandlare på de berörda öppenvårdsmottagningarna utförde 

bedömningen av patienters lämplighet att delta i internetbehandlingen. Dock kan det antas att 

de patienter som har betraktats som mest lämpade har valts ut. Därmed utgjorde de deltagare 

som genomförde internetbehandlingen möjligtvis inte ett typiskt exempel på patienter med 

egentlig depression inom öppenvårdspsykiatrin. Även studiens exklusionskriterier har 

frambringat ett visst urval då flera av studiens exklusionskriterier, exempelvis missbruk, 

uppträder vanligtvis tillsammans med egentlig depression. För att kunna genomgå 

internetbehandling behöver deltagare uppfylla vissa förutsättningar, exempelvis ha tid, 

motivation, samt läs- och datorvana.  Målet med internetbehandling bör inte vara att det ska 

erbjudas till samtliga patienter inom öppenvårdspsykiatrin. Därför är inte syftet i första hand 

att kunna generalisera till samtliga patienter med egentlig depression inom 

öppenvårdspsykiatrin, utan det återstår att undersöka vilka patienter som internetbehandling 

är mest lämpad för.  

 Då läs- och datorvana är förutsättningar för att kunna genomföra internetbehandling 

hade man i föreliggande uppsats kunnat undersöka dessa faktorer närmare. Det råder 

osäkerhet kring på vilket sätt deltagares läs- och datorvana undersöktes. Ett kriterium för att 

bli inkluderad i studien var att man hade tillräckliga läs- och skrivkunskaper i svenska. På så 

sätt exkluderades de deltagare som saknade tillräckliga språkkunskaper, dock är det oklart 

huruvida denna aspekt undersöktes i tillräckligt hög utsträckning. Exempelvis i studien av 

Andersson et al. (2005) framkom det under pågående behandling att en deltagare hade dyslexi 

och fick avbryta behandlingen.  Även i föreliggande studie kan deltagare, på grund av 

angelägenhet för att bli inkluderade i studien, ha undanhållit information kring läs- och 

skrivsvårigheter eller otillräcklig datorkunskap, vilket kan ha påverkat behandlingsutfallet. 

 Även motivation är en viktig förutsättning för att kunna genomföra internetbehandling. 

Indikation på deltagares motivation erhölls i viss mån under SCID-intervjun. Det skulle även 

kunna vara en god idé att undersöka deltagares preferens för behandling, för att säkerställa att 

deltagarna verkligen hade vilja och möjlighet att genomgå internetbehandlingen. 

 I föreliggande studie utfördes ingen uppföljningsmätning, vilket ses som en svaghet. På 

så vis går det inte att uttala sig om huruvida förändringarna är bestående eller om tendenserna 

till symptomminskning gällande depression fortgår efter avslutad behandling.  
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 Styrkor. Idag finns det bristande forskning om internetbaserad terapi på ett kliniskt 

urval. Föreliggande uppsats var en effectiveness studie, och bedrevs inom klinisk verksamhet, 

vilket möjligtvis kan avspegla komplexiteten i att införa en ny behandlingsform inom 

öppenvårdspsykiatrin. Majoriteten av tidigare studier har bedrivits på självrekryterade 

deltagare från allmänheten, vilket är ett urval som skiljer sig från deltagare som behandlas 

inom öppenvårdspsykiatrin och hänvisas till internetbehandlingen. Genom att utföra den här 

typen av studier kan man få mer kunskap om patientgruppens lämplighet för behandlingen, 

vilket är av stor vikt för framtida implementering av internetbaserad behandling inom 

öppenvårdspsykiatrin. 

 I föreliggande uppsats användes en klinisk strukturerad intervju för att fastställa 

diagnosen egentlig depression. Genom det djupgående bedömningsarbetet kunde man på ett 

säkrare sätt undersöka om deltagaren var lämplig för behandlingsformen, och säkerställa att 

både inklusions- och exklusionskriterierna uppfylldes. Vidare använde föreliggande studie 

inte enbart statistiska analyser utan kompletterade även med uträkningar av reliabel 

förändring. Klinisk signifikans anses vara ett användbart mått då små urval föreligger och 

förmågan att upptäcka statistiskt säkerställda skillnader är bristfällig (Lambert & Ogles, 

2009), vilket är fallet i föreliggande uppsats. Att enbart använda statistiska analyser kan 

medföra att tolkningen av resultaten blir missvisande. Genom att använda sig av uträkningar 

för reliabel eller klinisk signifikant förändring får man en bättre överblick av hur många som 

faktiskt blev förbättrade och återställda samt att man med större säkerhet kan fastställa vilken 

effekt behandlingen hade för enskilda deltagare. Dock var det i föreliggande uppsats inte 

möjligt att beräkna kliniskt signifikant förbättring, då data från en normgrupp saknades. 

Därför beräknades endast reliabel förändring samt klinisk signifikant återställning enligt 

cutoff värdet >7 på MADRS-S.   

 I föreliggande studie belystes även kvalitativa aspekter av internetbehandling för att 

beskriva följsamheten och upplevelsen av behandlingsprogrammet, vilket kan ses som en 

styrka. Eftersom uppsatsens syfte var att utvärdera behandlingen, är det även viktigt att 

undersöka hur acceptabel denna typ av behandling är för patienter inom öppenvårdspsykiatrin 

eftersom det har inverkan på behandlingsutfallet.   

 

Framtida forskning  

Internetbaserad behandling för patienter med egentlig depression inom psykiatrin är ett 

outforskat område, dock håller internetbaserade behandlingar på att implementeras inom 

öppenvårdspsykiatrin. För att fastställa om denna typ av behandling har en effekt för patienter 
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inom psykiatrin behövs vidare forskning som inkluderar ett större urval och även en 

kontrollgrupp för att kunna dra säkrare slutsatser om kausala effekter av internetbehandlingen. 

Även längre uppföljningar behövs för att undersöka om effekten för patienter inom 

öppenvårdspsykiatrin kvarstår eller inte. Målsättningen med depressionsbehandling bör inte 

enbart vara att deltagarna ska uppnå symptomfrihet, utan även att de återfår social funktion 

och arbetsförmåga. Därför skulle det vara av intresse att undersöka dessa aspekter i en 

uppföljning.  

 Vidare skulle det vara intressant att jämföra skillnaden mellan andra evidensbaserade 

behandlingar och internetbaserad KBT för depression inom öppenvårdspsykiatrin. Det är 

viktigt att fastställa att nya behandlingsformer är lika effektiva som mer välbeprövade 

behandlingar. Skulle det i forskning framgå att internetbaserad terapi inte är lika effektiv som 

traditionell terapi eller psykofarmaka för patienter inom öppenvårdspsykiatrin, kan man 

ifrågasätta huruvida det är etiskt försvarbart att införa denna behandlingsform.  Mer forskning 

behövs även för att klargöra vilka personer denna typ av behandling lämpar sig för och hur 

rekryteringsprocessen ska gå till. Konceptet terapeutstöd behöver även utforskas närmare 

samt på vilket sätt och i vilken omfattning det bör inkluderas i internetbehandling för patienter 

inom öppenvårdspsykiatrin.  

 I framtida forskning behöver man även närmare undersöka anledningarna till att 

deltagare avbryter behandlingen, samt göra insatser för att öka förutsättningarna för att 

deltagare fullföljer hela behandlingsprogrammet.  

     

Slutsats 

Utifrån tidigare forskning är det belagt att internetbaserad KBT är ett effektivt 

behandlingsalternativ för patienter med depression, samt att den är lika effektiv som andra 

former av behandling. Dock har majoriteten tidigare studier bedrivits på självrekryterade 

deltagare från allmänheten och forskningen på patienter med egentlig depression rekryterade 

från psykiatrisk verksamhet är otillräcklig. I föreliggande studie visade resultaten att patienter 

från öppenvårdspsykiatrin erfor en minskning i depressionssymptom, dock var de inte 

återställda från sin depression. Därför bör internetbaserade behandlingar vara ett av flera 

psykologiska behandlingsalternativ som erbjuds till patienter med depression inom 

öppenvårdspsykiatrin, då det återstår att i framtida forskning klargöra huruvida 

behandlingsformen är effektiv för den aktuella patientgruppen.  
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Bilaga 1 - Skriftlig information till patienterna 
 
 m du lider av social fobi eller depression då finns det mö lighet att du  an  omma att bli 

h älpt av det s älvh älpsprogram som prövas i denna studie. En internetbaserad behandling, 

som i tidigare fors ningsstudier visat sig ha effe t för personer med dessa svårigheter, prövas 

nu på ps  iatris a öppenvårdsmottagningar i S åne. 
      
Behandlingen är gratis och ges via en  r pterad behandlingsplattform, du har vec ovis 

 onta t med en ps  olog. Du som är intresserad att delta i denna  ostnadsfria behandling s a 

läsa igenom, s riva under och returnera blan etten ”samt c e enligt personuppgiftslagen”, 

därefter blir du  onta tad av en behandlare på din mottagning. Vill fråga något  ring pro e tet 

 an du när som helst höra av dig till pro e tsamordnare  lof Johansson på nedanstående 

telefonnummer. 
      
På senare år har det bedrivits m c et fors ning  ring ps  ologis  behandling som ges över 

 nternet.  nternetbaserade behandlingsprogram för social fobi och depression har redan 

tidigare genomförts med positiva resultat. Den här studien genomförs på ps  iatris a 

öppenvårdsmottagningar inom Region S åne och s ftar till att undersö a om internetterapi 

för dessa diagnoser ger mins ad oro och ö ad livs valitet hos dem som är patienter på en 

ps  iatris  mottagning. Studien innebär att gå igenom ett stru turerat, internetbaserat 

s älvh älpsprogram under åtta vec or med vägledning av en ps  olog via ett  r pterat och 

skyddat kommunikationssystem. 
      
  rfr gan o   eltagan e 
Du har tidigare blivit muntligen tillfrågad av din behandlare på mottagningen om du är 

intresserad av att delta i behandlingsstudien, detta är en formell förfrågan med information om 

projektet sammanfattad. 
      
 ur g r stu ien till? 
För att delta i studien behöver du först s riva under och s ic a in samt c es- och PUL-

blanketten som  om tillsammans med denna information. Använd dig av det bifogade 

 uvertet, portot är betalt. Eftersom du inte  an ha en pågående ps  ologis  behandling 

samtidigt som du deltar i studien bör du, om du har en pågående ps  ologis  behandling 

någonstans, ta upp ditt deltagande i studien med din behandlare.  är du anmält dig  ommer 

du att via internet få f lla i några oli a s älvs attningsformulär.  tifrån dina svar  ommer en 

första bedömning att göras om den a tuella behandlingen  an vara till h älp för  ust dig.  m 

vi gör bedömningen att den här behandlingen inte s ulle passa dig  onta tar vi dig och 

berättar varför vi tagit det beslutet.  m vi har förslag på någon annan t p av behandling eller 

h älp som  ans e s ulle vara bättre för dig så får du information om detta. 
      
 m svaren på s attningsformulären talar för att behandlingen  an passa dig  ommer du att bli 

 onta tad av en behandlare för att bo a tid för ett bedömningssamtal .  nterv un s ftar främst 

till att  artlägga din a tuella ps  ologis a problemati , hur den har utvec lats och vil a dina 

förhoppningar på behandlingen är.  nterv un tar cir a två timmar och görs på din lo ala 

mottagning. 
           
Resultatet av intervjun avhandlas vid en remisskonferens, bestående av ps  ologer och 

specialistlä are. Sö ande som inte motsvarar urvals riterierna  ommer att få personlig 

åter oppling med en motivering samt en re ommendation om fortsatt h älp om det är a tuellt. 
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Deltagare som antas till studien  ommer att lottas till en av två grupper. Grupp 1 påbör ar 

behandlingen dire t efter interv un. Grupp 2  ommer först att placeras på en väntelista, för att 

sedan efter åtta vec or få ta del av den behandling som grupp 1 genomfört. Grupp 2  ommer 

f lla i s älvs attningsformulär återigen strax före sin behandlingsstart. 
       
 vanstående procedur med en grupp som väntar på behandling (Grupp 2) är vi tig för att 

 unna tillföra n  vetens aplig  uns ap, baserad på  ämförelser mellan behandlingsgrupp och 

väntlistegrupp. Samtliga deltagare i alla grupper  ommer efter avslutad behandling att f lla i 

individuella s älvs attningsformulär som ligger till grund för mätning av 

behandlingsresultaten. Det är helt centralt för att det s a gå att utvärdera om oli a 

behandlingsprogram fungerar. Formulären s a även f llas i   månader och ett år efter 

behandlingens slut, för att se om behandlingen ger långsi tig förbättring. Du  ommer även 

 allas till uppföl ningsinterv u 6 och 12 månader efter det att din behandling avslutats. En 

s riftlig sammanställning av resultaten s ic as till de patienter som är intresserade, för att få 

ta del av detta  an du efter studiens avslut  onta ta ps  olog  lof Johansson på nedanstående 

kontaktuppgifter. 
       
 e an lingsuppl gg 
Ett internetbaserat behandlingsprogram  ommer att prövas i denna studie. Detta  ommer att 

bestå av åtta till nio  apitel som du arbetar dig igenom tillsammans med din behandlare. Var e 

 apitel  an  ämföras med en behandlingssession och eller ett  apitel i en s älvh älpsbo . Ett 

n tt  apitel  ommer att delas ut var e vec a. Det första  apitlet inleds med utbildning och 

information om terapin. Du kommer att ha veckovis kontakt med en personlig behandlare och 

få utföra individuella hemuppgifter. Det är m c et vi tigt att  onta t hålls inom den uppsatta 

tidsramen eftersom den, efter telefoninterv un och s älvs attningsformulären, utgör grunden 

till fortsatt behandling. Dessutom ger din behandlare åter oppling på dina framsteg på det här 

sättet, som går ut på att hitta  ärnan i dina problem och förstå hur de upprätthålls. Arbetet du 

lägger ned under behandlingen  ommer sedan att på oli a sätt  n tas till denna åter oppling 

samt till de mål ni formulerat tillsammans med er behandlare. Behandlarna är ps  ologer på 

mottagningen. 
       
 vergripande arbetsstru tur för var e  apitel:    

 Läsa textmaterialet var e vec a.        

 Använda dessa  uns aper i den egna vardagen för att  unna förstå och ändra på sin 

situation. 

 Arbeta med veckans hemuppgifter. 

 Kommunikation med behandlaren via ett krypterat meddelandesystem om veckans 

arbete. 

Kognitiv beteendeterapi     

Kognitiv beteendeterapi ri tar in sig på det vi gör, tän er och  änner här och nu och s ftar 

bland annat till att påver a de a tuella problemen genom att ö a a tiviteter som ger oss 

positiva upplevelser. Kognitiv beteendeterapi har i oli a behandlingsstudier visat god effe t 

på ex social fobi och depression. I denna behandling  ombineras  ognitiva te ni er (sådana 

som s ftar till att ändra på vårt sätt att tän a) med beteendete ni er (sådana som s ftar till att 

ändra på vårt sätt att göra sa er). Det innebär bland annat att du arbetar för ö ad förståelse för 

din problemati  och för mins ad ångest och nedstämdhet. Du  ommer även att få utföra 
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övningar för att hantera  obbiga  änslor och situationer på ett n tt sätt. Behandlingen ger 

oc så  uns ap om oli a fa torer som påver ar din situation, vilket ö ar mö ligheterna att du 

 an behålla den förbättring som förhoppningsvis uppnås under behandlingen efter det att den 

avslutats. 
       
Frivillighet och etik 
Ditt deltagande är frivilligt och du  an när som helst avbr ta behandlingen. Dock förutsätter 

vi att du vid eventuellt avbrott i behandlingen meddelar oss. Däremot öns ar vi att samtliga 

deltagare f ller i eftermätningarna oavsett om du fullföl t behandlingen eller inte. Resultaten 

 ommer att ligga till grund för vidare fors ning på internetbaserade behandlingar och 

utformandet av metoden inom ps  iatrin. De data som samlas in från undersö ningen 

behandlas under se retess och ingen utomstående  ommer att  unna ta reda på att vem som 

har deltagit eller urs il a någon ens ild individ i rapporteringen av resultatet.  tfallet  ommer 

att presenteras i avidentifierad form och bes rivas på gruppnivå. Har du några frågor om 

undersö ningen, eller om några frågor d  er upp under eller efter behandlingen, går det bra 

att kontakta oss. 
       
   er et, f rs  ring o   ers ttning 
All  onta t med behandlare och ansvariga för studien  ommer att s e via ett  r pterat 

meddelandes stem.  nloggning s er med h älp av lösenord och engångs oder, alltså 

motsvarande internetbank. Varje deltagare  ommer att få ett eget användarnamn som du 

genomgående  an använda dig av. Data från frågeformulären  ommer att registreras i 

avidentifierad form. All  orrespondens mellan behandlaren och er  ommer att  ournalföras i 

enlighet med patientdatalagens ri tlin er, vil et innebär att ingen obehörig  ommer att ha 

mö lighet att  omma åt informationen. Ersättning för deltagande eller upp opplingsavgift för 

 nternet utgår inte, däremot är s älva programmet och behandlingen  ostnadsfri för den som 

deltar. 
       
Patients adeförsä ringen gäller, ingen ersättning utgår för deltagande i pro e tet. 
Vi  änner inte till några ris er som är specifi a för internetbehandling och metoden har 

utvärderats av statens beredning för medicins  utvärdering (SB ). Den främsta vinsten med 

deltagande är att få ta del av en etablerad behandlingsmetod för ps  ologis  problemati  som 

annars  an vara svår att få tillgång till. En chans till bet dande förändring i ditt liv. 
       
Om du har frågor  ring något så  onta ta: Leg. psykolog Olof Johansson 
direktnr. 040 – 33 81 67 
e-post. olof. ohansson s ane.se Ansvariga för studiens genomförande 
       
Lars-Gunar Lundh Professor, leg. ps  olog, leg. ps  oterapeut,  nstitutionen för ps  ologi, 

Lunds universitet 
       
 lof Johansson Do torand, leg. ps  olog, Allmänps  iatris a  lini en i Malmö,  nstitutionen 

för ps  ologi, Lunds universitet - Kontaktperson 
Bilaga 2- Samtycke enligt personuppgiftslagen 
       
Region S åne 
Ps  iatri S åne 
Allmänps  iatris a  lini en Malmö 

81 
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Bilaga 2- Samtycke enligt personuppgiftslagen 
 

Region Skåne 

Psykiatri Skåne 

Allmänpsykiatriska kliniken Malmö 

Du tillfrågas härmed om du är villig att delta i en studie för att undersö a om internetbaserad 

 ognitiv beteendeterapi  an h älpa patienter inom ps  iatri som har problem med social fobi 

eller depression. Ps  ologis  behandling vid social fobi och depression har vetens apligt stöd 

och den föreliggande studien prövar effe ten av ps  ologis  behandling administrerad via 

 nternet på en ps  iatris  mottagning.  idigare studier har visat att internetbaserade 

behandlingar är effe tiva vid dessa svårigheter hos s älvsele terade patienter. 
       
Deltagandet är frivilligt och du  an när som helst avbr ta behandlingen och deltagandet i 

studien. Som deltagare s a du vara beredd att slumpas till en behandlingsgrupp eller en 

 ontrollgrupp som får behandlingen i ett senare s ede (efter åtta vec ors väntan). För att få 

delta i studien är du införstådd med att behandlingen pågår i åtta vec or och du s a uppf lla 

särs ilda in lusions riterier för att  unna delta.  nnan behandlingen påbör as  ommer du att 

få f lla i frågeformulär via  nternet och genomgå en interv u på din lo ala mottagning. Dessa 

formulär  an du behöva f lla i upp till tre gånger i samband med behandlingen, detta för att 

mäta effe ten av behandlingen. Du  ommer även att få f lla i frågeformulär då uppföl ning 

görs vid   och 12 månader efter det att din behandling avslutas.   samband med dessa 

uppföl ningar  ommer du även att  allas till en interv u på din lo ala mottagning. 
       
Dina svar och dina resultat  ommer att behandlas så att inte obehöriga  an ta del av dem. 
Svaren  ommer att sammanställas statistis t i avidentifierad form, och presenteras så att 

ens ilda personers svar inte  an spåras. Du  an få en sammanställning av studiens resultat om 

du så öns ar. 

Du har enligt 2    personuppgiftslagen (199   204) rätt att gratis, en gång per  alenderår, 

efter s riftlig undertec nad ansö an ställd till oss, få bes ed om vil a personuppgifter om dig 

som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har oc så rätt att enligt 2    

personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. 
       
Ansvarig för dina personuppgifter blir Region S åne. 
       
Jag samt c er till deltagande i studien och att personuppgifter om mig behandlas i enlighet 

med ovanstående. Jag har fått information om studien och  ag har givits mö lighet att ställa 

frågor om studien samt fått dem besvarade. 
       
Namn: ______________________________ Ort: ___________________________________ 
      
Datum: ________________________________  
 
Personnummer:____________________________  
 
Underskrift: ____________________________________  
 
Blanketten skickas till: 
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Olof Johansson 
Fosievägens öppenvårdsmottagning Fosievägen 15 
205 02 Malmö 
       
Allmänps  iatris a  lini en Malmö 
tel. 040 – 33 10 00 
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Bilaga 3 - Beskrivning av behandlingsprogrammet  
       
Modul 1 (8 sidor text).  nledningsvis föl er en introdu tion om nedstämdhet och depression. 

Texten behandlar olika symptom vid depression, bakomliggande orsaker samt kopplingar 

mellan depression, minnen och tan ar. Vidare bes rivs oli a vägar gällande behandlingar och 

vad som ligger ba om föreliggande behandlingsmodell. 
       
Hemuppgift 1  Hemuppgifternas fun tion inom KB   largörs. Patienten ombeds bes riva sin 

sinnesstämning och hur hon/han tän er  ring den internetbaserade behandlingen. Patienten får 

oc så bes riva egens aper som hon han besitter som  an tän as underlätta arbetet. 
       
Modul 2 (12 sidor text). Här ges en övergripande bes rivning av KB  och patienten 

presenteras för inlärningsps  ologis a principer och hur tan ar,  änslor och beteenden 

påver ar varandra.  exten går igenom hur oli a situationer, beteenden och  onse venser  an 

hänga ihop samt hur positiv och negativ förstär ning  an påver a våra sätt att agera. Här ges 

även en introdu tion till hur dessa modeller  an användas för att s apa en förändring av 

gamla mönster. 
       
Hemuppgift 2  Patienten ombeds ge exempel på egna beteenden som är positivt respe tive 

negativt förstär ta. Patienten ombeds även ge en  ort bes rivning om sig s älv utifrån 

formuleringen ”det här är vi tigt för mig i mitt liv”. 
       
Modul 3 (8 sidor text). Modulen behandlar depressionsbegreppet och oli a vägar som  an 

leda in i en depression samt hinder för att ta sig ur depressiva mönster.  eori om och exempel 

på hur männis or samspelar med sin omgivning och hur oli a scenarier  an leda till negativa 

tan ar och  änslor presenteras.  exten går igenom hur det går att belöna och bestraffa sig 

s älv samt hur man kan hamna i onda respektive goda cirklar. 
       
Hemuppgift 3   ppgiften består av att ge exempel från det egna samspelet med omgivningen 

som troligtvis  an bidra till upplevd nedstämdhet samt på förändringar för att få tillgång till 

mer positiva tan ar och  änslor. 
       
 o ul       si or te t sa t   ningsfor ul r). Här behandlas oli a sätt att påver a 

stämningsläge och depression  opplat till oöns ade och öns ade a tiviteter.   modulen ingår 

f ra övningar  opplade till arbete med och utformandet av en aktivitetsplan som patienten 

succesivt ombeds jobba med. 
       
Hemuppgift  Den a tivitetsplan som g orts under modularbetet utgör grunden för 

hemuppgiften och deltagaren får väl a ut vil a a tiviteter som är vi tigast för honom/henne. 

Deltagaren s a även bes riva relationen mellan öns värda och mindre öns värda beteenden 

och hur dessa  an hänga ihop med depressionen. 
       
 o ul       si or te t sa t   ningsfor ul r).  exten går igenom oli a hinder  opplade till 

aktiviteter, till exempel att s  uta upp sa er, och åtgärder för att minimera mindre öns ade 

a tiviteter.  exten behandlar även hur patienten  an belöna sig för uppnådda mål samt 

innehåller en utvärdering av a tivitetsplanen och tre oli a övningar till olika stycken i texten. 
       
Hemuppgift  Patienten s a bes riva vil a a tiviteter som inte blev av, anledningar till detta 

och öns värda förändringar inför  ommande vec a för att ö a mö ligheterna att  unna föl a 
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planen. 
      
 o ul       si or te t sa t   ningsfor ul r). Fo us ligger på tan arnas bet delse och 

patienten får be anta sig med vanliga begrepp inom KB  n, som till exempel automatis a 

tan ar.  exten går igenom oli a sätt att tän a n anserat och behandlar även problemlösning 

och användandet av oli a strategier vid problem. Modulen involverar fem övningar som bland 

annat innebär att patienten s a ge exempel på  ttre situationer som  an få stämningsläget att 

sjunka samt ombeds att fundera ut alternativa tan ar  ring situationen och refle tera  ring 

vil a alternativa  änslor detta  an leda till. 
      
Hemuppgift  Deltagaren ombeds att fritt berätta hur arbetet med negativa automatis a tan ar 

fungerat samt att bifoga de modulövningar som g orts. Aktivitetsplanen föl s upp med 

nödvändiga förändringar inför  ommande vec a. 
      
 o ul       si or te t sa t   ningsfor ul r). Fo us ligger på oli a fa torer som  an påver a 

sömnen,  onse venser av sömnstörningar och hur patienten  an påver a vissa fa torer 

 opplade till sömnen. Vidare behandlas sömnstrategier för att hitta ett bättre sömnmönster.   

tre övningar  opplat till sömnstrategier får patienten bland annat bes riva vil a fa torer som 

påver ar hennes hans sömn, väl a ut strategier som hon han  an tän a sig prova samt använda 

av en sömndagbo  för att  artlägga hur sömnvanorna ser ut. 
      
Hemuppgift  Patienten ombeds bes riva hur hennes hans sömn fungerar, bifoga 

modulövningar samt  ort sammanfatta vad hon/han tycker ha varit värdefullt i 

behandlingsavsnittet. A tivitetsplan och refle tioner  ring tan ar och  änslor  opplade till en 

situation under vec an föl s upp. 
      
 o ul       si or sa t   ningsfor ul r).  nledningen i den sista modulen består av 

repetition av föregående moduler med en övning  nuten till var e modul.   slutet av modulen 

ges en sammanfattning av strategier från alla moduler. Modulen går även igenom begrepp 

som l c a och tillfredsställelse. Resten av texten handlar övergripande om framtiden så som 

föreb ggande strategier, att göra val och målformuleringar. 
     
 

 

 

 

 

 


