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Sammanfattning 

Introduktion. Patienter med bipolär sjukdom har ofta kognitiv 

funktionsnedsättning, vilket predicerar nedsatt psykosocial funktion. På senare tid har 

behandlingsprogram i funktionell remediering tagits fram, i syfte att avhjälpa detta. 

Forskning rörande acceptans av kognitiv dysfunktion saknas. Föreliggande studie syftade 

dels till att undersöka psykosocial funktion och grad av acceptans av kognitiv dysfunktion 

hos deltagare i CIBERSAMs program för funktionell remediering, dels till att undersöka 

genomförbarheten av programmet som för första gången genomfördes i Sverige. Metod. 

Femton öppenvårdspatienter deltog i behandlingsprogrammet. Psykosocial funktion och 

acceptans undersöktes löpande. En multipel fallstudie genomfördes för att undersöka om 

fullföljande deltagare uppnådde reliabla och kliniskt signifikanta förändringar. 

Genomförbarheten undersöktes genom bortfallsanalys, intervjuer samt en 

behandlingsutvärdering. Resultat. Jämförelser mellan för- och eftermätningar visade 

signifikant skillnad för ett instrument som mätte en aspekt av psykosocial funktion. 

Majoriteten av deltagarna uppnådde reliabla förbättringar i psykosocial funktion och 

acceptans. Nio deltagare avbröt behandling. En majoritet av deltagarna var nöjda med 

behandlingen. Slutsatser. Deltagare som fullföljt behandlingsprogrammet uppvisade 

förbättrad psykosocial funktion, särskilt gällande sysselsättning. Acceptans av kognitiv 

dysfunktion borde utforskas ytterligare. Det undersökta behandlingsprogrammet har 

acceptabel genomförbarhet. Andra behandlingsupplägg kan övervägas. Psykosociala 

behandlingsinsatser vid bipolär sjukdom bör övervägas av Socialstyrelsen. 

 Nyckelord: acceptans, bipolär sjukdom, BRIEF-A, COBRA, genomförbarhet, 

kognitiv dysfunktion, kognitiv funktion, funktionell remediering, psykosocial funktion, Q-

LES-Q-SF 
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Abstract 

  Introduction.  Cognitive functioning of patients with bipolar disorder is often 

impaired, predicting impaired psychosocial functioning. Lately, programs of functional 

remediation attempting to address these difficulties, have been developed. Acceptance of 

cognitive dysfunction has not been scientifically explored. The present study aimed at 

investigating psychosocial functioning and acceptance of cognitive dysfunction of 

participants undergoing the CIBERSAM functional remediation program, while also 

exploring the feasibility of the program, launched in Sweden for the first time. Method. 

Fifteen outpatients participated. Psychosocial functioning and acceptance were assessed 

throughout treatment. A multiple case study was conducted to investigate reliable and 

clinically significant changes. Feasibility was evaluated through attrition analysis, 

interviews and post-evaluations. Results. Pre- and posttreatment comparisons showed 

significant differences in one instrument measuring an aspect of psychosocial function. A 

majority of participants achieved reliable change in psychosocial functioning and 

acceptance. Nine participants dropped out. A majority of participants were satisfied with 

the treatment. Conclusion. Patients completing a functional remediation program showed 

improved psychosocial functioning, especially in occupation. Acceptance of cognitive 

dysfunction should be further explored. The program has acceptable feasibility. Other 

programs could be considered. Programs targeting psychosocial function of bipolar 

patients should be considered by the Swedish National Board of Health and Welfare. 

  Keywords:  acceptance, bipolar disorder, BRIEF-A, CIBERSAM, cognitive 

dysfunction, cognitive function, COBRA, feasibility, functional remediation, psychosocial 

function, Q-LES-Q-SF 
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Introduktion 

Bipolär sjukdom innebär ofta funktionsnedsättning och lidande, exempelvis i form av 

sänkt livskvalitet, stress, svårigheter på arbetsmarknaden och i relationer samt minskat socialt, 

emotionellt och fysiskt välbefinnande (Conus, Macneil & McGorry, 2014). Av de 1-2% i 

befolkningen som drabbas försöker över 20% ta sitt liv (Schaffer et al., 2015). Behandlingen 

utgörs ofta av en kombination av läkemedel och psykoterapi (Kessing et al., 2013).  

Under 2000-talet har forskare intresserat sig för att patienter med bipolär sjukdom ofta 

upplever kognitiva svårigheter, även då de inte har en depressiv eller manisk episod (Sánchez-

Moreno et al., 2009). Dessa svårigheter har visat sig ha ett negativt samband med psykosocial 

funktion, livskvalitet och behandlingsföljsamhet (Martinez-Arán et al., 2009). Dessutom är 

kognitiva svårigheter en prediktor för hur patienten svarar på behandling och rehabilitering 

(McGurk, Mueser, Feldman, Wolfe & Pascaris, 2007). Ett antal forskarlag har utformat program 

för kognitiv och/eller funktionell remediering. Remediering innebär att avhjälpa dysfunktion, i 

detta fall inom det kognitiva och/eller psykosociala området. Ett av dessa program studerades i 

en randomiserad kontrollerad multicenterstudie, och visade sig då ha bättre effekt än treatment as 

usual (Torrent et al., 2013). Programmet, Funktionell remediering (FR), utarbetades av det 

spanska forskarlaget Centro de Investigacíon Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM). 

En sydsvensk specialistmottagning för bipolär sjukdom genomförde programmet under 2015-

2016, vilket därmed gjordes för första gången i Sverige. Föreliggande arbete är en studie av 

denna behandlingsomgång. 

Forskningen om behandlingsprogram för kognitiv och/eller funktionell remediering vid 

bipolär sjukdom har i regel genomförts av samma grupper som utformat behandlingarna. Denna 

omständighet kan utgöra en risk för bias i hur studier utformas och resultat presenteras (Kazdin, 

2014 [2003]). Det finns således ett behov av opartisk forskning på behandlingsomgångar där 

behandlare och utvecklare av behandlingsprogrammet i fråga inte är samma personer. När 

behandlingsprogrammet FR nu för första gången provades i en svensk kontext uppstod en 

möjlighet till sådan explorativ forskning. Om kognitiva och funktionella remedieringsprogram 

fungerar fyller de ett individuellt och samhälleligt behov av att öka den psykosociala funktionen 

hos personer med bipolär sjukdom. Därför är det motiverat att med metodologisk bredd och 

hänsyn till naturliga kliniska omständigheter utforska behandlingens genomförbarhet från såväl 

behandlar- som deltagarperspektiv, på såväl grupp- som individnivå. Målsättningen är att 
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föreliggande studie ska utmynna i rekommendationer för såväl kliniska som forskningsmässiga 

överväganden. Förhoppningen är att den rikliga informationen om behandlingsgruppens 

karakteristika och utveckling ska ge tillräcklig grund för behandlare att ta ställning till resultatens 

användbarhet för den egna kontexten. Vidare är det en förhoppning att föreliggande studie, med 

sin utforskande ansats, kan ge ledtrådar om variabler som i kommande effektstudier bör 

undersökas och kontrolleras närmare. 

Studien ägnade, utöver psykosocial funktion, även intresse åt det acceptansbegrepp som 

ingår i modellen för psykologisk flexibilitet (Hayes, Strosahl, Wilson & Ruthman, 2014). Tack 

vare terapimodellen Acceptance and commitment therapy (ACT) samt österländska influenser i 

västerländsk psykoterapipraktik har forskning om psykologisk flexibilitet under 2000-talet 

bedrivits inom såväl psykiatrisk forskning som övriga psykologiska fält (Hayes et al., 2014). I 

Sverige pågår ett forskningsprojekt på Karolinska universitetssjukhuset där en ACT-influerad 

behandling undersöks för en bipolär patientgrupp (Örn, 2015). Resultat från detta projekt fanns 

inte tillgängligt vid tidpunkten för föreliggande arbete. Såväl internationellt som nationellt är 

acceptans av kognitiv dysfunktion, oavsett diagnos, ett vetenskapligt outforskat område. 

Föreliggande studie tar ett första steg mot att undersöka detta. 

Studiens disposition 

Nedan utvecklas de begrepp och fenomen som är centrala i studien samt tidigare 

forskning. Det inkluderar bipolär sjukdom och behandling därvid samt funktion vid bipolär 

sjukdom, såväl kognitiv som psykosocial, och hur funktion mäts. Dessutom behandlas acceptans 

av symtom vid bipolär sjukdom, gruppsammanhållning samt slutligen kognitiv respektive 

funktionell remediering. Tillvägagångssättet inklusive använda instrument beskrivs i 

metodavsnittet. Studien avslutas med en redogörelse av resultat samt en diskussion med 

rekommendationer.  

Bipolär sjukdom: diagnos och samhällsperspektiv 

Bipolär sjukdom är ett livslångt affektivt syndrom som kännetecknas av återkommande 

maniska/hypomana och depressiva episoder. Enligt ICD-10 (World Health Organization, 2009) 

föreligger bipolär sjukdom om patienten haft upprepade episoder av mani och/eller hypomani, 

med eller utan depressiva episoder. Enligt DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) 

räcker det med en manisk episod för att uppfylla diagnoskriterierna för subtyp 1. För bipolär 

sjukdom typ 2 är kriterierna minst en hypoman episod i kombination med minst en depressiv. 



 8 

Besvärsfria perioder mellan episoder kallas eutymi. Episoder kan vara blandade, det vill säga ha 

inslag av såväl mani som depression. De kan återkomma med olika täta intervall, i genomsnitt 

drabbas personer utan stämningsstabiliserande behandling av fyra episoder under en tioårsperiod; 

fyra episoder eller fler om året, kallas “rapid cycling” (Geddes & Miklowitz, 2013). Trots 

behandling återfaller 37% av patienterna i mani eller depression inom ett år och 60% inom två 

år; återfall i depression sker dubbelt så ofta som återfall i mani (Geddes & Miklowitz, 2013). 

Enligt den dittills största studien som gjorts angående behandling av bipolär sjukdom, STEP-BD, 

är den vanligaste komorbiditeten vid bipolär sjukdom ångeststörningar, missbruk, ADHD och 

rökning (Parikh, LeBlanc & Ovanessian, 2010). Av tusen deltagare i denna studie var det 31,9% 

som hade samtidig ångeststörning, vilket var förknippat med sämre livskvalitet och sämre 

funktion. 9,5% hade samtidig ADHD.  

Under sin livstid drabbas 1-2% av världens befolkning av bipolär sjukdom (Geddes & 

Miklowitz, 2013). I ett globalt folkhälsoperspektiv rankas sjukdomen som nummer tolv i fråga 

om levnadsår som går förlorade på grund av funktionsnedsättning; den innebär också den fjärde 

största sjukdomsbördan i världen i åldern 10-25 år (Conus et al., 2014). Det är en av de mest 

svårbehandlade och letala psykiatriska sjukdomarna, med störst variation i kliniska uttryck 

(Parikh et al., 2010). Förutom försämrad social och sysselsättningsrelaterad funktion hos den 

drabbade innebär bipolär sjukdom omfattande samhällskostnader i form av sjukvård, arbetslöshet 

och belastning på anhöriga (Conus et al., 2014). I en retrospektiv studie beräknades 

samhällskostnaden per person med bipolär sjukdom i Sverige (Ekman, Granström, Omérov, 

Jacob & Landén, 2013), där den årliga kostnaden 2008 uppgick till €28 000. Av detta belopp 

utgjordes 75% av sjukpenning och tidig pension medan övriga andelar utgjordes av vård- och 

stödinsatser. Ekman et al. (2013) drog slutsatsen att insatser som ökar funktion kan minska såväl 

samhällskostnader som lidande. 

Funktion vid bipolär sjukdom 

Inom epidemiologi innebär begreppet funktion en människas hälsorelaterade fungerande. 

FN-organet World Health Organization (WHO) definierade i Klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa (ICF) (Socialstyrelsen & World Health Organization [WHO], 2003) 

begreppet enligt följande: “Funktionstillstånd utgör en paraplyterm för alla kroppsfunktioner, 

kroppsstrukturer, aktiviteter och delaktighet och på motsvarande sätt är [f]unktionshinder en 

paraplyterm för funktionsnedsättningar, strukturavvikelser, aktivitetsbegränsningar eller 
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delaktighetsinskränkningar.” (s. 9). Vid en internationell konsensuskonferens stipulerades ett 

standardurval av funktioner, så kallat ICF core set, för bipolär sjukdom (Ayuso-Mateos, Ávila, 

Anaya, Cieza & Vieta, 2013). Standardurvalet för bipolär sjukdom, hämtade från WHO:s 

hemsida, sammanfattas i tabell 1 nedan (svenska termer hämtade, med tillstånd, från 

Socialstyrelsen, 2011). 

 

Tabell 1. ICF standardurval för bipolär sjukdom 

ICF-kod Kategorititel i ICF 

Kroppsfunktioner (14) 

b126 

b130 

b134 

b140 

b144 

b152 

b156 

b160 

b164 

b280 

b330 

b530 

b640 

  

Temperament och personlighetsfunktioner 

Energi och driftfunktioner 

Sömnfunktioner 

Uppmärksamhetsfunktioner 

Minnesfunktioner 

Emotionella funktioner 

Perceptuella funktioner 

Tankefunktioner 

Högre kognitiva funktioner 

Smärtförnimmelse 

Funktioner för språkbehärskning och rytm i tal 

Viktuppehållande funktioner 

Sexuella funktioner 

 

Aktiviteter och delaktighet (14) 

d175 

d177 

d210 

d220 

d230 

d240 

d570 

 

Att lösa problem 

Att fatta beslut 

Att företa en enstaka uppgift 

Att företa mångfaldiga uppgifter 

Att genomföra daglig rutin 

Att hantera stress och andra psykologiska krav 

Att sköta sin egen hälsa 
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d710 

d720 

d760 

d770 

d845 

d870 

d920 

 

Omgivningsfaktorer (10) 

e1101 

e310 

e320 

e355 

e410 

e420 

e450 

 

e460 

e570 

e580 

Grundläggande mellanmänskliga interaktioner 

Sammansatta mellanmänskliga interaktioner 

Familjerelationer 

Intima relationer 

Att skaffa, behålla och sluta ett arbete 

Ekonomisk självförsörjning 

Rekreation och fritid 

 

 

Läkemedel 

Närfamilj 

Vänner 

Yrkesutövare inom hälso- och sjukvård 

Nära familjemedlemmars personliga attityder 

Vänners personliga attityder 

Personliga attityder hos yrkesutövare inom hälso- och 

sjukvården 

Samhälleliga attityder 

Service, tjänster, system och policies inom socialförsäkring 

Service, tjänster, system och policies inom hälsovård 

Förkortning: ICF: Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. 

 

Ett ICF-standardurval innebär funktioner som mest sannolikt påverkas vid ett särskilt 

hälsotillstånd (Socialstyrelsen, 2011). I föreliggande studie åsyftar kognitiv (dys-)funktion 

uppmärksamhets-, minnes- samt högre kognitiva funktioner (se Tabell 1), som alltså beskrivs 

som kroppsliga. Psykosocial (dys-)funktion åsyftar samtliga funktioner som beskrivs under 

Aktiviteter och delaktighet i tabellen och presenteras utförligare under rubriken Psykosocial 

funktion vid bipolär sjukdom. 

Kognitiv funktion vid bipolär sjukdom 

Forskning visar att patienter med bipolär sjukdom upplever kognitiva och psykosociala 

svårigheter såväl under episoder som vid eutymi (Robinson et al., 2006; Sánchez-Moreno et al., 
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2009). Minst 40% av patienter med bipolär sjukdom, oavsett subtyp, upplever kognitiva 

svårigheter även under eutymi (Torrent et al., 2013; Tsitsipa & Fountoulakis, 2015). Kognitiv 

funktion har inte bara positivt samband med psykosocial funktion utan är även en kraftfull 

prediktor för hur patienter svarar på övrig rehabilitering och behandling (McGurk, 2007). Det 

finns ett positivt samband mellan kognitiv funktion och behandlingsföljsamhet (Martínez-Arán et 

al., 2009). De domäner som tycks påverkas är bland annat uppmärksamhet, arbetsminne, minne, 

exekutiva funktioner samt psykomotorisk färdighet (Vieta, Torrent & Martínez-Arán, 2014). 

Faktorer som tros inverka på patienternas kognitiva funktion inkluderar subkliniska affektiva 

symtom, tid sedan insjuknande, antal episoder, psykotiska symtom, hormoner samt läkemedel 

(Vieta et al., 2014). 

Vissa studier visar att en liten andel bipolära patienter har kognitiv dysfunktion redan 

innan sjukdomen debuterar (Vieta et al., 2014). Samma forskarlag genomförde en longitudinell 

studie som pågick under elva års tid, vilken visade att den kognitiva dysfunktionen hos bipolära 

överlag tycks stabil över tid, med undantag för exekutiv funktion, som möjligen förvärras 

(Torrent et al., 2012). Samamé, Martino och Strejilevich (2014) drog, i en senare metaanalys i 

samma ämne, slutsatsen att den kognitiva dysfunktionen förefaller stabil men att mer forskning 

behövs. I Tsitsipa och Fountoulakis forskningsöversikt (2015) drogs slutsatsen att nedsättningar i 

verbalt minne och exekutiv funktion tycks vara en del av sjukdomen snarare än en följd av 

exempelvis läkemedel och/eller episoder.  

Psykosocial funktion vid bipolär sjukdom     

Studier visar att kognitiv dysfunktion hänger samman med psykosocial funktion och 

livskvalitet vid bipolär sjukdom (Mackala, Torres, Kozicky, Michalak & Yatham, 2014; 

Martínez-Arán et al., 2011; Robinson et al., 2006; Thompson et al., 2005). I en studie från 2008 

(Dias, Brissos, Frey & Kapczinski) konstaterades ett signifikant samband mellan insikt i 

sjukdomen (och dess konsekvenser) och den psykologiska domänen av livskvalitet. 

Övergripande insikt korrelerade även signifikant med resultatet av flera kognitiva tester, vilket 

författarna menade tyder på ett samband också mellan insikt och prefrontal funktion.  

I en översiktsartikel fastslår Levy och Manove (2012) att den psykosociala dysfunktionen 

och hur den utvecklas varierar mycket från patient till patient. De konstaterar att kognitiv 

dysfunktion är en av de starkaste prediktorerna för psykosocial dysfunktion; andra prediktorer är 

sjukdomens svårighetsgrad, patientens ålder vid insjuknande, episodernas längd, antal 
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inläggningar på sjukhus, kvardröjande affektiva symtom, psykotiska symtom och missbruk. 

Kognitiv dysfunktion predicerar även sänkt livskvalitet för nyligen insjuknade bipolära patienter 

(Mackala et al., 2014). Av Levy och Manoves artikel (2012) framgår vidare att sjukdomens 

svårighetsgrad, kognitiv dysfunktion, genetiska faktorer, ångest och stress är faktorer som också 

kan förstärka varandra och påverka den psykosociala funktionen i ett komplext samspel (Levy & 

Manove, 2012). Vieta et al. (2014) menar att patienternas bristande psykosociala funktion länge 

ansetts bero på deras affektiva symtom, medan den kognitiva dysfunktionens inverkan kan ha 

underskattats. 

Patienter med bipolär sjukdom uppger att de i sitt arbete bland annat har problem med att 

komma igång, fokusera, minnas, tänka klart, organisera komplexa uppgifter samt att de lätt blir 

överväldigade (Deckersbach et al., 2010). En studie som följde 1795 patienter med bipolär 

sjukdom under två år (Reed, Goetz, Vieta, Bassi & Haro, 2010) visar att hälften av patienterna 

fortfarande hade sysselsättningsrelaterade svårigheter två år efter sin senaste maniska eller 

blandade episod. Faktorer som visade sig vara associerade med sysselsättningssvårigheter var låg 

funktion redan vid första mätningen, frånvaro av samboende partner samt låg utbildningsnivå.  

Acceptans och bipolär sjukdom 

Terapiformen Acceptance and commitment therapy (ACT) har visat sig verksam vid flera 

svåra och kroniska psykiatriska tillstånd, såsom psykos (Murray et al., 2015). En av 

nyckelfärdigheterna som lärs ut i ACT är acceptans (Hayes, Strosahl, Wilson & Ruthman, 2014). 

Vid svår psykisk sjukdom kan det mest hjälpsamma för patienten vara att acceptera att smärta är 

en oundviklig del av livet och att fokusera på att trots det hålla fast vid sina livsmål och få så bra 

livskvalitet som möjligt (Murray et al., 2015). Tidigare studier av varaktig funktionsnedsättning 

har visat att acceptans av kronisk smärta (Rovner, Årestedt, Gerdle, Börsbo & McCracken, 2014) 

och tinnitus (Riedl et al., 2015) har positivt samband med livskvalitet. Behandlingar baserade på 

medveten närvaro har visat sig reducera symtom för bipolära patienter (Deckersbach et al., 2012) 

och förbättra livskvalitet (Murray et al., 2015). Medveten närvaro är ett meditationsinspirerat 

förhållningssätt som handlar om att vara uppmärksam på sin upplevelse här och nu, och att 

acceptera denna upplevelse utan att värdera eller döma den (Murray et al., 2015). Personer med 

bipolär sjukdom som mår bra uppger att en av deras strategier är medveten närvaro (Russel & 

Browne, 2005; Suto, Murray, Hale, Amari & Michalak, 2010). Ett vanligt mål vid 
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gruppbehandling vid bipolär sjukdom är att öka acceptansen för sjukdomen (Geddes & 

Miklowitz, 2013).  

Enligt Hayes et al. (2014) är acceptans en av sex processer som leder till en hållning 

kallad psykologisk flexibilitet. De övriga processerna är flexibel uppmärksamhet i nuet, värden, 

ändamålsenligt handlande, jag-som-kontext samt defusion. Bristen på psykologisk flexibilitet är 

enligt ACT-teori grunden till mänskligt lidande och anpassningssvårigheter. Acceptans innebär 

villighet att uppleva obehagliga känslor och tankar, utan att behöva ändra eller ta bort dem. 

Psykologisk flexibilitet kontrasteras mot en inflexibel hållning, där personen försöker kontrollera 

eller undvika vissa känslor och tankar. Målet är att genom att släppa kontrollen över sina tankar 

och känslor möjliggöra en större kontroll över sina handlingar. En kvalitativ studie (Crowe et al., 

2012) rapporterar att känslan av kontrollförlust är ett huvudtema när patienter tillfrågas om sin 

upplevelse av bipolär sjukdom. Crowe et al. (2012) definierar kontrollförlust som 

autonomiförlust, att känna sig överväldigad samt att känna sig defekt. En integrativ modell på 

kognitiv grund har lanserats (Mansell, Morrison, Reid, Lowens, & Tai, 2007) som beskriver hur 

patienter med bipolär sjukdom gör extrema ansträngningar för att kontrollera inre upplevelser. 

Mansell et al. (2007) fastslår att en central intervention är att hjälpa patienter acceptera 

fluktuationer i inre tillstånd, genom träning i att fokusera på sådana och aktivt välja att inte agera 

på dem. Studiens slutsats är således samstämmig med principer för psykologisk flexibilitet. 

Mansell et al. (2007) inriktar sig på hur patienter hanterar inre upplevelser kopplade främst till de 

affektiva symtomen vid bipolär sjukdom. Det saknas studier kring i vilken utsträckning patienter 

med bipolär sjukdom accepterar upplevd kognitiv dysfunktion. 

Behandling vid bipolär sjukdom 

Geddes och Miklowitz (2013) delar i en översiktsartikel in behandling vid bipolär 

sjukdom i akut- respektive underhållsbehandling. Den förstnämnda är inriktad på att bryta 

pågående episod och minimera skada medan den senare syftar till att förebygga återfall, reducera 

symtom samt förbättra psykosocial funktion. Behandling, i synnerhet farmakologisk, 

kompliceras av risken att utlösa en episod av motsatt polaritet (Geddes & Miklowitz, 2013).  

I den stora behandlingsstudien STEP-BD är en av slutsatserna att det inte finns någon 

entydig evidens för vilken behandling som är mest framgångsrik vid bipolär sjukdom (Parikh et 

al., 2010). Geddes och Miklowitz (2013) drar samma slutsats, trots att, som de konstaterar, såväl 

forskning som behandlingsutveckling för bipolär sjukdom ökat avsevärt under de senaste två 
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decennierna. De konstaterar också att behandlingar vid bipolär sjukdom i regel har lånats in från 

andra psykiatriska syndrom och i forskning har åtskillnad sällan gjorts mot unipolär depression, 

vilket försvårar slutsatser om diagnosspecifika effekter. Kombinationen av läkemedel och riktad 

psykoterapi tycks vara den mest framgångsrika behandlingen (Kessing et al., 2013; Parikh et al., 

2010). Det är allt vanligare att riktlinjer för behandling vid bipolär sjukdom förespråkar just en 

sådan kombination (Geddes & Miklowitz, 2013).  

Geddes och Miklowitz (2013) presenterar i sin artikel en översikt av psykologiska 

behandlingar, där de utgår ifrån evidens för att psykosociala stressorer (exempelvis problem i 

familjen, negativa livshändelser och påverkad dygnsrytm och arbetstakt) är förenade med 

episodåterfall och försämring i symtom. Författarna listar vanliga mål för psykologisk 

behandling: lära patienter upptäcka tidiga tecken på episodåterfall, öka acceptans för sjukdomen, 

möjliggöra sysselsättning, upprätthålla hälsosamma rutiner i vardagen samt lära patienter och 

anhöriga stresshantering. Då upp till 60% av alla patienter avbryter medicinering efter en akut 

episod är även farmakologisk behandlingsföljsamhet ett vanligt mål. Psykosociala interventioner 

som tagits fram eller anpassats för patienter med bipolär sjukdom inkluderar interpersonal and 

social rhythm therapy, familjeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) (Deckersbach et al., 

2010). Dessa insatser har visat sig förbättra relationer och livskvalitet, men inte 

sysselsättningsgrad (Deckersbach et al., 2010). I Geddes och Miklowitz (2013) översikt 

kategoriseras kognitiv och funktionell remediering som psykoedukativa gruppinsatser, som alla 

omfattar minst 20 sessioner. Författarna rekommenderar att kommande studier siktar på att 

reducera antalet sessioner genom att avtäcka verksamma mekanismer i behandlingarna. 

Förkortad behandlingstid skulle innebära att psykosociala insatser vid bipolär sjukdom kan 

tillgängliggöras för fler. Gruppbehandlingar för patienter med bipolär sjukdom har visat sig ha 

ett positivt samband med upplevd livskvalitet (Michalak, Yatham, Wan & Lam, 2005). 

Läkemedel som har stabiliserande effekt på stämningsläge och psykotiska symtom kan 

indirekt förbättra den kognitiva funktionen, men kan också ha biverkningar som påverkar den 

kognitiva funktionen negativt. Då studier nämner att polyfarmaci och höga läkemedelsdoser av 

antipsykotika kan ha kognitiv dysfunktion som biverkning (Martínez-Arán & Vieta, 2015; 

Balanzá-Martínez et al., 2009; Strejilevich, Samamé & Martino, 2015) bör detta övervägas i 

bedömning inför psykosociala behandlingsinsatser. 
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I Sverige har Socialstyrelsen publicerat nationella riktlinjer för behandling vid bipolär 

sjukdom (Socialstyrelsen, 2010). Deras rekommendationer är läkemedelsbehandling (prioritet 1) 

som akut såväl som förebyggande åtgärd. Som prioritet 2 respektive 3 anges tilläggsbehandling i 

förebyggande syfte med KBT respektive patient- och närståendeutbildning. Till skillnad från 

läkemedelsbehandling listas inga nackdelar av psykologisk behandling. Den enda intervention 

för bipolär sjukdom som nämns utöver dessa är coachning för nyinsjuknade ledd av patienter i 

remission (Holmbeck, Mörtberg, Wistedt, Kindström & Landén, 2008). Det vetenskapliga 

underlaget är dock otillräckligt för att insatsen ska kunna rekommenderas och den nämns därför 

under rubriken Forskning och utveckling (FoU). 

Gruppsammanhållning och avhopp 

I en litteraturöversikt från 2011, som omfattade 40 studier, fanns ett signifikant positivt 

samband mellan gruppsammanhållning och resultatet av behandlingen (r = 0,25, p < 0,05) 

(Burlingame, McClendon & Alonso, 2011). Gruppsammanhållning inkluderar känslan av att 

arbeta tillsammans mot samma mål, ömsesidig acceptans, identifikation och samhörighet med 

gruppen (Norton & Kazantzis, 2016). En studie som följde en grupp på 373 patienter i 

transdiagnostisk KBT visade att gruppsammanhållningen, i senare skedet av behandlingen, 

måttligt predicerade lägre ångestnivåer vid nästkommande session (Norton & Kazantzis, 2016).  

Över hälften av de bipolära patienter som påbörjar en terapeutisk behandling avslutar den 

i förtid (Busby & Sajatovic, 2010). Faktorer som ökar risken för avhopp inkluderar låg ålder, 

fattigdom, låg utbildning, låg IQ, trauman, kriminalitet, minoritetstillhörighet, brister i exekutiv 

funktion samt att vara ensamstående (Busby & Sajatovic, 2010). Intrapsykiska faktorer som ökar 

risken för avhopp vid psykisk ohälsa generellt inkluderar glömska, ilska, aggressivitet, 

självdestruktivitet, låg motivation, negativitet och samsjuklighet (Gearing, Townsend, Elkins, El-

Bassel & Osterberg, 2014). Slutligen ökar chanserna till fullföljd behandling om patienten har 

gott socialt stöd (Gearing et al., 2014). Inom ramen för denna studie var det inte möjligt att 

undersöka alla dessa faktorer. Gearing et al. (2014) rekommenderar behandlare att göra en 

bedömning av risken för avhopp före behandlingsstart. De rekommenderar även att aktivt sträva 

efter ökad följsamhet exempelvis genom att prioritera högt motiverade patienter, informera om 

behandlingen, psykoedukation, ha motiverande samtal, öka patienternas self-efficacy samt ha 

kontakt med patienterna mellan sessionerna, exempelvis genom telefonsamtal och SMS.  
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Kognitiv och funktionell remediering 

Kognitiv remediering som behandlingsform utvecklades ursprungligen för att förbättra 

schizofrena patienters kognitiva funktion, och den har i en översiktsartikel visat sig ha lika goda 

resultat för patienter med affektiva sjukdomar (Anaya et al., 2012). Anaya et al. (2012) menar att 

funktionell snarare än kognitiv remediering borde vara i fokus i framtiden, för att inte riskera att 

begränsa framstegen till laboratoriemiljö. Funktionell remediering är en snarlik behandling, men 

syftar till funktionell snarare än kognitiv förbättring (Demant, Vinberg, Kessing & Miskowiak, 

2015b). Termerna kognitiv respektive funktionell remediering används inte på ett konsekvent 

sätt mellan de olika forskarlag som utformat sådana interventioner, exempelvis kallade 

Deckersbach et al. (2010) sitt program kognitiv remediering trots att det inkluderade moment 

som var direkt psykosocialt inriktade. Överlag syftar dock kognitiv remediering till att avhjälpa 

kognitiv dysfunktion medan funktionell dito tar sikte på psykosocial dysfunktion. De fyra studier 

som hittills publicerats inom detta område presenteras nedan.  

USA, Deckersbach et al. Forskarlaget Deckersbach et al. (2010) tog fram ett kognitivt 

remedieringsprogram för bipolära patienter i USA, som blandade tekniker från traditionell 

kognitiv beteendeterapi (KBT) och kognitiv remediering. 18 patienter med subtyp 1 eller 2 av 

bipolär sjukdom fick 14 individuella sessioner under fyra månaders tid. Alla som inkluderades 

hade låga depressiva och maniska symtom och en låg grad av funktion vad gäller sysselsättning, 

men minst en deltidssysselsättning. Programmet tog sikte på såväl depressiva som kognitiva 

symtom, i syfte att förbättra psykosocial funktion. Programmet omfattade 1) uppmärksamhet på 

förändringar i stämningsläge och behandling av depressiva symtom 2) organisering och 

planering 3) uppmärksamhet och minne. Tekniker för att förebygga att förlora jobbet 

inkluderades. Fyra personer hoppade av. De 14 som fullföljde uppvisade färre depressiva 

symtom och förbättrad psykosocial funktion. Det fanns en signifikant skillnad i jobbfrånvaro 

mellan för- och eftermätningar. De patienter med en svårare kognitiv dysfunktion tenderade att 

bli mindre hjälpta av programmet.    

Spanien, CIBERSAM. Det spanska forskarlaget CIBERSAM tog fram programmet 

Funktionell remediering (FR), som syftar till att återställa psykosocial funktion (Martínez-Arán 

et al., 2011). De betonar att de använder neurokognitiva tekniker som de kallar ekologiska. 

Termen åsyftar att övningarna är praktiska till sin karaktär och att patienternas hemuppgifter äger 

rum i deras vardag, till skillnad från traditionell, kognitiv, datorbaserad “hjärnträning” (Martínez-
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Arán et al., 2011). Programmet riktar sig både till patienten och till dennes familj och innehåller 

även psykoedukation (Martínez-Aran et al., 2011). Torrent et al. (2013), som ingår i forskarlaget, 

genomförde en multicenter randomiserad kontrollerad studie i syfte att bedöma behandlingens 

effekt med tre behandlingsbetingelser: FR (n=77), psykoedukation (n=82) och treatment as 

usual (TAU; n=80). Samtliga deltagare hade måttliga till stora funktionella svårigheter och hade 

bipolär sjukdom av båda subtyperna. Bortfallet i FR-gruppen var 28,6%. I studien visade sig FR 

ge signifikant bättre resultat för sysselsättning och interpersonellt fungerande än TAU. Det fanns 

dock ingen statistiskt signifikant skillnad mellan FR och psykoedukation, inte heller mellan 

psykoedukation och TAU. Detta förhållande förklaras av att det finns en tendens till skillnad 

mellan FR och psykoedukation (p=0,056), vilket återspeglas i inomgruppseffektstorlekarna: FR 

d’=0,93, psykoedukation d’=0,41, TAU d’=0,22. (Torrent et al., 2013). Beaktat detta anser 

Torrent et al. (2013) att FR är att föredra över psykoedukation. 

Danmark, Demant et al. I en randomiserad kontrollerad studie undersöktes effekten av 

en gruppbaserad kognitiv remediering om 12 sessioner (Demant et al., 2015b). 

Gruppinterventionen (n=23) jämfördes med standardbehandling (n=23). Gruppinterventionen 

bestod av psykoedukation kring kognitiv funktion och dysfunktion, träning av uppmärksamhet, 

koncentration och minne, samt exekutiv funktion i vardagen.  Varje session inkluderade 

psykoedukation, kognitiva strategier och datoriserad kognitiv träning. Forskarna undersökte 

primärt förändringar i verbalt minne och sekundärt övriga kognitiva och psykosociala 

förändringar. Hemuppgifterna inkluderade mindfulnessövningar. Forskarna valde kognitiva 

utfall som primära, baserat på tidigare forskning som visar att kognitiv dysfunktion medierar 

psykosocial dysfunktion. Inga signifikanta kognitiva eller funktionella förändringar framkom för 

de primära eller sekundära utfallsmåtten, däremot vissa förbättringar på tertiära utfallsmått, 

såsom mental skärpa, verbalt flyt, livskvalitet och upplevd stress. Artikelförfattarna menar att det 

inte finns någon övertygande evidens för att gruppbaserad kortsiktig kognitiv eller funktionell 

remediering har effekt på kognitiva svårigheter och jämför sin intervention med 

genomsnittslängden för kognitiv remediering vid schizofreni (16,7 veckor). De rekommenderar 

att patienternas kognitiva svårigheter bör undersökas objektivt före behandling, så att 

behandlingsbehovet säkerställs, och menar att ett intensivare, mer långsiktigt och individualiserat 

program kan vara nödvändigt för att påverka kognitiv förmåga.   
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Nederländerna, Zyto et al. En senare studie skulle kunna motsäga de slutsatser Demant 

et al. (2015b) drog om behandlingslängd. Ett nederländskt forskarlag (Zyto, Jabben, Schulte, 

Regeer & Kupka, 2016) tog fram ett program för funktionell remediering som också bestod av 

12 sessioner. Deltagarna hade alla subtyp 1 av bipolär sjukdom och bedömdes ha små till 

måttliga funktionella svårigheter, mätt med den kliniska intervjun Functioning assessment short 

test (FAST; Rosa et al., 2007). Ingen skattade svåra depressiva eller maniska symtom men hade 

måttlig till svår kognitiv dysfunktion. Samtliga deltagare hade en anhörig som var villig att delta 

i behandlingen och både deltagare och anhöriga hade innan behandlingen påbörjades genomgått 

ett psykoedukativt program. Programmet var modellerat efter en behandling för patienter med 

hjärnskada och inkluderade områdena minne, arbetsminne, uppmärksamhet, 

informationsbearbetning och planering. De övergripande målen var insikt i de kognitiva 

problemen och deras påverkan på vardagen, copingstrategier för att hantera dem samt ge de 

anhöriga insikt i den kognitiva problematiken för att möjliggöra acceptans och förändring. 

Hälften av sessionerna var i grupp och hälften individuella, för att möjliggöra såväl 

erfarenhetsutbyte som arbete för individuella mål. Patienternas anhöriga bjöds in till två 

tillfällen. Behandlarna var en klinisk psykolog och en neuropsykolog. Av de 12 patienter som 

deltog hoppade 1 av efter andra sessionen och 1 anhörig deltog inte. De återstående 11 

deltagarna och 10 anhöriga var mycket nöjda med programmet. Deltagarna (men inte de 

anhöriga) uppgav i första hand större insikt i och acceptans av sjukdomen. De uppskattade de 

individuella sessionerna, som de uppgav gav möjlighet att ta upp känslor av skam och skuld, som 

var svåra att adressera i grupp, och många tyckte att det var hjälpsamt att få hjälp med planering. 

Dessa sessioner hade också inslag av KBT. Gruppsessionerna var uppskattade för att få tips av 

och känna igen sig i andra. Resultaten visade bättre funktionsförmåga vad gäller självständighet 

och sysselsättning. Vid uppföljningen tre månader efter behandlingen avslutats hade en deltagare 

gått från ideellt till betalt arbete och två andra hade ökat sin sysselsättningsgrad.  

Som tidigare nämnts saknas forskning om funktionell eller kognitiv remediering vid 

bipolär sjukdom i en svensk kontext, likaså saknas forskning utförd av kliniker som inte varit 

delaktiga i utvecklingen av metoderna. Av de fyra nyss nämnda studierna är endast två (Demant 

et al., 2015b; Torrent et al., 2013) randomiserade kontrollerade prövningar (RCT). Dessa bör 

därmed tillmätas större tillförlitlighet, samtidigt som de hade blygsammast resultat. Deckersbach 
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et al. (2010) och Zyto et al. (2016) hade, i likhet med föreliggande studie, mer karaktär av 

pilotstudier som endast kan ge indikationer om behandlingarnas nytta. 

Att mäta kognitiv och psykosocial funktion med självskattningsformulär  

Svendsen, Kessing, Munkholm, Vinberg & Miskowiak (2012) menar att det är oklart 

huruvida den kognitiva funktion patienter uppger i självskattningsformulär motsvaras av objektiv 

kognitiv funktion, uppmätt vid kognitiv testning. I en studie från 2015 (Demant, Vinberg, 

Kessing & Miskowiak, 2015a) fann emellertid samma forskarlag ett svagt samband mellan 

subjektivt och objektivt skattade kognitiva svårigheter, även om patienterna inte kunde 

specificera inom vilken kognitiv domän (uppmärksamhet, minne, exekutiv funktion) 

svårigheterna fanns. Demant et al. (2015a) drog slutsatsen att självskattade kognitiva svårigheter 

inte är tillförlitliga för att bedöma objektiva kognitiva svårigheter utan behöver kompletteras med 

kognitiv testning. Författarna ville hellre framhålla den självskattade kognitiva förmågan som 

indikator på patienters depressiva symtom samt psykosociala funktion, såsom arbetsförmåga 

(Demant et al., 2015a).  

Rosa et al. (2013) undersökte förhållandet mellan COBRA, objektiv kognitiv dysfunktion 

och variabler knutna till sjukdomsförloppet. För den bipolära populationen fann de flera 

signifikanta negativa samband (ro mellan -0,21 och -0,44, p < 0,05) mellan grad av kognitiva 

klagomål och prestation på objektiva mått för minne och exekutiv funktion. De konstaterade att 

förhållandet mellan subjektiva och objektiva mått på kognitiv funktion är komplext och att 

patienter med depressiva symtom och stort antal episoder kan ha en högre benägenhet att 

rapportera klagomål. Studien visade vidare att de patienter som hade färre kognitiva klagomål 

var bättre utbildade och i högre grad anställda. Artikelförfattarna drog följande slutsats: 

“Considering that cognition plays a critical role on psychosocial functioning, and that subjective 

cognitive dysfunctions may also be related to functional impairment, the COBRA could be used 

as a proxy of psychosocial functioning in bipolar disorder.” (s. 34) som således är samstämmig 

med det resonemang Demant et al. (2015a) för. 

Således tycks självskattade kognitiva svårigheter, oavsett i vilken mån de indikerar 

objektiv kognitiv dysfunktion, kunna vara vägledande vid bedömning inför behandling med FR, 

som syftar till psykosocial återhämtning. 
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Att undersöka genomförbarhet av psykosociala interventioner 

Genomförbarheten av en psykosocial intervention undersöks genom en sammanvägning 

av olika faktorer. Faktorer som hindrar respektive underlättar genomförandet kan exempelvis 

utgöras av logistiska eller finansiella svårigheter respektive utbildningsnivå och stöttande 

anhöriga (Fiorillo et al., 2016). Vidare undersöks ofta acceptabiliteten, det vill säga deltagarnas 

nöjdhet och synpunkter på interventionen och hur den genomförts (Fiorillo et al., 2016). 

Slutligen kan även interventionens avtryck i deltagarnas liv (“impact”) undersökas, exempelvis 

ökad kunskap och acceptans eller ökat socialt stöd (Poole, Smith & Simpson, 2015). 

Syfte 

Föreliggande studie syftar till att skapa mer kunskap om och hur behandlingsprogrammet 

FR kan underlätta vardagen för patienter med bipolär sjukdom samt till att undersöka om den 

passar för en svensk vårdkontext. Föreliggande studie inkluderar även acceptans av kognitiv 

dysfunktion, som tidigare inte utforskats och som möjligen har betydelse för deltagarnas vardag. 

Syftet bryts ner till tre punkter:   

1. Att undersöka förändringar i psykosocial funktion hos deltagare som genomgår 

behandlingsprogrammet Funktionell remediering.  

2. Att undersöka förändringar i acceptans av kognitiv dysfunktion hos deltagare som 

genomgår behandlingsprogrammet Funktionell remediering.  

3. Att bedöma genomförbarheten av CIBERSAMs behandlingsprogram Funktionell 

remediering i en svensk vårdkontext samt generera rekommendationer för fortsatt 

forskning och klinisk praktik inom detta område. 

Metod 

Föreliggande studie genomfördes i en naturalistisk klinisk kontext. Behandlingen som 

undersöktes var redan planerad i det skede studien utformades. Studien genomfördes dels på 

uppdrag av mottagningen, dels som examensarbete vid psykologprogrammet, Lunds universitet. 

Förutom huvudstudien genomfördes också en internetbaserad undersökning för att erhålla 

medelvärden och standardavvikelser för en bipolär population för de instrument där detta 

saknades.  

Huvudstudiens design 

Studiens design har anpassats efter behandlingsomgångens förutsättningar och 

mottagningens önskemål, där det förstnämnda omöjliggjorde en experimentell design. Studiens 
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flerfaldiga syften har inneburit en metodologisk bredd, så att såväl behandlingsgruppens som de 

enskilda deltagarnas utveckling kunnat studeras. Både deltagare och behandlare har kommit till 

tals. En multipel fallstudiedesign har använts för att undersöka individuella förändringar. 

Fallstudier kan användas för såväl experimentella studier på enskilda eller ett fåtal fall som för 

utvärdering i klinisk verksamhet (Kazdin, 2014 [2003]). I föreliggande studie möjliggjorde 

förutsättningarna enbart en vetenskapligt mindre rigorös, utvärderande design. Inslag av 

principer för dataanalys i experimentella fallstudiedesigner har nyttjats där detta varit möjligt. 

Fallen i studien var de deltagare som fullföljde behandlingen (n=6).  

Deltagarnas psykosociala funktion samt acceptans undersöktes med mätningar veckovis 

före varje session, från och med informationsmötet till och med sista sessionen. Både 

psykosocial funktion och acceptans av kognitiv dysfunktion undersöktes genom att jämföra 

skillnader på gruppnivå mellan för- och eftermätningar, samt genom att undersöka om reliabla 

förändringar skett för var och en av deltagarna som fullföljt behandlingen. Vad gäller 

psykosocial funktion undersöktes även om dessa förändringar var kliniskt signifikanta.  

Genomförbarheten studerades genom bortfallsanalys, intervjuer samt en 

behandlingsutvärdering. 

Rikligt med data om behandlingsgruppens karakteristika och utveckling har samlats in 

för att möjliggöra ställningstaganden om generaliserbarhet. 

Deltagare 

Studien genomfördes på en sydsvensk specialistmottagning för bipolär sjukdom från 

oktober 2015 till mars 2016. Deltagarna var patienter med bipolär sjukdom med kognitiva 

svårigheter som valt att genomgå behandlingen Funktionell remediering. Behovet av behandling 

hade bedömts av psykolog eller läkare. En förutsättning för inklusion i behandlingen var att 

patienterna ej bedömdes vara i en akut sjukdomsepisod. Utöver detta tillämpades inga 

exklusionskriterier. Efter ett informationsmöte om FR valde 15 patienter att påbörja behandling. 

Av dessa avbröt 9 personer (hädanefter även kallade “avhoppare”) (60%) och 6 personer (40%) 

fullföljde behandlingen (hädanefter även kallade “fullföljare”). En subgrupp bland avhopparna 

specificerades som sådana som deltagit vid minst fem tillfällen (hädanefter även kallade ”sena 

avhoppare”). Av dessa deltog en fem gånger, en sju, en åtta och en nio gånger. 

Läkemedelsbehandling och justering därav fortlöpte oberoende av FR-interventionen. 

Deltagarnas komorbiditet undersöktes. Ingen undersökning gjordes av vilken subtyp av 
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bipolaritet deltagarna hade. Av de 6 fullföljande deltagarna var 5 kvinnor och 1 man, mellan 24 

och 55 år. Medelåldern var 38,5 år. 

 

Tabell 2. Demografisk och klinisk profil för deltagarna vid tidpunkten för sista sessionen. 

 Avhoppare (n=9) Fullföljare (n=6) 

Kön, kvinnor, % (n) 75% (6) 83% (5) 

Ålder, M  46 38,5 

Utbildningsnivå, (n)   

- Grundskola -  

- Gymnasium 4 2 

- Yrkesutbildning/högre 4 4 

Sysselsättning n   

- Heltid 1  2 

- Deltid 2 (varav 1 även sjukskriven) 1 

- Arbetslös 1 (även sjukskriven) 1 

- Sjukskriven/sjukpensionär 6  1 

- Studerande - 1 

Civilstånd gift/sambo, % ja (n) 37% (3) 33% (2) 

Komorbiditet, ja n 2 + 1 under utredning 0 

En avhoppare svarade inte på frågor angående utbildningsnivå, sysselsättning, civilstånd samt komorbiditet. 

 

Procedur 

Patienterna informerades om studien på ett informationsmöte om behandlingen. Vid detta 

tillfälle gjordes förmätningar med Behavior rating inventory of executive function - adult version 

(BRIEF-A; Roth, Isquith & Gioia, 2005), Cognitive complaints in bipolar disorder rating 

assessment (COBRA; Rosa et al., 2013), Quality of life enjoyment and satisfaction questionnaire 

- short form (Q-LES-Q-SF; Endicott, Nee, Harrison & Blumenthal, 1993) samt Cognitive 

dysfunction acceptance questionnaire (CDAQ; egenkonstruerat, se bilaga 1). Patienterna fick 

med sig anhörigversionen av BRIEF-A med instruktioner att formuläret skulle fyllas i, i 

patienternas frånvaro, av någon som visste hur de hade det i vardagen. Varje vecka i samband 
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med sessionerna fyllde deltagarna i COBRA, Q-LES-Q-SF och CDAQ. Mätningarna från den 

sista sessionen, då även BRIEF-A delades ut på nytt, användes som eftermätningar.  

Genomförbarheten bedömdes genom intervjuer med alla deltagare och behandlarna samt 

en enkät för behandlingsutvärdering. Intervjuerna med deltagarna genomfördes på telefon, 

medan intervjun med behandlarna genomfördes på mottagningen. Alla frågor ställdes i samma 

ordning till samtliga deltagare. Svaren antecknades kontinuerligt under intervjun. Vidare gjordes 

en jämförelse av förmätningar mellan de som avbröt och de som genomförde behandlingen. 

Demografiska data kring tidigare kända betydelsefulla faktorer samlades in. 

Internetundersökningen inkluderade formulären Q-LES-Q-SF, COBRA och CDAQ och 

administrerades i denna ordning. Efter att respondenterna fyllt i Q-LES-Q-SF gick enbart de 

vidare som svarade “ja” eller “jag vet inte/annat” på frågan om de upplevde kognitiva besvär 

(som var en lekmannaanpassning av ”dysfunktion”), efter en kort förklaring om detta. För dem 

som svarade “nej” registrerades svaren därefter.  

Internetundersökning  

Respondenter till internetundersökningen rekryterades genom ett snöbollsurval, där 

information och länk spreds via Facebook och Twitter samt via internetfora och föreningar 

riktade till personer med bipolär sjukdom. Respondenterna fick information om att enkäten 

syftade till att undersöka hur personer med bipolär sjukdom har det i vardagen. En svensk 

validering av de undersökta instrumenten har ej varit möjlig inom ramen för föreliggande studie, 

därför bedömdes inhämtande av demografiska data, vårduppgifter samt uppgifter huruvida 

respondenterna befann sig i eutymi eller episod omotiverat. Undersökningen besvarades av 132 

personer varav 112 angav att de hade bipolär sjukdom och 20 angav att de var under utredning. 

För CDAQ inkluderades alla respondenter som både svarade “ja” eller “jag är under utredning 

för det” på frågan om de har bipolär sjukdom, samt hade ett resultat på COBRA på 12 poäng 

eller mer och därmed passerade cutoffgränsen (n=116). För COBRA inkluderades de som 

svarade “ja” på frågan om de har bipolär sjukdom och som dessutom svarade “ja” eller “jag vet 

inte” på frågan om de upplever kognitiva besvär (n=98). För Q-LES-Q-SF inkluderades alla 

respondenter som svarade “ja” på frågan om de har bipolär sjukdom (n=112). 

Intervention 

Interventionen bestod av behandlingsprogrammet FR som tagits fram av det spanska 

forskarteamet CIBERSAM. Målen med behandlingen var att bättre hantera kognitiva problem, 
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att träna på strategier och tekniker för att minimera påverkan av kognitiva svårigheter samt ökad 

självständighet i vardagen. Programmet bestod av 21 sessioner. Enligt behandlingsmanualen 

riktas första sessionen till anhöriga, som således bjöds in för att få information om behandlingen. 

Sessionerna var 90 minuter långa med en kort paus i mitten. Sessionernas teman framgår av 

tabell 3, där den första anhörigsessionen exkluderats. Mellan sessionerna hade patienterna 

hemuppgifter, som byggde på föregående sessions tema. Programmet genomfördes av två av 

mottagningens legitimerade psykologer, varav en även är legitimerad psykoterapeut. Dessa hade 

tagit del av det material som CIBERSAM tagit fram men inte gått någon formell utbildning i FR. 

Behandlarnas programtrohet undersöktes inte. 

 

Tabell 3. Sessionsupplägg för patienter i Funktionell remediering 

Session Tema 

1-2 Information om kognitiv dysfunktion vid bipolär sjukdom 

3-4 Uppmärksamhet 

5-10 Minne 

11-15 Exekutiva funktioner 

16 Stress 

17-18 Kommunikation 

19 Autonomi 

20 Repetition av användbara strategier 

 

Instrument  

Deltagarnas psykosociala funktion mättes i denna studie genom en sammanvägning av 

självskattningsformulären BRIEF-A, COBRA och Q-LES-Q-SF. Dessa instrument valdes dels 

för att de bedömdes ha acceptabel validitet och reliabilitet, dels för att instrumenten redan 

användes vid mottagningen. Acceptans av kognitiv dysfunktion mättes med det 

egenkonstruerade självskattningsformuläret CDAQ. Intervjuerna genomfördes med hjälp av 

strukturerade intervjuguider utformade särskilt för studien (bilaga 2-4). Acceptabiliteten 

skattades med en behandlingsutvärdering konstruerad särskilt för studien (bilaga 5).  

BRIEF-A. Formuläret BRIEF-A är en vidareutveckling av ett självskattningsformulär 

som mäter exekutiv funktion hos barn och unga. Det består av en självskattnings- och en 
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anhörigskattningsversion. Dessa har jämförts för att undersöka instrumentets 

interbedömarreliabilitet och visat sig korrelera starkt (r=0,63 för helskalan; Roth, Isquith & 

Gioia, 2005) men Roth et al. (2005) betonar att kliniska populationer med exekutiv dysfunktion 

ofta uppvisar en diskrepans i självskattning gentemot anhörigskattning, sannolikt på grund av 

svårigheter att värdera graden av egen dysfunktion. BRIEF-A har vidare visat sig ha god 

konvergens med andra mått på exekutiv funktion (exempelvis Dysexecutive Questionnaire: 

r=0,84, p < 0,01 för självskattningsversion på helskala; Roth et al., 2005).  

Formuläret består av 75 frågor fördelade på nio kliniska skalor: inhibition, flexibilitet, 

emotionell kontroll och monitorering samt initiering, arbetsminne, planering/organisation, 

uppgiftsmonitorering och ordning på material, som tillsammans bildar helskalemåttet “Global 

executive composite” (GEC). Då  BRIEF-A är ett normerat test omräknas råpoäng till T-poäng 

som utgör GEC; således är SD=10 och M=50. Varje fråga besvaras med “aldrig”, “ibland” eller 

“ofta”. Högre poäng på en klinisk skala indikerar brister i denna domän av exekutiv funktion. 

Betydande exekutiv dysfunktion anses föreligga vid ett T-värde för GEC ≥65 (det vill säga 1,5 

SD), vilket utgör cutoff i föreliggande studie. BRIEF-A har normerats av utvecklarna för en 

blandad frisk och klinisk population. Reliabiliteten var då hög för såväl självskattnings- som 

anhörigskalan (Cronbachs α=0,98 för båda skalorna; Roth et al., 2005). 

Bulzacka et al. (2013) har undersökt om självskattningsformuläret är tillämpligt för en 

fren och schizoaffektiv population och framhåller dess ekologiska egenskaper; BRIEF-A 

undersöker svårigheter i vardagen och förutsätter inte att patienten har kunskap om exekutiv 

funktion. Författarna kunde genom regressionsanalys visa att grupptillhörighet 

(schizofren/schizoaffektiv eller friska kontroller) predicerade poäng, och att skillnaden i poäng 

mellan den kliniska och den friska populationen var signifikant. Då bipolär sjukdom i tidigare 

studier visat sig innebära liknande kognitiv dysfunktion som hos en schizofren och 

schizoaffektiv patientgrupp (Anaya et al., 2012) kan dessa resultat vara indikativa även för en 

bipolär patientgrupp. Någon regelrätt valideringsstudie av BRIEF-A för en bipolär population 

har ej gått att finna. Peters et al. (2014) undersökte emellertid exekutiv dysfunktion i vardagen 

hos bipolär I-patienter med hjälp av BRIEF-A och fann att gruppen uppvisade signifikant 

funktionsnedsättning på alla subskalor relativt populationsnormerna i instrumentmanualen (Roth 

et al., 2005). Medelvärdet för 68 patienter med bipolär sjukdom var 64,09 och 

standardavvikelsen 15,26 (Peters et al., 2014). 
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CDAQ. Acceptans mättes med det egenkonstruerade självskattningsformuläret CDAQ. 

CDAQ modellerades efter de två befintliga självskattningsformulären Chronic pain acceptance 

questionnaire (CPAQ; McCracken, 1999) och Tinnitus acceptance questionnaire (TAQ; Westin, 

Hayes & Andersson, 2008). I valideringsstudier har TAQ och CPAQ visat sig ha acceptabel 

validitet och reliabilitet (CPAQ: McCracken, 1999; TAQ: Westin et al., 2008). Tillstånd att 

använda formuleringar från TAQ inhämtades från forskarna som utvecklat instrumentet. TAQ 

har 12 items. Sju av dessa ströks i utformandet av CDAQ då frågorna inte passade för en bipolär 

population. CDAQ består således av fem frågor som rör acceptans av kognitiv dysfunktion. 

Frågorna besvaras från 1-7 (1=stämmer aldrig, 7=stämmer alltid), totalpoängen är 5-35 där högre 

poäng indikerar lägre grad av acceptans. Fråga 2 poängsätts omvänt. Frågorna utgår ifrån att 

respondenten anser sig ha kognitiva svårigheter.  

COBRA. Formuläret COBRA är ett självskattningsformulär som är speciellt utformat för 

att mäta bipolära patienters kognitiva klagomål. De 16 frågorna handlar om svårigheter i 

vardagen, som exempelvis svårigheter med att koncentrera sig, hitta saker och avsluta uppgifter, 

och avser att fånga brister i exekutiv funktion, processhastighet, arbetsminne, verbalt lärande och 

minne, uppmärksamhet/koncentration samt mental spårning. Frågorna besvaras på en skala från 

0 (=aldrig) till 3 (=alltid). Ju högre totalpoäng, desto fler klagomål. Rosa et al. (2013) har 

validerat instrumentet; COBRA hade god intern konsistens (Cronbachs α=0,91) samt korrelerade 

starkt (ro=0,89, p < 0,001) med Frankfurt Complaint Questionnaire, ett annat validerat 

självskattningsformulär för kognitiva svårigheter vid psykisk ohälsa. Gruppen med bipolär 

sjukdom hade också signifikant högre poäng än friska kontroller, med ett cutoffvärde på 10 

poäng (n=215, varav 91 patienter med bipolär sjukdom och 124 friska kontroller). I en dansk 

valideringsstudie (Jensen et al., 2015) etablerades ett optimalt cutoffvärde för COBRA på 14 

poäng för kognitiv dysfunktion vid bipolär sjukdom (n=152, varav 84 patienter med bipolär 

sjukdom i partiell eller fullständig remission och 68 friska kontroller; M (SD) för den bipolära 

populationen=17.01 (7.69)).  

Q-LES-Q-SF. Självskattningsformuläret Q-LES-Q-SF mäter livskvalitet, och täcker med 

16 frågor in följande områden: fysisk hälsa, humör, arbete, hushålls- och fritidsaktiviteter, 

sociala och familjerelationer, dagligt liv, sexliv, ekonomi, övergripande välbefinnande och 

läkemedel. Frågorna besvaras på en skala från 1 (=mycket missnöjd) till 5 (=mycket nöjd), 

totalpoängen är 14 -70. Av de 16 frågorna utesluts vid sammanräkningen de två sista frågorna, 
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som berör nöjdhet med medicinering respektive livet överlag. Poängen på fråga 1-14 omvandlas 

till procent av maxpoäng, där högre procent indikerar högre livskvalitet. Formuläret är en kortare 

version av det 93 frågor långa ursprungsformuläret. Ursprungsformuläret har validerats för en 

population med allvarlig psykisk ohälsa (schizofreni, schizoaffektiva och affektiva sjukdomar) 

och då visat sig ha god konstruktvaliditet och hög intern konsistens (Cronbachs α=0,84–0,95) 

(Ritsner, Kurs, Kostizky, Ponizovsky & Modai, 2002). Kortformuläret har validerats för en 

psykiatrisk population med depression och/eller ångestsyndrom och uppmätte då hög intern 

konsistens (Cronbachs α=0,90) (Rapaport, Clary, Fayyad & Endicott, 2005). Medelvärden, 

redovisade per diagnos, var mellan 53 och 70% (Rapaport et al., 2005). Bipolär sjukdom var ett 

exklusionskriterium för studien. I denna studie undersöktes även en normalpopulation (n=67), 

med medelvärdet 83%, där ett resultat på minst 75% ansågs vara inom normalspannet. 

Standardavvikelse för helskalan angavs inte i studien. Att använda denna cutoff för samtliga 

sjukdomar och tillstånd kan synas tveksamt och har ifrågasatts av Wyrwich et al. (2011), men är 

den cutoff som använts i studier på en bipolär population (Rapaport et al., 2005; Mackala et al., 

2014).  

Ingen valideringsstudie för en bipolär population har genomförts för Q-LES-Q-SF men 

instrumentet har använts i två farmakologiska studier med bipolära populationer (n=542 

respektive n=1051), där baslinjemätning gav medelvärdena 35,2% respektive 36,2% - 

standardavvikelse har dock ej angivits i dessa studier (Wyrwich et al., 2011). Instrumentet har 

även använts för nyinsjuknade och i huvudsak eutyma patienter med bipolär sjukdom i en studie 

om kognitiv prestation och livskvalitet (Mackala et al., 2014) där medelvärde vid 

baslinjemätning var 64,55% och standardavvikelse 20,42 (n=54).  

Dataanalys 

Deltagarnas psykosociala funktion och acceptans före och efter behandlingen beskrevs på 

gruppnivå. Jämförelser mellan dessa gjordes i SPSS med Students t-test för oberoende stickprov 

för vart och ett av instrumenten. t-test gjordes dels med enbart fullföljare, dels med fullföljare 

och sena avhoppare. Fyra deltagare, som närvarade minst fem gånger, definierades som sena 

avhoppare. Värden hämtades från första respektive sista gången fullföljare och sena avhoppare 

fyllt i respektive formulär; det innebar att i alla fall utom ett var vecka 1 förmätning medan alla 

fullföljares sista mätning var vecka 20. En del deltagare hade fyllt i instrumenten tidigare, dessa 

värden inkluderades i de individuella analyserna. 
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För- och eftermätningar utgjorde även underlag för att undersöka reliabel förändring för 

psykosocial funktion och acceptans. Reliabel förändring för respektive fullföljande deltagare har 

beräknats med “reliable change index” (RCI; Lambert & Ogles, 2009). RCI beräknas med 

formeln: 

𝑅𝐶𝐼 =
𝑥! − 𝑥!
2𝑆!!

 

x1 och x2 är för- respektive eftermätningspoäng, SE är standardmätfelet för respektive instrument 

vid förmätningen och beräknas med hjälp av Cronbachs α (r, reliabilitet) och standardavvikelser 

från dessa enligt formeln:  

𝑆! = 𝑆𝐷 1− 𝑟 

Med hjälp av RCI-värdet och, i förekommande fall, rörelse över cutoffgränser delades deltagarna 

in i fyra grupper enligt följande (Lambert & Ogles, 2009): 

Återställd: Deltagare som både uppvisat reliabel förbättring (RCI <-1,96/>1,96) och rört 

sig över cutoffgränsen. 

Förbättrad: Deltagare som uppvisat reliabel förbättring i positiv riktning men inte rört sig 

över cutoffgränsen.  

Oförändrad: Deltagare som inte uppvisat någon förändring.   

Försämrad: Deltagare som uppvisat reliabel förändring i negativ riktning (<-1,96/>1,96). 

Vad gäller BRIEF-A, CDAQ och COBRA innebär en förbättring en minskning i poäng, medan 

en ökning i poäng innebär en förbättring vad gäller Q-LES-Q-SF. De medelvärden och 

standardavvikelser för CDAQ, COBRA och Q-LES-Q-SF som behövdes för dataanalys 

hämtades från internetundersökningen. 

Förändringen betraktades som kliniskt signifikant om deltagaren rört sig över 

cutoffgränsen. I tidigare forskning anges två olika cutoffgränser för COBRA, 10 respektive 14 

poäng (Rosa et al., 2013; Jensen et al., 2015). I föreliggande studie användes medelvärdet av 

dessa, alltså 12 poäng. Cutoffgränsen som användes för Q-LES-Q-SF, 75%, tillämpades i såväl 

Rapaport et al. (2005) som Mackala et al. (2014). Ingen cutoffgräns fastställdes för CDAQ.  

Deltagarnas psykosociala funktion och acceptans under behandlingens gång har 

analyserats enbart för dem som fullföljde behandlingen. Linjediagram konstruerades för att 

illustrera hur fullföljarnas psykosociala funktion samt acceptans har sett ut över tid. Med 

utgångspunkt i Kazdin (2014 [2003]) har data analyserats med en visuell inspektion av 
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linjediagrammen, där stor variabilitet mellan mättillfällen indikerar mindre tillförlitlighet, medan 

trender uppåt eller nedåt indikerar stabila förändringar på utfallsmåttet.  

I de fall svar saknades i CDAQ, COBRA eller Q-LES-Q-SF imputerades värden utifrån 

typvärdet för deltagaren på den aktuella frågan från övriga mättillfällen. I de fall svar saknades i 

BRIEF-A imputerades värden i enlighet med instruktionerna i instrumentutvecklarnas manual 

(Roth et al., 2015), vilket innebar svarsalternativet “aldrig”. I inget fall imputerades fler än två 

värden per formulär och person.  

Intervju- och enkätsvaren från deltagarna sammanställdes på två vis. I de fall frågorna 

hade begränsat antal svarsalternativ sorterades svaren kvantitativt utifrån hur många som angivit 

respektive svar. I de fall frågorna var öppet ställda sammanställdes svaren fråga för fråga, med 

deltagarnas egna ord, dock förkortat. Efter att svaren förkortats kontrollerade båda författarna var 

för sig att inget väsentligt i de ursprungliga svaren utelämnats, varefter svaren sammanfattades i 

den löpande texten. Intervjun med behandlarna lästes i sin helhet av båda författarna varefter 

relevanta delar fördes in i den löpande texten.  

Etik 

Samtliga deltagare i behandlingen gav sitt skriftliga informerade samtycke till att delta i 

studien (bilaga 6, viss information utelämnad med hänsyn till anonymitet). Samtycke inhämtades 

även för att ta del av tidigare ifyllda självskattningsformulär från patienternas journaler. Av 

informationen i samtycket framgick att deltagandet i studien var frivilligt och närsomhelst kunde 

avbrytas. Deltagarna avidentifierades med hjälp av en kodnyckel. Varje deltagare fick ett ID-

nummer, som användes vid ifyllande av enkäter. Resultatet presenteras med hänsyn till 

deltagarnas anonymitet även inför varandra. Ingen patient exkluderades från behandling på grund 

av studien. Vid intervjuerna och utvärdering informerades deltagarna om att deras svar skulle 

återkopplas till mottagningen endast via studien samt att svaren ej skulle påverka deras möjlighet 

till vård i framtiden. Studien skedde på uppdrag av mottagningen och behandlingen hade 

genomförts oavsett om den studerats eller ej.  

Respondenterna i internetundersökningen fick på förhand information att deltagande var 

frivilligt och anonymt samt att de genom sitt deltagande samtyckte till att deras svar skulle 

användas för en psykologexamensuppsats. Kontaktuppgifter till föreliggande studies författare 

gavs och resulterade i en del mejl från respondenter. Dessa gällde exempelvis att en del velat 

specificera om de var i episod eller eutymi. Alla mejl besvarades. 
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Resultat  

Psykosocial funktion och acceptans på gruppnivå 

I Tabell 4 sammanfattas medelvärden och standardavvikelser för deltagarna både i 

huvudstudien och i internetundersökningen. Såväl fullföljare som avhoppare skattade vid 

förmätning ett högre medelvärde för livskvalitet (44,57; 45,43) jämfört med medelvärdet i 

internetundersökningen (40,80), mätt med Q-LES-Q-SF.  De hade också färre kognitiva 

klagomål (M=24,29; M=21,83) jämfört med deltagarna i internetundersökningen (M=25,67), 

mätt med COBRA. Både avhoppare och fullföljare låg över gränsen för vad som betraktas som 

betydande exekutiv dysfunktion (>65) i BRIEF-A när de självskattade (M=70,88; M=68,50), 

men inte när deras anhöriga skattade (M=59,67; 53,67). Såväl avhoppare som fullföljare hade ett 

lägre medelvärde (20,50; 19,83) än deltagarna i internetundersökningen (22,72) på CDAQ och 

skattade därmed högre acceptans för sin kognitiva dysfunktion.  

Tabell 4. Medelvärden och standardavvikelser för avhoppares, fullföljares samt samtliga 

deltagares förmätningar samt för deltagarna i internetundersökningen 

Instrument Förmätning 

avhoppare  

M (SD) 

Förmätning 

fullföljare 

M (SD) 

Förmätning FR-

gruppen 

M (SD) 

Internet-

undersökningen 

M (SD) 

BRIEF-A SS 70,88 (12,83)  

(n=8) 

68,50 (4,85) 

(n=6) 

69,86 (9,96) 

(n=14) 

- 

BRIEF-A AS 59,67 (5,13)  

(n=3) 

53,67 (8,04) 

(n=6) 

55,67 (7,48)  

(n=9) 

- 

CDAQ 20,50 (6,97) 

(n=8) 

19,83 (3,06) 

(n=6) 

20,21 (5,47) 

(n=14) 

22,72 (4,87)  

(n=116) 

COBRA 24,29 (7,93) 

(n=7) 

21,83 (4,45) 

(n=6) 

23,15 (6,43) 

(n=13) 

25,67 (6,81) 

(n=98) 

Q-LES-Q-SF 44,57 (9,33) 

(n=8) 

45,43 (10,17)  

(n=6) 

44,94 (9,32) 

(n=14) 

40,80 (11,50) 

(n=112) 

Förkortningar: BRIEF-A SS: Behavior rating inventory of executive function - adult version, självskattning; BRIEF-

A AS:  Behavior rating inventory of executive function - adult version, anhörigskattning; CDAQ: Cognitive 

dysfunction acceptance questionnaire; COBRA: Cognitive complaints in bipolar disorder rating assessment; Q-

LES-Q-SF: Quality of life enjoyment and satisfaction questionnaire - short form 
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Instrumentens interna konsistens, från såväl behandlingsgruppen som 

internetundersökningen har angivits med Cronbachs α och beskrivits i tabell 5. Råpoäng från 

BRIEF-A själv- och anhörigskattning omvandlades till GEC i scoringprogram för instrumentet. 

Tabell 5. Intern konsistens för behandlingsgruppen vid förmätningstillfället samt för 

internetundersökningen 

Instrument Cronbachs α 

FR-grupp 

Cronbachs α 

internetundersökningen 

BRIEF-A SS (GEC) 0,95 (n=14) - 

BRIEF-A AS (GEC) 0,92 (n=9) - 

CDAQ 0,87 (n=14) 0,75 (n=116) 

COBRA 0,81 (n=13) 0,83 (n=98) 

Q-LES-Q-SF 0,87 (n=14) 0,90 (n=112) 

Förkortningar: BRIEF-A SS: Behavior rating inventory of executive function - adult version, självskattning; BRIEF-

A AS:  Behavior rating inventory of executive function - adult version, anhörigskattning; CDAQ: Cognitive 

dysfunction acceptance questionnaire; COBRA: Cognitive complaints in bipolar disorder rating assessment; Q-

LES-Q-SF: Quality of life enjoyment and satisfaction questionnaire - short form 

Som framgår av tabell 6 framkom i huvudstudien inget signifikant samband mellan 

BRIEF-A själv- och anhörigskattning, dock en tendens (p=0,06) till negativ korrelation (-0,50). 

BRIEF-A självskattning hade dock en positiv korrelation med de tre övriga instrumenten mellan 

0,60-0,70 (p ≤ 0,007). Alla övriga instrument hade signifikanta korrelationer i väntad riktning, 

det vill säga positiva för alla utom Q-LES-Q-SF. 

Fullföljarna deltog i genomsnitt vid 16,5 sessioner. En jämförelse mellan fullföljarnas 

för- respektive eftermätningar visade signifikanta skillnader vad gäller COBRA (se tabell 7). 

Inga signifikanta skillnader mellan för- och eftermätningar sågs för övriga instrument (tabell 7). 

Effektstorlekarna var stora på samtliga instrument (COBRA d=1,90; CDAQ d=1,12; Q-LES-Q-

SF d=-0,88) utom BRIEF-A (självskattning: d=0,30 anhörigskattning: d=0,14) 

Jämförelser mellan för- och eftermätning som inkluderade såväl fullföljare som sena 

avhoppare (sammanlagt n=10) visade inga signifikanta skillnader för CDAQ (t=1,62, p=0,12) 

eller Q-LES-Q-SF (t=-1,48, p=0,16), dock alltjämt för COBRA (t=2,10, p=0,05). Effektstorlekar 

för denna grupp var medelstora (CDAQ d=0,76; Q-LES-Q-SF d=-0,67) respektive stor (COBRA 

d=0,94). Då avhopparna enbart fyllt i BRIEF-A en gång gjordes inga t-test som inkluderade 

dessa. 
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Tabell 6. Korrelationer mellan samtliga instrument för huvudstudien 

  BRIEF-A SS BRIEF-A AS CDAQ COBRA Q-LES-Q-SF 
BRIEF-A SS r 

p
  

- 
 

-0,50 
< 0,06 

0,63** 
< 0,01 

0,60** 
< 0,01 

0,70** 
< 0,01 

BRIEF-A AS r 
p
  

 - 
 

0,27 
0,06 

-0,15 
0,33 

0,15 
0,60 

CDAQ r 
p
  

  - 0,59** 
< 0,01 

-0,57** 
< 0,01 

COBRA r 
p 

   - -0,38** 
< 0,01 

Q-LES-Q-SF r 
p 

    - 

Förkortningar: BRIEF-A SS: Behavior rating inventory of executive function - adult version, självskattning; BRIEF-

A AS:  Behavior rating inventory of executive function - adult version, anhörigskattning; CDAQ: Cognitive 

dysfunction acceptance questionnaire; COBRA: Cognitive complaints in bipolar disorder rating assessment; Q-

LES-Q-SF: Quality of life enjoyment and satisfaction questionnaire - short form. **: Signifikant korrelation på 

0,01-nivå (tvåsvansad). 

 

Tabell 7. Jämförelse mellan fullföljares för- och eftermätningar 

Instrument Förmätning   

M (SD) 

Eftermätning  

M (SD) 

t-test p Cohens d 

BRIEF-A SS 68,50 (4,85) 63,17 (13,18) 0,93 0,39 0,30 

BRIEF-A AS 53,67 (8,04) 52,33 (11,24) 0,24 0,82 0,14 

CDAQ 19,83 (3,06) 14,33 (6,77) 1,81 0,11 1,12 

COBRA 21,83 (4,45) 13,67 (4,13) 3,30 < 0,01 1,90 

Q-LES-Q-SF 45,43 (10,17) 56,38 (6,00) -1,50 0,16 -0,88 

Förkortningar: BRIEF-A SS: Behavior rating inventory of executive function - adult version, självskattning; BRIEF-

A AS:  Behavior rating inventory of executive function - adult version, anhörigskattning; CDAQ: Cognitive 

dysfunction acceptance questionnaire; COBRA: Cognitive complaints in bipolar disorder rating assessment; Q-

LES-Q-SF: Quality of life enjoyment and satisfaction questionnaire - short form 
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Reliabel och kliniskt signifikant förändring på individnivå  

Av tabell 8 framgår genomgående skillnader mellan själv- och anhörigskattningar för 

BRIEF-A. De anhöriga skattade konsekvent deltagarnas brister i exekutiv funktion lägre än 

deltagarna själva, med undantag av en anhörig där förhållandet var det omvända.  

 

Tabell 8. Jämförelse mellan fullföljare själv- och anhörigskattningar vid för- och 

eftermätningarna 

Deltagare BRIEF-A självskattning GEC före; 

efter 

BRIEF-A anhörigskattning GEC före; 

efter 

A  71; 75 58; 53 

B 71; 74 53; 47 

C 59; 43 66; 72 

D 70; 73 45; 43 

E 68; 53 45; 42 

F 72; 61 55; 57 

Förkortningar: BRIEF-A: Behavior rating inventory of executive function - adult version; GEC: Helskalemåttet 

“Global executive composite” 

 

Tabell 9. Fullföljares status efter behandling 

Deltagare BRIEF-A SS BRIEF-A AS CDAQ COBRA Q-LES-Q-SF 

A Oförändrad Oförändrad Oförändrad  Oförändrad Oförändrad 

B Oförändrad Förbättrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

C Förbättrad Försämrad Förbättrad Återställd Förbättrad 

D Oförändrad Oförändrad Oförändrad Förbättrad Förbättrad 

E Återställd Oförändrad Förbättrad Förbättrad Förbättrad 

F Återställd Oförändrad Förbättrad  Återställd Förbättrad 

Förkortningar: BRIEF-A SS: Behavior rating inventory of executive function - adult version, självskattning; BRIEF-

A AS:  Behavior rating inventory of executive function - adult version, anhörigskattning; CDAQ: Cognitive 

dysfunction acceptance questionnaire; COBRA: Cognitive complaints in bipolar disorder rating assessment; Q-

LES-Q-SF: Quality of life enjoyment and satisfaction questionnaire - short form 
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Två av sex deltagare uppnådde såväl en reliabel förändring som en rörelse över en 

cutoffgräns vad gäller COBRA och uppnådde därmed status återställd. Av resterande fyra 

personer uppnådde två en reliabel förbättring medan två personers status förblev oförändrad. 

Fyra personer uppnådde en reliabel förbättring av livskvalitet, mätt med Q-LES-Q-SF, medan två 

personers status förblev oförändrad. Vad gäller CDAQ uppnådde hälften av deltagarna en 

reliabel förbättring medan hälften inte uppnådde någon förändring. Vad gäller självskattad 

exekutiv funktion, mätt med BRIEF-A, uppnådde två deltagare status återställd, en förbättrad 

samt hälften oförändrad. Då anhöriga skattade exekutiv funktion uppnådde en person status 

förbättrad, en försämrad samt återstående fyra oförändrad.  

En av de deltagare som uppnått förbättring på flera instrument hade vid behandlingens 

början en depressiv episod, vilket sannolikt återspeglas i resultatet. En av de två deltagare vars 

status förblev oförändrad på fyra eller fem instrument hade en depressiv episod vid 

eftermätningen, vilket i alla fall delvis kan förklara den uteblivna förändringen. Denna deltagare 

upplevde att FR mildrade de depressiva symtomen och att gruppen blev “ett ankare i tillvaron”. 

Den andra av dessa deltagare hade redan före FR fått annan behandling som hen upplevde som 

mycket hjälpsam. För denna deltagare blev FR snarare en bekräftelse på att ”huvudet fungerade 

som det skulle” och stärkte deltagarens självförtroende.  

FR tycktes sammantaget innebära en positiv förändring vad gäller psykosocial funktion 

för de flesta av deltagarna i studien. Vad gäller skattad acceptans av egen kognitiv dysfunktion 

innebar FR en positiv förändring för hälften av deltagarna.  

Resultat individ för individ 

I figur 1, 2 och 3 presenteras fullföljarnas utveckling under behandlingen i fråga om 

acceptans (CDAQ) och psykosocial funktion (COBRA och Q-LES-Q-SF). Hacken i kurvan 

motsvaras av veckor då data saknas.  

Acceptans. Som framgår av figur 1 skattade tre fullföljare i princip samma nivå av 

acceptans genom hela behandlingen, medan det hos de övriga tre, som uppnådde en reliabel 

förändring, kan skönjas en trend mot ökad acceptans. För alla tre ägde den största delen av 

förbättringarna rum före vecka 11. 

Psykosocial funktion. Vad gäller kognitiva klagomål syns i figur 2 positiva trender för 

de fyra deltagare som uppnådde status förändrad respektive återställd. Även här skedde de största 

förändringarna före session 11. Deltagare A:s svar varierade så mycket att det blir svårt att tolka 
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diagrammet, och deltagare B:s status förblev oförändrad. Deltagare C-F fick status förbättrad vad 

gällde skattningarna av livskvalitet (figur 3). Deltagare C:s och D:s skattningar varierade dock 

mycket, vilket talar för en försiktig tolkning. Deltagare A och B uppnådde ingen förbättring, och 

deltagare B:s skattningar varierade dessutom betydligt. Till skillnad från övriga veckovisa 

mätningar fortsatte livskvalitetskattningarna att stiga även efter vecka 11, i alla fall för två av 

deltagarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Fullföljarnas skattade acceptans av kognitiv dysfunktion vecka för vecka.  



       

 

 

 

 

Figur 2. Fullföljarnas skattade kognitiva klagomål vecka för vecka. 



       

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Fullföljarnas skattade livskvalitet vecka för vecka. 
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Deltagare A.  Deltagare A deltog vid 17 av 20 sessioner (men vid ett av dessa tillfällen 

fylldes formuläret Q-LES-Q-SF inte i). Denna deltagare skattade kliniska nivåer på såväl 

COBRA som Q-LES-Q-SF då behandlingen påbörjades (16; 52,71) och skattningarna låg kvar 

på en i stort sett oförändrad nivå vid eftermätningen (17; 51,71, RCI: 0,25; -0,19). Skattningarna 

på COBRA varierade mycket vecka för vecka, vilket man ser i den zick-zack-formade linjen i 

diagrammet. Det är därför svårt att säga något om förändringarna vad gäller kognitiva klagomål 

eller i vilken mån behandlingen bidrog till fluktuationen. Det skedde inte vid något tillfälle 

någon synbar förbättring, samtidigt som det vid vissa tillfällen var påtagligt sämre. För BRIEF-A 

skedde ingen reliabel förändring (självskattning RCI: 0,83 anhörigskattning RCI: -1,67). Även 

deltagarens acceptans av kognitiv dysfunktion låg kvar på en oförändrad nivå (förmätning: 22, 

eftermätning: 19, RCI: -0,87). Status var alltså oförändrad på samtliga instrument i studien.  

Vid ett mättillfälle ungefär ett år innan FR påbörjades uppvisade deltagaren betydligt 

sämre värden såväl på COBRA som Q-LES-Q-SF (32; 23,43).  

Deltagare B. Deltagare B deltog vid 16 sessioner. Även denna deltagare skattade kliniska 

nivåer på såväl COBRA som Q-LES-Q-SF såväl före (18; 37,86) som efter (17; 32,86) 

behandlingen (RCI: -0,25; -0,97). Acceptansen av kognitiv dysfunktion låg kvar på oförändrad 

nivå (förmätning: 21; eftermätning: 21; RCI: 0). För BRIEF-A skedde ingen reliabel förändring 

vid självskattning (RCI: 0,62), dock vid anhörigskattning (RCI: -2,01). Status var alltså 

oförändrad på alla instrument i studien förutom BRIEF-A anhörigskattning. Variabiliteten i svar 

var stor vad gäller Q-LES-Q-SF, och det är därför svårt att säga något om (behandlingsrelaterad) 

förändring av livskvalitet. 

Vid två mättillfällen året före FR påbörjades skattade deltagaren ännu något högre på COBRA 

(19 respektive 20) än vid förmätningstillfället under FR. Vad gäller livskvalitet skattade hen 

detta år alltifrån 31 till 46.  

Deltagare C. Deltagare C deltog 12 av 20 sessioner, med ett långt uppehåll (frånvaro 

session 4-8) då hen missade en session om uppmärksamhet och alla utom en om minne. Efter 

uppehållet skattade hen en mycket låg nivå av kognitiva klagomål, som därefter stabiliserades på 

en icke-klinisk nivå. Hen skattade kliniska nivåer på COBRA vid förmätningen (25) men icke-

klinisk nivå vid eftermätningen (11), vilket tillsammans med en reliabel förbättring  (RCI:-3,53) 

gav status återställd. Vad gäller Q-LES-Q-SF och CDAQ uppnådde hen en förbättring 

(förmätning: 52,29; 22, eftermätning: 72,14; 15), som var reliabel (RCI: 3,86; -2,0). Hen 
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uppnådde status förbättrad även avseende BRIEF-A självskattning (RCI: -3,13) medan BRIEF-A 

anhörigskattning motsägelsefullt nog visade försämrad status (RCI: 2,0). Hen skattade en mycket 

låg nivå av livskvalitet efter uppehållet, men därefter märks en positiv trend mot ökad 

livskvalitet. Linjediagrammet visar en trend mot ökad acceptans. Deltagaren uppgav i intervjun 

att hen upplevde en snabb förbättring, vilket märks i linjediagrammet för COBRA, samtidigt som 

livskvaliteten motsägelsefullt nog sjönk. 

Deltagare D. Deltagare D deltog vid 18 sessioner. Hen uppnådde en reliabel förbättring 

såväl på COBRA som på Q-LES-Q-SF (förmätning: 25; 38,29, eftermätning: 17; 53,71, RCI: -

2,0; 3,0). I linjediagrammen syns en positiv trend på COBRA. Vad gäller Q-LES-Q-SF skedde 

den stora förändringen mellan session fyra och fem, alltså efter sessionerna om uppmärksamhet. 

Värdena låg dock fortfarande på en klinisk nivå. BRIEF-A visade ingen reliabel förändring vare 

sig vid självskattning (RCI: 0,62) eller anhörigskattning (RCI: -0,67). Vad gäller acceptans av 

kognitiv dysfunktion var status oförändrad (förmätning: 22, eftermätning: 19, RCI: -0,87) och 

deltagaren skattade genomgående på ungefär samma sätt. Medan förändringen i skattad 

livskvalitet inträffade tidigt under behandlingen skedde den stora minskningen av skattade 

kognitiva klagomål under den senare halvan av behandlingen.  

Deltagare E. Deltagare E deltog vid samtliga 20 sessioner. Hen skattade kliniska nivåer 

på både COBRA och Q-LES-Q-SF såväl före (27; 58,14) som efter (13; 72,14) behandlingen. 

Om cutoffgränsen från Jensen et al. (2015) hade använts (14) hade deltagaren skattats som 

återställd vad gäller COBRA. För BRIEF-A uppnådde hen status återställd vid självskattning 

(RCI: -3,11) medan anhörigskattning visade status oförändrad (RCI: -1,0). Deltagaren uppnådde 

en reliabel förbättring på båda dessa instrument samt CDAQ (förmätning: 15, eftermätning: 5, 

RCI: -3,53; 2,72; -2,9). På samtliga linjediagram syns positiva trender. De stora förändringarna i 

skattningarna ägde rum under den första halvan av behandlingen.  

 År 2015 skattade deltagaren en lägre livskvalitet än då FR påbörjades (Q-LES-Q-SF: 56). 

Skattningen av kognitiva klagomål var då lägre än då FR påbörjades (17 på COBRA), men högre 

än då FR avslutades.  

Deltagare F. Deltagare F deltog vid 16 av 20 sessioner. Hen skattade kliniska nivåer på 

COBRA före behandlingen (20) men icke-kliniska efter (7). Förändringen var reliabel (RCI: -

3,27) vilket gav deltagaren status återställd. För BRIEF-A uppnådde hen status återställd vid 

självskattning (RCI: -2,28) medan anhörigskattning gav status oförändrad (RCI: 0,67). Vad 
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gäller Q-LES-Q-SF och CDAQ uppnåddes reliabel förbättring (förmätning: 33,29; 17, 

eftermätning: 55,71; 7, RCI: 4,36; -2,9). Positiva trender syns för samtliga instrument, och ett 

hopp skedde i utvecklingen mellan session 11 och 12, då sessionerna om minne och den första 

om exekutiv funktion var avslutade. För deltagare F tycks de stora förändringarna ha ägt rum 

runt mitten av behandlingen vad gäller COBRA och CDAQ, medan förändringen i livskvalitet 

ägde rum successivt under behandlingens gång.  

 Ett år innan FR påbörjades skattade deltagaren ungefär samma kognitiva klagomål (19), 

och något högre livskvalitet (42).  

Genomförbarhet 

Resultatet för genomförbarhet presenteras under fyra rubriker: bortfall, hindrande och 

underlättande faktorer, acceptabilitet och avtryck samt skillnader mellan avhoppare och 

fullföljare vid förmätning. 

Bortfall. Av de 15 personer som påbörjade behandlingen avbröt nio personer (60%). Tre 

av de deltagare som avbröt var negativa till behandlingen och angav för höga respektive för låga 

krav samt längden på behandlingen som skäl till att de avbröt. Tre personer var positiva till 

behandlingen men avbröt av logistiska skäl. Tre personer angav övriga skäl till att ha avbrutit 

behandlingen, såsom försämring i den bipolära sjukdomen eller yttre oförutsedda händelser. 

Två av avhopparna var mycket positiva till gruppformatet och upplevde att de fick energi och 

insikt av gruppen. Tre av avhopparna ansåg att gruppformatet var en svårighet. De uppgav skäl 

såsom oro inför att vara i stora grupper, obehag inför att misslyckas i grupp samt trötthet och 

koncentrationssvårigheter i grupp. Demografiska uppgifter om utbildningsnivå eller socialt stöd i 

form av samboende partner var ovidkommande för bortfallet. 

Två av fullföljarna betonade att de inte hade klarat av att fullfölja behandlingen om de 

inte hade mått så bra som de gjorde. En av fullföljarna uppgav att behandlingen hade lindrat 

depressiva symtom. Behandlarna uppgav att deras uppfattning var att de med högst grad av 

kognitiv dysfunktion hoppade av för att behandlingen var för krävande. Även behandlarna 

upplevde att kraven på deltagarna stundtals var för höga (för dem med högst grad av kognitiv 

dysfunktion som hoppade av) och stundtals för låga (för dem som stannade kvar i behandling). 

Behandlarna uppfattade att positiv affektivitet och öppenhet som karaktärsdrag kan ha inneburit 

en större benägenhet att fullfölja behandlingen. De kunde även se att vissa deltagare hade 

förväntningar på att deras kognitiva funktion i sig skulle förbättras, vilket behandlarna menade 
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ledde till avhopp. De trodde att detta hade kunnat avhjälpas med individuella bedömningssamtal 

före behandling. Då hade de kunnat vara tydliga med att det handlar om att hitta 

kompensatoriska strategier och att det är en krävande behandling som innebär arbete även mellan 

sessionerna.  

Hindrande och underlättande faktorer. Utöver tidigare nämnda faktorer (felaktig 

kravnivå, för lång behandling och svårigheter med gruppformatet) angav flera av fullföljarna att 

det var negativt med de många avhoppen i början och att en mindre grupp från start hade varit 

bättre. Flera menade att hemuppgifterna varit för krävande och/eller omfattande samt att 

kravnivån på dessa skiftade drastiskt från en session till en annan. Någon hade också synpunkter 

på att det är svårt för dem som har ett jobb när behandlingen ligger mitt på dagen. Flera av 

fullföljarna angav att gruppen och gruppledarna underlättade för dem att stanna i behandling. 

Ingen av fullföljarna skattade lägre än 7 på frågan hur nöjda de var med att arbeta i grupp och 

hälften av dem skattade 10. Flera av dem underströk också att deras motivation var hög och att 

de hade bestämt sig för att fullfölja, att må bättre eller behålla sitt välmående.  

 Behandlarna menade att behandlingens längd var positiv för de deltagare som fullföljde 

behandlingen, eftersom deltagarna blev vana vid hemuppgifterna och fick träna sig under en 

längre tid. Även behandlarna betonade den goda stämningen i gruppen och menade att de kanske 

borde ha arbetat ännu mer med gruppdynamiken, i synnerhet i början av behandlingen. 

Behandlarna uppgav att de strävat efter att normalisera och avdramatisera kognitiva svårigheter, 

exempelvis genom att hänvisa till egna svårigheter, vilket de upplevde ledde till ökad acceptans 

och minskat stigma för deltagarna. Behandlarna menade att ett sätt att hjälpa deltagare att stanna 

kvar i behandling och att öka aktiviteten mellan sessionerna hade kunnat vara att hålla kontakten 

och ge uppmuntran genom exempelvis telefonkontakt och mejlväxling.  

Acceptabilitet och avtryck. Samtliga fullföljare och tre avhoppare upplevde att de blivit 

bättre av behandlingen, exempelvis i form av en lättare vardag, mer energi, större trygghet och 

insikt samt bättre självkänsla. Ingen fullföljare skattade lägre än 7 på frågan hur nöjda de var 

med behandlingen på en skala från 1 till 10. Tre fullföljare skattade 10. Vissa lyfte fram vikten 

av att få höra och känna igen sig i andras historier. Kunskap om hjärnan ökade förståelsen för det 

egna fungerandet och gav trygghet. Minnes- och koncentrationsövningar och almanacka i 

mobilen förenklade vardagen. Flera menade att deras koncentrationsförmåga förbättrats. De delar 

deltagarna lyfte fram som särskilt hjälpsamma inkluderade igenkänning med andra, 
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minnesövningar, almanacka i mobilen, kunskap om stress samt läsövningar. Samtliga fullföljare 

tyckte att gruppdiskussionerna var “mycket hjälpsamma”, när de fick välja mellan flera svar, 

medan några av dem tyckte att psykoedukativa inslag samt hemuppgifter var “lite hjälpsamma”. 

Ingen fullföljare angav 0 (=inte hjälpsamma alls) på frågorna om vad de tyckte om 

gruppdiskussionerna, hemuppgifterna respektive behandlarnas psykoedukativa inslag. Två av 

fullföljarna tog spontant upp att behandlarnas värme och engagemang varit ett stöd för dem. 

Ingen deltagare upplevde någon försämring. På frågan om något i behandlingen varit överflödigt 

kunde alla fullföljare utom en ange delar de inte haft nytta av, samtidigt som de förstod att dessa 

inslag varit till nytta för andra deltagare. 

Ingen fullföljare upplevde att deras självständighet ökade under behandlingen men 

majoriteten av dem menade att de redan före behandlingen var självständiga i sin vardag. Några 

avhoppare menade däremot att deras självständighet ökat tack vare almanackan i mobilen och 

bättre koncentrationsförmåga. Nyttan för fullföljarna bestod istället i ökat mod, ökad struktur och 

planering i vardagen och lättare att fatta beslut och hantera stress. Många upplevde sig hjälpta av 

att avlasta sitt minne genom att använda sin mobil mer aktivt. När fullföljarna efter 

behandlingens slut ombads sammanfatta vad de lärt sig uppgav de följande. Att hantera 

begynnande episoder, att hantera vardagen bättre, ökad medvetenhet kring sin sårbarhet, ökad 

acceptans, bättre minne och minnestekniker, social träning, planera bättre samt att använda 

almanacka. Fem av sex fullföljares sysselsättning förändrades under eller strax efter 

behandlingen. Några gick upp till heltidarbete/-studier, andra fick någon form av anställning och 

någon påbörjade arbetsträning.  

Behandlarna menade att programmet ibland snarare verkade syfta till kognitiv än 

funktionell remediering. Kopplingen till verkliga livet kändes ibland vag och vissa uppgifter 

därmed meningslösa. Däremot menade de att det var positivt att adressera kognitiva svårigheter 

specifikt, vilket andra behandlingar inte gör. De menade att det ledde till att deltagarna fick 

större insikt i sina egna problem och nya möjligheter att hantera dem. De tyckte att 

behandlingsmanualen vid vissa sessioner framför allt i slutet av behandlingen inte var tillräckligt 

utförlig och att de därmed själva fick fylla ut tiden utifrån sessionens tema, exempelvis genom att 

lägga större vikt vid hemuppgifterna. Sammantaget menade behandlarna att manualen kan 

användas som grund men vissa sessioner behöver fyllas ut, kopplingen till vardagen behöver bli 

tydligare och mer tid behöver ägnas åt gruppdynamiken. Därutöver behöver extra omsorg ägnas 
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urvalet av patienter så att det riktas till dem som mår förhållandevis bra och som uppskattar den 

typ av övningar och arbete som ingår i programmet. Behandlarna underströk även att 

fortbildning i neuropsykologi eller hjärnskaderehabilitering sannolikt hade gjort dem mer 

lämpade att hålla i programmet, framför allt i ljuset av att flera sessioner behövde fyllas ut med 

innehåll.    

Jämförelse mellan avhoppare och fullföljare vid förmätning. En jämförelse mellan 

avhoppare och fullföljare visade att inga signifikanta skillnader fanns mellan de båda gruppernas 

resultat vid förmätningstillfället (tabell 10). 

 

Tabell 10. Jämförelse mellan avhoppares och fullföljares förmätningar 

Instrument Förmätning avhoppare  

M (SD) 

Förmätning fullföljare 

M (SD) 

t-test        p 

BRIEF-A SS 70,88 (12,83)  

(n=8) 

68,50 (4,85) 

(n=6) 

-

-0,48 

0

0,64 

BRIEF-A AS 59,67 (5,13)  

(n=3) 

53,67 (8,04) 

(n=6) 

-

-1,16 

0

0,29 

CDAQ 20,50 (6,97) 

(n=8) 

19,83 (3,06) 

(n=6) 

-

-0,22 

0

0,83 

COBRA 24,29 (7,93) 

(n=7) 

21,83 (4,45) 

(n=6) 

-

-0,67 

0

0,52 

Q-LES-Q-SF 44,57 (9,33) 

(n=8) 

45,43 (10,17)  

(n=6) 

0

0,16 

0

0,87 

Förkortningar: BRIEF-A SS: Behavior rating inventory of executive function - adult version, självskattning; BRIEF-

A AS:  Behavior rating inventory of executive function - adult version, anhörigskattning; CDAQ: Cognitive 

dysfunction acceptance questionnaire; COBRA: Cognitive complaints in bipolar disorder rating assessment; Q-

LES-Q-SF: Quality of life enjoyment and satisfaction questionnaire - short form 

 

Diskussion 

Resultatet för föreliggande studie visar att Funktionell remediering är en lovande 

psykosocial intervention. Den har potential att förbättra vardagen för en patientgrupp där få 

läkemedelskompletterande behandlingar, som också följer nationella riktlinjer (Socialstyrelsen, 

2010), står till buds. Trots att jämförelser inkluderat bara sex fullföljare uppvisas en signifikant 
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förändring i skattade kognitiva klagomål på gruppnivå. Effektstorlekar på förändringar för alla 

instrument utom BRIEF-A var medelstora till stora. På individnivå uppnår fyra av sex fullföljare 

reliabla förbättringar på COBRA och Q-LES-Q-SF, och tre av dem på BRIEF-A självskattning. 

Två av dem blev återställda vad gäller COBRA, och två vad gäller BRIEF-A självskattning. De 

två deltagare som förblev oförändrade (med undantag av en anhörigskattning som visar 

förbättring) hade redan tidigare upplevt en väsentlig förbättring, respektive gått in i en depressiv 

episod, vilket märks på deras linjediagram. Exceptionellt goda resultat uppnåddes vad gäller 

sysselsättning. Förutom sysselsättningens betydelse för den enskilda patienten är detta resultat 

lovande i ljuset av att 75% av samhällskostnaderna vid bipolär sjukdom är kopplade till 

sysselsättning (Ekman et al., 2013). Sammantaget tycks FR kunna vara en lämplig intervention 

för kognitiv dysfunktion vid bipolär sjukdom. Hälften av fullföljarna uppnådde reliabel 

förbättring vad gäller självskattad acceptans av kognitiv dysfunktion. Övriga fullföljare förblev 

oförändrade. 

Det var många avhopp från behandlingen, i jämförelse med tidigare studier. Till skillnad 

från dessa studier genomfördes i denna behandlingsomgång ingen förberedande bedömning, 

vilket sannolikt hade kunnat reducera antalet avhopp. Faktorer som möjligen påverkat vilka 

deltagare som fullföljt respektive avbrutit behandling inkluderar grad av kognitiv dysfunktion, 

behandlingens längd, motivation och affektivitet.  

Psykosocial funktion 

Fem av sex fullföljare i studien hade ökat sin sysselsättningsgrad vid behandlingens slut, 

vilket överträffar resultaten från såväl CIBERSAM (Martínez-Arán et al., 2011) som Zyto et al. 

(2016) och Deckersbach et al. (2010). I jämförelse med dessa tidigare studier är resultaten i 

föreliggande studie exceptionellt goda (givet att arbetsmarknaderna sett någorlunda lika ut). Att 

en positiv förändring i sysselsättning inträffat för fullföljare i FR är särskilt intressant mot 

bakgrund av att andra psykosociala interventioner vid bipolär sjukdom, såsom interpersonal and 

social rhythm therapy, familjeterapi och KBT har visat sig förbättra relationer och livskvalitet, 

men inte sysselsättningsgrad (Deckersbach et al., 2010). Som tidigare nämnts har arbete 

betydelse inte bara för individen; arbetslöshet är förenat med stora samhällskostnader. 

Incitamenten att i vidare forskning undersöka kausala förhållanden mellan FR och 

sysselsättningsgrad är därför flera. 
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Medan två av fullföljarna uppnår status återställd vad gäller COBRA, och två vad gäller 

BRIEF-A självskattning, är det ingen deltagare som passerar cutoffgränsen vad gäller livskvalitet 

mätt med Q-LES-Q-SF. Denna gräns är satt vid 75%, som baseras på 10% av medelvärdet för en 

normalpopulation (83%). Som Wyrwich et al. (2011) diskuterar är det tveksamt om det är 

lämpligt att anse en patient med exempelvis bipolär sjukdom som återställd först då hen skattar 

sin livskvalitet så högt. Även för en välmående patient innebär bipolär sjukdom alltid en 

funktionsnedsättning. Utifrån detta resonemang kan det te sig orimligt att begära lika höga 

skattningar som hos normalpopulationen för att livskvaliteten för en patient med bipolär sjukdom 

ska betraktas som icke-klinisk. Trots denna cutoffgräns är det två av fullföljarna som är nära att 

passera cutoffgränsen på 75% efter behandlingen (båda skattar 72,14%).  

Av resultat och korrelationsberäkningar mellan instrumenten framgår att själv- och 

anhörigskattningarna för BRIEF-A skilde sig åt, med en tendens till negativ korrelation (r=-0,50, 

p=0,06). BRIEF-A självskattning hade dock en positiv korrelation med de tre övriga 

instrumenten mellan 0,60-0,70 (p < 0,01). Anledningar till detta skulle kunna vara att just den 

bristande exekutiva funktionen gör det svårare att uppskatta den egna kognitiva dysfunktionen, 

att det kan vara smärtsamt för anhöriga att bejaka exekutiv funktionsnedsättning hos sina 

närstående eller att anhöriga ser resultatet i vardagen medan den drabbade själv överväger såväl 

resultat som de ansträngningar som lett fram till dem. Skillnader skulle även kunna bero på vem 

den anhöriga är, exempelvis en partner, förälder eller nära vän. Enligt Roth et al. (2005) är det 

också tänkbart att diskrepanser avspeglar ett motstånd från den anhöriga gentemot utredning och 

behandling. Underlag saknas för att kunna dra slutsatser om sådana mönster i föreliggande 

studie.  

Acceptans 

Det verkar sannolikt att det finns ett samspel mellan acceptans av kognitiv dysfunktion 

och psykosocial funktion: att acceptera sina svårigheter leder rimligen till en bättre psykosocial 

funktion, och en förbättrad psykosocial funktion gör det rimligen även lättare att acceptera sin 

dysfunktion. De deltagare som uppnådde reliabel förbättring vad gäller acceptans uppnådde 

också förbättringar på instrumenten som mätte psykosocial funktion.  

Att öka acceptansen för sjukdomen är ett vanligt mål vid behandling vid bipolär sjukdom 

(Geddes & Miklowitz, 2013). FR är uppbyggt kring handlingsbaserade strategier snarare än 

kontroll av tankar och känslor, vilket ligger i linje med principerna bakom psykologisk 
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flexibilitet. Crowe et al. (2012) beskrev känslorna av att vara överväldigad och defekt samt 

autonomiförlust som en samlad upplevelse av kontrollförlust hos personer med bipolär sjukdom. 

Fullföljarna i föreliggande studie uppgav att de fick en ökad kontroll över sin vardag tack vare 

verktyg och strategier i FR. De betonade också vikten av igenkänning med andra deltagare. 

Behandlarna uppgav att de strävat efter att normalisera och avdramatisera kognitiva svårigheter, 

bland annat genom att hänvisa till egna svårigheter. Sammantaget kan detta ha bidragit till den 

positiva förändringen i acceptans. 

Formuläret CDAQ konstruerades för denna studie i syfte att mäta acceptans av kognitiv 

dysfunktion. CDAQ modellerades efter formulären TAQ och CPAQ, som mäter acceptans av 

tinnitus respektive kronisk smärta. Det är emellertid tveksamt om acceptans av kognitiv 

dysfunktion är jämförbart med dessa områden. Tinnitus och i viss mån kronisk smärta innebär 

rimligen inte i sig en oförmåga att planera och fullfölja aktiviteter överlag, vilket en exekutiv 

dysfunktion kan innebära. En person med kognitiv dysfunktion kan exempelvis önska att hen tog 

större ansvar i vardagssammanhang gällande planering och struktur men inte förmå mer än hen 

redan gör. Det är inte nödvändigtvis bristande acceptans om personen undviker att ta på sig 

sådana uppgifter, utan snarare just acceptans av ens begränsningar och en anpassning efter 

rådande omständigheter. I synnerhet gäller detta fråga 1: “Mina kognitiva besvär har lett till att 

jag i mindre utsträckning än tidigare gör saker jag tidigare ägnade mig åt.” Om personen tidigare 

ägnade sig åt uppgifter som i hög grad involverade minne, uppmärksamhet och exekutiva 

funktioner går det inte att avgöra om svaret återspeglar bristande acceptans eller själva 

funktionsnedsättningen. Sannolikt förmår CDAQ inte skilja på att ha en adaptiv kravnivå 

grundad i acceptans för egna begränsningar och undvikande på grund av önskan att kontrollera 

tankar och känslor. De förändringar som uppmättes via CDAQ, korrelationen med övriga 

instrument samt frågornas likhet med etablerade acceptansmått talar sammantaget för att 

resultaten från CDAQ med god reliabilitet i viss mån mäter acceptans och är ett första steg i att 

kartlägga detta hos en (bipolär) population med kognitiv dysfunktion. Resultaten bör dock tolkas 

med försiktighet.  

Genomförbarhet  

Genomförbarheten har undersökts med borfallsanalys, intervjuer med såväl deltagare som 

behandlare samt en behandlingsutvärdering. Resultatet diskuteras under ett avsnitt som berör 

bortfall och ett som berör behandlingens längd. 
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Bortfall. Andelen avhoppare är i jämförelse med tidigare studier av kognitiv/funktionell 

remediering hög. Det bör dock noteras att 3 av 9 avhoppare angav logistiska skäl till sina avhopp 

och i övrigt var positiva till behandlingen. Martínez-Arán et al. (2009) har konstaterat ett positivt 

samband mellan kognitiv funktion och behandlingsföljsamhet. Brister i exekutiv funktion har 

också visat sig predicera avhopp från behandling (Busby & Sajatovic, 2010). Flera av deltagarna 

har lyft fram vikten av kunskap om och insikt i de egna problemen. Det är intressant i ljuset av 

Dias et al. (2008), som funnit samband mellan insikt, livskvalitet och prefrontal funktion. FR 

möjliggör, genom den psykoedukation som ingår, större insikt i sjukdomen, vilket kan förbättra 

livskvaliteten. Möjligen är dock en viss nivå av kognitiv funktion en förutsättning för att detta 

ska kunna äga rum. De som behöver behandlingen mest har svårt att tillgodogöra sig den. 

Deckersbach et al. (2010) konstaterade också att de med svårast kognitiv dysfunktion blev minst 

hjälpta av behandlingen. Behandlarna i föreliggande studie hade uppfattningen att kravnivån var 

för hög för dem med högst grad av kognitiv dysfunktion, och flera av fullföljarna betonade att de 

inte hade klarat av behandlingen om de mått sämre. Det fanns emellertid inga signifikanta 

skillnader i exekutiv funktion mellan avhoppare och fullföljare vid förmätningstillfället.  

Såväl låg motivation som negativitet har visat sig öka risken för avhopp från behandling 

(Gearing et al., 2014). Behandlarna upplevde att positiv affektivitet och öppenhet var 

karaktärsdrag som kan ha bidragit till en större benägenhet att fullfölja behandlingen. Flera av 

fullföljarna betonade också, när de tillfrågades vad som underlättat för dem att fullfölja, att deras 

motivation var hög. För att minska risken för avhopp rekommenderar Gearing et al. (2014) att 

hålla kontakten mellan sessionerna med hjälp av telefonsamtal och SMS, vilket behandlarna 

själva spontant uppgav som en möjlig förbättringsåtgärd.  

Gruppformatet var för vissa avhoppare ett hinder, medan det för flera fullföljare var en 

bidragande orsak till att de fullföljde behandlingen. För att möjliggöra FR även för personer som 

upplever gruppformatet som ett hinder skulle ett individuellt stöd i att framgångsrikt hantera 

gruppaspekten vara en möjlig förbättring.  

Behandlingens längd. Geddes & Miklowitz (2013) rekommenderar att avtäcka 

verksamma mekanismer i längre gruppbehandlingar, för att kunna korta ner dem och göra dem 

tillgängliga för fler. Såväl vissa avhoppare som vissa fullföljare uppgav att behandlingens längd 

varit ett hinder för dem. Behandlarna uppgav att flera sessioner behövde fyllas ut med innehåll, 

men menade också att behandlingens längd var positiv för de deltagare som fullföljde, eftersom 
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de kom in i arbetet och kunde konsolidera kunskap och färdigheter. Ingen stod i kö på 

mottagningen, så det var inte ett skäl att förkorta behandlingen. 

Det kognitiva remedieringsprogram från USA, som tog sikte såväl på kognitiva som 

depressiva symtom (Deckersbach et al., 2010), bestod av 14 sessioner i grupp och gav förbättrad 

psykosocial funktion inklusive sysselsättning. Det program som tagits fram i Nederländerna 

(Zyto et al., 2016) bestod av 12 sessioner, hälften i grupp och hälften individuella, och gav 

förbättrad sysselsättning och självständighet. Det danska forskarlaget (Demant et al., 2015b) fann 

emellertid inga kognitiva eller funktionella förändringar efter sitt program på 12 sessioner i 

grupp, även om viss förbättring tycktes ske i livskvalitet och upplevd stress. Deras studie var 

randomiserad och kontrollerad och deras slutsats är att en längre, intensivare och mer 

individualiserad behandling sannolikt är att rekommendera. I föreliggande studie tycks de största 

förändringarna för de flesta av fullföljarna äga rum under de första 12-14 sessionerna. Det kan 

dock inte uteslutas att återstående sessioner fyller syftet att konsolidera den kunskap och de 

färdigheter deltagarna då tillägnat sig. En tänkbar mellanväg, för att möjliggöra kognitiv eller 

funktionell remediering för så många som möjligt, är att erbjuda de program som var 

framgångsrika i Nederländerna (Zyto et al., 2016) eller USA (Deckersbach et al., 2010) i två 

omgångar efter varandra, med möjlighet till avslut efter första omgången. Som nämnts hade 

dessa studier emellertid en låg grad av kontroll, vilket bör beaktas. 

Minskning av antalet sessioner kan möjliggöras genom att avtäcka verksamma 

mekanismer i behandlingen. I fallet FR skulle verksamma mekanismer kunna röra sig om, 

förutom behandlingsprogrammets uttalade kompensatoriska strategier, träning i interpersonellt 

fungerande, beteendeaktivering, ökad insikt samt stresshantering. 

Styrkor 

Studien utfördes i en klinisk kontext med en heterogen deltagargrupp och har hög 

ekologisk validitet. Ingen deltagare har exkluderats på grund av samsjuklighet, subtyp av bipolär 

sjukdom eller för svår kognitiv dysfunktion. Ingen har heller behövt stå på väntelista. Studiens 

författare har ej deltagit i behandlingen. Att det för vissa av deltagarna fanns tidigare mätningar 

gör tolkningar av individuella förändringar mer tillförlitliga. Vidare är det en styrka att såväl 

själv- som anhörigskattningar har använts. Studien har kartlagt medelvärden samt 

standardavvikelser för en svensk bipolär population för två etablerade instrument, COBRA och 

Q-LES-Q-SF. Dessa värden kan komma till användning om instrumenten används i kliniska 
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utvärderingar. Studien har även tagit ett första steg mot att undersöka acceptans av kognitiv 

dysfunktion, exempelvis vid bipolär sjukdom. Studiens design har inneburit en stor mängd 

information om varje deltagare över tid. Den rika informationen underlättar bedömningen av 

studiens generaliserbarhet. Etiska hänsyn har fått företräde över fyllighet i den individuella 

resultatdelen.  

Begränsningar 

Föreliggande studie har undersökt förändringar i psykosocial funktion och acceptans före, 

under och efter en behandling. Utifrån studiens design är det omöjligt att dra slutsatser om 

behandlingens eventuella effekt(-er). Det går således heller inte att utesluta alternativa 

förklaringar till de förändringar som uppmätts. Då subtyper av bipolär sjukdom inte undersöktes 

finns inte möjlighet att dra slutsatser kring betydelsen av sådana. Utrymme har ej funnits att 

statistiskt undersöka konstruktvaliditet. Det finns ingen vedertagen definition av eller sätt att 

mäta psykosocial funktion. En strävan har därför varit att beskriva det rådande forskningsläget 

och utifrån det åstadkomma valida konstrukt. Som vid all operationalisering finns en risk att 

väsentliga aspekter gått förlorade. Förhoppningsvis kan kommande forskning fylla sådana 

luckor, i den mån de förekommer.  

Resultatet kan ha påverkats av mätfel. Merparten av data har utgjorts av formulär som 

fyllts i en gång per vecka under 20 veckors tid. Regelbundenheten med vilken formulären 

administrerades kan ha haft fördelar gentemot att administrera formulären mer sällan. Det kan 

dock även ha inneburit nackdelen att rutinmässigheten kan ha påverkat noggrannheten - 

exempelvis vikten av ett begränsat fokus på den senaste veckan - då formulären fylldes i. Det går 

heller inte att utesluta att deltagarnas grad av kognitiv dysfunktion kan ha påverkat uthålligheten 

i att fylla i formulären. Ingen av avhopparna angav att formulären och deltagandet i studien 

påverkade deras beslut att avsluta behandlingen. Vad internetundersökningen anbelangar finns 

ingen möjlighet att kontrollera sanningshalten i respondenternas svar, exempelvis huruvida de 

diagnosticerats med bipolär sjukdom eller var under utredning. Att över tid undersöka en bipolär 

population är, på grund av den cykliska symtomatologin, förenat med risk för stor variabilitet 

mellan mättillfällen. Även om föreliggande studie undersökt förekomsten av episoder är det inte 

möjligt att kontrollera för affektiva variationer under tröskelvärden för episoder. Denna 

mätsvårighet kan bara delvis kompenseras med åtskilliga mättillfällen, som i föreliggande studie. 
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De begränsningar som i tidigare forskning konstaterats med COBRA (Rosa et al., 2013) 

följer rimligtvis med i föreliggande studie. Kognitiva klagomål kan exempelvis bero på annat än 

objektiv kognitiv dysfunktion. COBRA har i föreliggande studie uteslutande använts för att mäta 

en aspekt av psykosocial funktion. Möjligheten finns ändå att COBRA bättre beskriver 

individens förväntningar på sin förmåga än den psykosociala situationen som sådan; det är 

tänkbart att drag av perfektionism gör att en person skattar en grad av svårigheter som inte står i 

paritet med den objektiva livssituationen. En säkrare bedömning av psykosocial funktion hade 

kunnat göras genom att även använda den kliniska intervjun FAST. Då intervjun är utformad för 

att genomföras av erfarna kliniker har det ej funnits möjlighet att inkludera den i föreliggande 

studie. 

Då anhörigskattningen är den enda kvantitativa data i föreliggande studie som inte är 

självskattad har den potential att ställa övriga resultat och slutsatser på ända, om större vikt 

skulle läggas vid anhörig- än självskattningar. Studien hade således stärkts om dessa motstridiga 

skattningar triangulerats mot klinikerskattning eller kognitiv testning, för ytterligare information 

om deltagarnas funktionsnivå. Studiens design har dock lagt tonvikt vid självskattningar, av flera 

skäl. Ett är att FR inte syftar till förbättringar som kan mätas med objektiv testning av kognitiv 

funktion. Ett annat är att psykosocial funktion operationaliserats som en sammanvägning av 

exekutiv funktion (mätt med BRIEF-A), kognitiva klagomål (COBRA) och livskvalitet (Q-LES-

Q-SF), där de två sistnämnda förutsätter svar utifrån subjektiv upplevelse. Det kan rimligen 

invändas att en person i en hypoman eller manisk episod varken skattar kognitiva klagomål eller 

livskvalitet så som det är avsett. Av detta skäl berörde en av enkätfrågorna efter behandlingens 

slut episoder under behandlingens gång och svaren gav inga indikationer på att hypomani eller 

mani kan ha påverkat svaren. 

Studien hade stärkts av fler för- och eftermätningar, vilket inte var möjligt inom 

tidsramen för arbetet. Med fler eftermätningar hade förändringarnas beständighet kunnat 

undersökas. Regression mot medelvärdet kan inte uteslutas som förklaring till resultat vid 

jämförelser mellan för- och eftermätningar.  

Kliniska rekommendationer  

Sammantaget tycks FR vara bäst lämpat för patienter med hög motivation och inte alltför 

hög grad av kognitiv dysfunktion, som är positiva till arbetssättet och gruppformatet. Allt detta är 

sannolikt lämpligt att kontrollera vid en förberedande bedömning, bland annat för att minimera 
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risken för (potentiellt demoraliserande) avhopp från gruppen. En sådan bedömning 

rekommenderas även av Gearing et al. (2014). Det skulle även ge en möjlighet att klargöra vilka 

förväntningar som är rimliga att ha på behandlingen och hur mycket arbete som krävs för att 

delta, vilket ytterligare kan minska risken för avhopp. Behandlarna bör lägga extra vikt vid 

sammanhållningen i gruppen och gärna vid behov hålla kontakten och uppmuntra deltagarna 

även mellan sessionerna. Har behandlarna eller mottagningen neuropsykologisk kompetens är 

detta sannolikt en fördel. Det kan vara aktuellt att överväga ett kortare program, då skillnaderna 

mellan 12 och 21 sessioner vad gäller förändringar tycks små. Ett kortare program är mer 

kostnadseffektivt, och kan underlätta för vissa patienter att fullfölja. Ett alternativ är att erbjuda 

ett kortare program i två omgångar. Mot bakgrund av Zyto et al. (2016) kan en kombination av 

individuella sessioner och sessioner i grupp övervägas. Framtida forskning får utvisa vilken 

behandlingslängd som är att föredra samt vilka faktorer som medierar och modererar utfall. 

Framtida forskning 

Resultatet i föreliggande studie ger flera ingångar till vidare forskning inom fältet. 

Samtliga deltagare som fullföljde behandlingen uppskattade gruppformatet och många betonade 

övriga gruppdeltagares betydelse för deras bättre mående och förmåga att fullfölja behandlingen. 

Att komma till sessionerna varje vecka innebar i praktiken en beteendeaktivering. Det kan inte 

uteslutas att gemenskapen i gruppen och aktiveringen lindrat depressiva symtom, vilket i sin tur 

påverkat den psykosociala funktionen. Gruppsammanhållning har i tidigare forskning också visat 

sig ha samband med behandlingsresultat (Burlingame et al., 2011). Det program för funktionell 

remediering som testats i Nederländerna (Zyto et al., 2016) gav emellertid inga förändringar i 

depressiva symtom, samtidigt som funktion i form av självständighet och sysselsättning 

förbättrades. Förbättringarna i det fallet förklarades alltså inte av en nedgång av depressiva 

symtom. Den kognitiva träning som studerats av McGurk et al. (2007) gav en minskning av 

depressiva symtom, vilket författarna menar i sig kan ha påverkat utfallet på sysselsättning. 

Gruppbehandling för patienter med bipolär sjukdom generellt har visat sig ha ett positivt 

samband med upplevd livskvalitet (Michalak et al., 2005). Det krävs randomiserade 

kontrollerade studier för att avgöra om och i vilken mån faktorer som gruppklimat och 

beteendeaktivering kan förklara förbättringar i psykosocial funktion. Likaså krävs dylika studier 

för att undersöka kausala förhållanden mellan FR och sysselsättningsgrad, behandlingslängdens 

betydelse samt övriga medierande och modererande faktorer.  
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Föreliggande studie redogör för flera lovande behandlingsprogram som utvecklats de 

senaste åren för kognitiv och psykosocial dysfunktion vid bipolär sjukdom. I ljuset av dessa och 

föreliggande studies resultat vore det önskvärt att behandlingar som syftar till att förbättra 

psykosocial funktion vid bipolär sjukdom uppmärksammas av Socialstyrelsen som ett FoU-

område. 

Grad av acceptans vid livslånga sjukdomar och funktionsnedsättningar är kopplat till 

livskvalitet (exempelvis Riedl et al., 2015). Studien har tagit ett första steg mot att undersöka 

acceptansen av kognitiva dysfunktion, men området behöver utvecklas. Vidare behöver 

mätmetoder förfinas, antingen genom en validering av CDAQ eller genom att från grunden 

konstruera ett mått för psykologisk flexibilitet som specifikt beaktar kognitiv dysfunktion.  
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Bilaga 1 
 

Cognitive	  	  Dysfunction	  	  	  	  Acceptance	  	  	  	  Questionnaire	  	  	  	  	  
Nedan	  finner	  du	  ett	  antal	  påståenden	  om	  dina	  kognitiva	  besvär.	  Med	  kognitiva	  besvär	  menas	  exempelvis	  
problem	  med	  minne,	  uppmärksamhet	  och	  planering.	  Skatta	  i	  vilken	  utsträckning	  vart	  och	  ett	  av	  dem	  
stämmer	  in	  på	  dig.	  Använd	  följande	  skattningsskala:	  

 
1	  	  	   2	  	  	   3	  	  	   4	  	  	   5	  	  	   6	  	  	   7	  	  	  
Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	  
aldrig	  	  	  
	  	  	  	  	  

mycket	  	  	  	  	  	  	  
sällan	  	  	  

sällan	  	  	   ibland	  	  	   ofta	  	  	   mycket	  	  ofta	  	  	  	  	   alltid	  	  	  

 

Om	  du	  exempelvis	  anser	  att	  ett	  påstående	  stämmer	  ibland	  ringar	  du	  in	  4:an	  på	  den	  rad	  som	  följer	  efter	  
påståendet.	  

 
1.	  	  	  	  Mina	  	  kognitiva	  	  	  	  besvär	  	  	  	  har	  	  	  	  lett	  	  	  	  till	  	  	  	  att	  	  	  	  jag	  i	  mindre	  utsträckning	  gör	  saker	  jag	  tidigare	  ägnade	  mig	  
åt.	  

 
1	  	  	   2	  	  	   3	  	  	   4	  	  	   5	  	  	   6	  	  	   7	  	  	  
Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	  
aldrig	  	  	  
	  	  	  	  	  

mycket	  	  	  	  	  	  	  
sällan	  	  	  

sällan	  	  	   ibland	  	  	   ofta	  	  	   mycket	  	  ofta	  	  	  	  	   alltid	  	  	  

 

2.	  	  	  	  Trots	  	  mina	  	  	  	  kognitiva	  	  	  	  besvär	  	  	  	  känner	  jag	  att	  jag	  kan	  staka	  ut	  en	  kurs	  i	  mitt	  liv	  och	  hålla	  mig	  till	  
den.	  

 
1	  	  	   2	  	  	   3	  	  	   4	  	  	   5	  	  	   6	  	  	   7	  	  	  
Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	  
aldrig	  	  	  
	  	  	  	  	  

mycket	  	  	  	  	  	  	  
sällan	  	  	  

sällan	  	  	   ibland	  	  	   ofta	  	  	   mycket	  	  ofta	  	  	  	  	   alltid	  	  	  

 

3.	  	  	  	  Mina	  kognitiva	  besvär	  	  	  	  gör	  	  	  	  att	  jag	  undviker	  	  	  vissa	  situationer.	  	  	  	  	  
 
1	  	  	   2	  	  	   3	  	  	   4	  	  	   5	  	  	   6	  	  	   7	  	  	  
Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	  
aldrig	  	  	  
	  	  	  	  	  

mycket	  	  	  	  	  	  	  
sällan	  	  	  

sällan	  	  	   ibland	  	  	   ofta	  	  	   mycket	  	  ofta	  	  	  	  	   alltid	  	  	  

 

4.	  	  	  	  Jag	  	  försöker	  	  	  	  tränga	  	  	  	  undan	  	  	  	  jobbiga	  	  	  	  tankar	  	  	  	  och	  	  	  	  känslor	  	  	  	  relaterade	  till	  mina	  kognitiva	  besvär.	  	  	  	  	  
 
1	  	  	   2	  	  	   3	  	  	   4	  	  	   5	  	  	   6	  	  	   7	  	  	  
Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	  
aldrig	  	  	  
	  	  	  	  	  

mycket	  	  	  	  	  	  	  
sällan	  	  	  

sällan	  	  	   ibland	  	  	   ofta	  	  	   mycket	  	  ofta	  	  	  	  	   alltid	  	  	  

 

5.	  	  	  	  Jag	  	  använder	  	  	  	  mycket	  tid	  till	  att	  tänka	  på	  hur	  det	  skulle	  vara	  om	  jag	  inte	  hade	  några	  kognitiva	  
besvär.	  

 

1	  	  	   2	  	  	   3	  	  	   4	  	  	   5	  	  	   6	  	  	   7	  	  	  
Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	   Stämmer	  	  	  
aldrig	  	  	  
	  	  	  	  	  

mycket	  	  	  	  	  	  	  
sällan	  	  	  

sällan	  	  	   ibland	  	  	   ofta	  	  	   mycket	  	  ofta	  	  	  	  	   alltid	  	  	  

 
  



Bilaga 2 

Intervjuguide avhoppare  

Att tydliggöra före intervju: 
Det är viktigt att vi får en sann bild av behandlingen för att kunna erbjuda så bra hjälp 
som möjligt. Negativa åsikter är minst lika värdefulla som positiva. Inget du säger 
kommer att påverka dina möjligheter att få hjälp i framtiden. Längre fram i intervjun kan 
det bli så att jag ställer frågor du redan svarat på. Detta är för att alla deltagare ska få 
möjlighet att svara på samma frågor. 

Intervjufrågor  
 
1) Har du upplevt någon förbättring? 
a) Beskriv! 
b) När inträffade den? 
c) Varför tror du den inträffade? 
 
2) Har du upplevt någon försämring? 
a) Beskriv 
b) När? 
c) Varför tror du den inträffade? 
 
3 a) Vilka delar i behandlingen har du uppfattat som mest hjälpsamma? 
b) På vilket sätt hjälpte de? 
 
4 a) Fanns det delar i behandlingen som du uppfattade som överflödiga? 
b) Negativa? 
c) På vilket sätt? 
 
5) Hur kommer det sig att du hoppade av? 
 
6) Finns det något som hade kunnat få dig att stanna i behandlingen?  
 
7) Har du blivit mer självständig i vardagen under behandlingens gång? Beskriv! 
 
8) Har du någon nytta av behandlingen i din vardag? Vilken? Beskriv!  
 
9) Hur har stämningen varit i gruppen? 
 
10) Vilken är din högsta avslutade utbildning: grundskola - gymnasium - yrkesutbildning 
- kandidatexamen eller högre 
 
11) Sysselsättning: heltid - deltid  - arbetslös - sjukskriven/sjukpension - studerande - 
annat:________ 
 
12) Har din sysselsättning förändrats under behandlingens gång? 
 
13) Vad är ditt civilstånd: gift/sambo - ensamstående - annat (specificera!) 
 
14) Utöver din bipolära sjukdom, har du andra psykiatriska diagnoser? ja - nej  
I så fall vilka?  
 



15) Har du under behandlingens gång haft ett eller flera skov i din bipolära sjukdom 
eller upplevt annan försämring? Ja - nej. 
När? 
 
16) Har din(-a) medicin(-er) justerats under behandlingens gång? Ja - nej.  
I så fall på vilket sätt? När? 
 
17) Hur nöjd har du varit med att arbeta i grupp? 
0 (mycket missnöjd) - 10 (mycket nöjd) 
 
18) Vad tyckte du om hemuppgifterna?  
0 (inte hjälpsamma alls) 1 (lite hjälpsamma) 2 (mycket hjälpsamma)  
 
19) Vad tyckte du om gruppdiskussionerna? 
0 (inte hjälpsamma alls) 1 (lite hjälpsamma) 2 (mycket hjälpsamma)  
 
20) Vad tyckte du om behandlarnas föreläsningar/förklaringar? 
0 (inte hjälpsamma alls) 1 (lite hjälpsamma) 2 (mycket hjälpsamma)  
 
21) Hur skulle du sammanfatta vad du lärt dig? Max fem punkter. 
 
--------------------------------------- 
 
--------------------------------------- 
 
  



Bilaga 3 

Intervjuguide fullföljare 

Att tydliggöra före intervju: 
Det är viktigt att vi får en sann bild av behandlingen för att kunna erbjuda så bra hjälp 
som möjligt. Negativa åsikter är minst lika värdefulla som positiva. Inget du säger 
kommer att påverka dina möjligheter att få hjälp i framtiden. Längre fram i intervjun kan 
det bli så att jag ställer frågor du redan svarat på. Detta är för att alla deltagare ska få 
möjlighet att svara på samma frågor. 

Intervjufrågor  
 
1) Har du upplevt någon förbättring? 
a) Beskriv! 
b) När inträffade den? 
c) Varför tror du den inträffade? 
 
2) Har du upplevt någon försämring? 
a) Beskriv 
b) När? 
c) Varför tror du den inträffade? 
 
3 a) Vilka delar i behandlingen har du uppfattat som mest hjälpsamma? 
b) På vilket sätt hjälpte de? 
 
4 a) Fanns det delar i behandlingen som du uppfattade som överflödiga? 
b) Negativa? 
c) På vilket sätt? 
 
5) Har du blivit mer självständig i vardagen under behandlingens gång? Beskriv! 
 
6) Har du någon nytta av behandlingen i din vardag? Vilken? Beskriv!  
 
7) Hur har stämningen varit i gruppen?  
 
8) Vad har underlättat för dig att fullfölja behandlingen? 
  



Bilaga 4 
 

Intervjuguide behandlare 

Intervjufrågor  
 

1) Hur nöjda är ni sammantaget med Funktionell remediering som behandling? 
(först låt dem snacka fritt, sen skalfrågan) 0 mycket missnöjd 10 mycket nöjd. 

 
2) Är behandlingen lämplig för patientgruppen? (Förstå rationalen, längden på 

behandlingen, individuell anpassning, är det motiverat/rimligt/kostnadseffektivt 
balans behov/resultat) 

 
3) Vilka faktorer tror ni påverkade utfallet? (Motivation, positiv/negativ affektivitet, 

social self-efficacy, mående, kognitiv nivå före behandlingen, 
gruppsammanhållning, behandlarnas tilltro till metoden etc) 

 
4) Vad tror ni var orsaken till avhoppen? Kan ni se andra hinder för att genomföra 

programmet? 
 

5) Hur kan man underlätta för att så många som möjligt ska kunna genomföra den 
här typen av behandling? (se till vad som är praktiskt genomförbart) 

 
6) Vilka delar i behandlingen upplevde ni var mest hjälpsamma för deltagarna? Hur 

hjälpsamma uppfattade ni a) gruppdiskussioner b) hemuppgifter c) 
psykoedukation? Beskriv! 

 
7) Fanns det delar i behandlingen ni upplevde som överflödiga? Negativa? Beskriv! 

 
8) Har ni märkt att patienterna haft nytta av behandlingen (blivit mer självständiga) i 

sin vardag? På vilket sätt? 
 

9) Hur har ni upplevt gruppklimatet? 
 

10) Finns det något ni hade velat ändra/förbättra i programmet (se till vad som är 
praktiskt genomförbart)?  

 
11) Skulle ni rekommendera detta till andra mottagningar?  

 
12) Kommer ni att genomföra detta igen? Varför (inte)? 

 
13) Vilka resurser måste organisationen tillhandahålla för att kunna genomföra 

behandlingen på ett bra sätt? 
 

14) Något att tillägga?  
 
  



Bilaga 5 
 

Behandlingsutvärdering	  
Nedan	  följer	  en	  enkät	  om	  hur	  du	  har	  upplevt	  behandlingen.	  Fyll	  i	  ditt	  svar	  antingen	  på	  den	  
rad	  som	  följer	  eller	  genom	  att	  göra	  en	  cirkel	  runt	  det	  alternativ	  som	  stämmer	  för	  dig.	  	  
	  
Ditt	  svar	  kommer	  att	  avidentifieras	  i	  studien	  och	  ingen	  på	  [mottagningens	  namn]	  kommer	  
att	  veta	  vad	  just	  du	  har	  svarat.	  
	  
	  
Nummer:	  ___________________	  
	  
	  
	  
Högsta	  avslutade	  utbildning:	  	  
	  
	  
grundskola	  	  -‐	  	  gymnasium	  	  -‐	  	  yrkesutbildning	  	  -‐	  	  kandidatexamen	  eller	  högre	  
	  
	  
Civilstånd:	  
	  
	  
gift/sambo	  	  –	  	  ensamstående	  	  –	  	  annat:____________________________	  
	  
	  
	  
Sysselsättning:	  	  
	  
	  
heltid	  	  -‐	  	  deltid	  	  -‐	  	  arbetslös	  	  -‐	  	  sjukskriven/sjukpension	  	  -‐	  	  studerande	  	  -‐	  	  
	  
annat:____________________________	  
	  
	  
Har	  din	  sysselsättning	  förändrats	  under	  behandlingens	  gång?	  	  
	  
ja	  	  -‐	  	  nej	  
	  
I	  så	  fall	  hur?	  
	  
_____________________________________________________________________________________________	  
	  
Utöver	  din	  bipolära	  sjukdom,	  har	  du	  andra	  psykiatriska	  diagnoser?	  	  
	  
ja	  -‐	  nej	  	  
	  
I	  så	  fall	  vilka?	  
	  
_____________________________________________________________________________________________	  
	  
	  
	  
	  



Har	  du	  under	  behandlingens	  gång	  haft	  ett	  eller	  flera	  skov	  i	  din	  bipolära	  sjukdom	  
eller	  upplevt	  annan	  försämring?	  	  
	  
ja	  	  -‐	  	  nej	  
	  
I	  så	  fall	  när?	  
	  
_____________________________________________________________________________________________	  
	  
	  
Har	  din(-‐a)	  medicin(-‐er)	  justerats	  under	  behandlingens	  gång?	  	  
	  
ja	  	  -‐	  	  nej	  	  
	  
I	  så	  fall	  på	  vilket	  sätt	  och	  när?	  
	  
_____________________________________________________________________________________________	  
	  
	  
Hur	  nöjd	  är	  du	  sammantaget	  med	  behandlingen?	  	  
	  
Ange	  på	  en	  skala	  från	  0	  (mycket	  missnöjd)	  till	  10	  (mycket	  nöjd)	  ___________________	  
	  
	  
	  
Vad	  skulle	  du	  vilja	  ändra/förbättra?	  
	  
_____________________________________________________________________________________________	  
	  
_____________________________________________________________________________________________	  
	  
_____________________________________________________________________________________________	  
	  
_____________________________________________________________________________________________	  
	  
_____________________________________________________________________________________________	  
	  
	  
Hur	  nöjd	  har	  du	  varit	  med	  att	  arbeta	  i	  grupp?	  
	  
Ange	  på	  en	  skala	  från	  0	  (mycket	  missnöjd)	  till	  10	  (mycket	  nöjd)	  ___________________	  
	  
	  
Vad	  tyckte	  du	  om	  hemuppgifterna?	  	  
Ange	  något	  av	  följande	  alternativ:	  	  
	  
0	  (inte	  hjälpsamma	  alls)	  	  
	  
1	  (lite	  hjälpsamma)	  	  
	  
2	  (mycket	  hjälpsamma)	  	  
	  
	  
	  



Vad	  tyckte	  du	  om	  gruppdiskussionerna?	  
Ange	  något	  av	  följande	  alternativ:	  	  
	  
0	  (inte	  hjälpsamma	  alls)	  	  
	  
1	  (lite	  hjälpsamma)	  
	  
2	  (mycket	  hjälpsamma)	  	  
	  
Vad	  tyckte	  du	  om	  behandlarnas	  föreläsningar/förklaringar?	  
Ange	  något	  av	  följande	  alternativ:	  
	  
0	  (inte	  hjälpsamma	  alls)	  	  
	  
1	  (lite	  hjälpsamma)	  	  
	  
2	  (mycket	  hjälpsamma)	  	  
	  
	  
Hur	  skulle	  du	  sammanfatta	  vad	  du	  lärt	  dig?	  Ange	  max	  fem	  punkter.	  
	  
_____________________________________________________________________________________________	  
	  
_____________________________________________________________________________________________	  
	  
_____________________________________________________________________________________________	  
	  
_____________________________________________________________________________________________	  
	  
_____________________________________________________________________________________________	  
	  
  



Bilaga 6 
 

Information	  om	  studie	  av	  behandlingsprogrammet	  Funktionell	  
remediering	   

Ett	  samarbete	  mellan	  [mottagningens	  namn,	  ort]	  och	  Institutionen	  för	  
psykologi	  vid	  Lunds	  Universitet,	  2015-‐2016	   

Studien	  kommer	  att	  undersöka	  deltagarnas	  funktionsförmåga	  och	  livskvalitet	  före,	  under	  och	  
efter	  behandlingsprogrammet	  Funktionell	  remediering,	  i	  syfte	  att	  förbättra	  vården	  för	  
personer	  med	  bipolär	  sjukdom.	   

Att	  delta	  i	  undersökningen	  innebär	   

  ●  Att	  du	  före	  varje	  session	  fyller	  i	  formulär	  om	  din	  livskvalitet	  och	  dina	  kognitiva	  besvär	  
i	  vardagen. 

  ●  Att	  en	  närstående,	  om	  möjligt,	  fyller	  i	  ett	  formulär	  om	  din	  vardagssituation,	  en	  gång	  
innan	  behandlingen	  påbörjas	  och	  en	  gång	  efter	  den	  avslutats.	  ��� 

  ●  Att	  du	  efter	  avslutad	  behandling	  fyller	  i	  formulär	  och	  intervjuas	  om	  hur	  du	  upplevt	  
behandlingen.	   ��� 

  ●  Att	  du	  samtycker	  till	  att	  resultat	  från	  eventuellt	  tidigare	  ifyllda	  formulär	  hämtas	  från	  
din	   ���journal.	   ��� 

●  Att	  du	  samtycker	  till	  att	  ovanstående	  information	  från	  intervjuer	  och	  formulär	  
används	  i	  studien.	  	  

���Alla	  dina	  svar	  kommer	  att	  behandlas	  konfidentiellt.	  Informationen	  som	  samlas	  in	  kommer	  inte	  
att	  kunna	  knytas	  till	  någon	  specifik	  person.	  ��� 

Studien	  genomförs	  av	  Kajsa	  Öbrink	  och	  Camilla	  Öman	  Lee	  som	  är	  psykologkandidater	  vid	  
Institutionen	  för	  psykologi	  vid	  Lunds	  universitet.	  Resultaten	  kommer	  att	  sammanställas	  i	  en	  
psykologexamensuppsats.	  Denna	  kommer	  att	  finnas	  tillgänglig	  på	  institutionens	  webbplats	  
samt	  via	  [mottagningens	  namn].	   ���Ditt	  deltagande	  bidrar	  till	  ökad	  kunskap	  om	  
behandlingsprogrammet	  Funktionell	  remediering.	  	  

Ditt	  deltagande	  är	  frivilligt	  och	  du	  kan	  närsomhelst	  avbryta	  ditt	  deltagande.	  Har	  du	  frågor	  är	  du	  
välkommen	  att	  kontakta:	  	  

Camilla	  Öman	  Lee,	  psykologkandidat,	  camilla.oman_lee.373@student.lu.se	  

���Kajsa	  Öbrink,	  psykologkandidat,	  kajsa.obrink.689@student.lu.se	  

	  
 

 

 

 



Samtycke	  till	  deltagande	  i	  studie	  av	  Funktionell	  Remediering	  

Jag	  har	  tagit	  del	  av	  informationen	  och	  samtycker	  till	  att	  delta	  i	  denna	  studie.	  

Datum:	  	  

	  

	  

���Namn:	  	  

	  

	  

Namnförtydligande:	   ��� 

 
 


