
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ins t i tu t ionen för  psykolog i  

Psykoterapeutprogrammet  

 

 

 
 

 

 

Finns det ett samband mellan patientskattning av 

allians och tidig förbättring i psykoterapi? 

- en undersökning inom primärvården 

 

 

 

 

 

Sara-Lisa Albrekt & Ulrika Lindberg 

Psykoterapeutexamensuppsats. 2018 

 

 

Handledare: Lars-Gunnar Lundh 

Examinator: Daiva Daukantaité 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

     Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka ett eventuellt samband mellan allians 

och förbättring under de första tre samtalen i psykoterapi. Undersökningen utfördes i 

ordinarie primärvårdsverksamhet och behandlingen var reguljär psykologbehandling 

med KBT. I studien undersöktes även huruvida patienternas egen skattning av global 

hälsa vid behandlingsstart korrelerade med behandlingsutfall. En konsekutiv serie 

bestående av 29 patienter som påbörjade behandling hos de båda författarna under 

perioden 170906-180124 inkluderades i studien. Av dessa genomförde 24 minst tre 

samtal. Patienterna gjorde en skattning av sin globala hälsa med EQVAS vid första 

samtalet samt gav, med formulären ORS och SRS, feedback angående sitt psykiska 

mående och alliansen vid de tre första sessionerna. Författarna arbetade med ORS och 

SRS enligt manual för Feedback-informerad terapi (FIT). Korrelationsberäkningar 

utfördes på de studerade variablerna. Inget statistiskt signifikant samband har kunnat 

påvisas mellan allians och tidig förbättring, men en trend mot att en initialt svagare 

allians korrelerat med större förbättring har kunnat skönjas. Eventuellt kan den 

trenden hänga samman med att terapeuterna vid lägre patientskattning av alliansen i 

högre grad har fokuserat på arbete med att förbättra alliansen. Inget samband har 

kunnat påvisas mellan initial global hälsa och förbättrat mående. Studiens 

begränsningar samt förslag till vidare forskning diskuteras. 

 

Nyckelord: allians, feedback-informerad terapi, ORS/SRS, tidig förbättring i 

psykoterapi 

  



 
 
 
 
 

 
 

Abstract 

The aim of this study was to investigate whether a correlation could be found between 

patient rated alliance and improvement within the first three sessions of 

psychotherapy. The survey was conducted in a Swedish primary care setting and the 

treatment given was CBT as would normally be given. The study also investigated 

whether initial patient rated global health correlated with outcome. A consecutive 

selection of 29 patients who initiated treatment with either of the two authors between 

170906-180124 were included in the study. 24 patients stayed in treatment for at least 

three sessions. Patients rated their global health in the first session using EQVAS. 

They also provided feedback about their psychological wellbeing and the working 

alliance at each of the first three sessions using ORS and SRS. The authors used the 

manual for Feedback Informed Treatment (FIT) in their work using ORS and SRS. 

Correlation analysis were made for the variables of interest. No statistically 

significant correlation was found between alliance and early improvement, though a 

trend towards a correlation between an initially weaker alliance and stronger 

improvement was observed. This trend might be due to the fact that the authors have 

been actively focusing on improving the alliance for better outcome when patient’s 

alliance ratings have been lower. No correlation was found between initial global 

health and improvement during the first three sessions. Limitations are discussed and 

suggestions for further research are made. 

 

Keywords: alliance, feedback informed treatment, ORS/SRS, early 

improvement in psychotherapy 
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Introduktion 

Psykoterapi inom primärvården är en historiskt sett förhållandevis ny företeelse. Som 

psykologer verksamma på vårdcentraler är vi intresserade av hur psykoterapeutisk behandling 

inom primärvården bäst bör utformas. Vi har ett intresse av att undersöka ett eventuellt 

samband mellan tidig förbättring i psykoterapi och patientskattning av allians. Vi är också 

nyfikna på att undersöka ett eventuellt samband mellan självskattad global hälsa och tidig 

förbättring i psykoterapi. Vi vill genomföra undersökningen i den ordinarie psykoterapeutiska 

verksamheten inom primärvården. Vi är ämnar inte förändra den behandling som vi 

vanligtvis ger utan vårt intresse ligger i att undersöka eventuella samband.  

Allians och behandlingsutfall (outcome) 

 Terapeutisk allians som begrepp har sitt ursprung i psykodynamisk terapi. Det 

existerar ingen officiell definition av begreppet som forskarvärlden är enig om. Många 

använder Bordins (1979) definition av begreppet. Enligt Bordin är alliansen något mer än 

själva relationen mellan terapeut och klient. Alliansen består av att det finns gemensamt 

uppsatta mål att sträva mot, en överenskommelse kring hur man ska arbeta för att uppnå 

dessa mål samt det känslomässiga band som formas mellan terapeut och klient under 

samarbetet. Enligt Hatcher och Barends (2006) kan kärnan i Bordins alliansbegrepp 

sammanfattas som ett målinriktat samarbete mellan terapeut och klient. Horvath et al (2011) 

beskriver alliansen som ett sätt att konceptualisera de resultat som uppnås genom att använda 

den terapeutiska relationen. Relationen består i sin tur av ett antal olika element såsom 

empati, lyhördhet, en trygg miljö m.m. Enligt Bordins ursprungliga artikel (1979) är styrkan i 

alliansen den enskilt viktigaste faktorn för att uppnå resultat i psykoterapi; viktigare än den 

psykoterapeutiska metod som används. 

Inom den kognitiva beteendeterapeutiska skolan har alliansen setts som en nödvändig 

men ej tillräcklig förutsättning för att kunna uppnå resultat i behandling (Beck 1979). En 

stark allians anses viktig för att motivera klienten till att engagera sig i terapin och prova de 

olika tekniker som lärs ut. Alliansen ses som den kontext inom vilken det är möjligt att nå 

framgång med de terapeutiska teknikerna, men alliansen har inte setts som läkande av egen 

kraft. 

Inom psykoterapiforskningen tog intresset för allians fart under 1980- och 90-talen. 

Det ökade intresset berodde bland annat på det faktum att man i psykoterapiforskningen inte 

hade lyckats påvisa några skillnader i effektivitet när man jämfört olika psykoterapeutiska 

metoder. Man hade kunnat visa att psykoterapi generellt var effektivt, men inte att någon 

specifik form av psykoterapi var mer effektiv än andra. Detta ledde till ett intresse för att 
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undersöka s.k. “common factors”, d.v.s. sådana faktorer som är gemensamma oavsett 

psykoterapeutisk metod. Allians är en sådan faktor och alliansen hade i fler och fler studier 

visat sig korrelera med behandlingsutfall/outcome (Martin, Garske & Davis, 2000). I de 

tidiga alliansstudierna är det typiska upplägget att undersöka sambandet mellan alliansen, 

uppmätt vid något tillfälle i början på behandlingen (ofta kring tredje sessionen), med utfallet 

av behandlingen efter avslut (Zilcha-Mano, Lipsitz & Errazuriz, 2018). Flera stora 

metaanalyser har gjorts och man har i dessa ansett sig kunna fastslå ett robust samband 

mellan allians och behandlingsutfall/outcome. 

I en metaanalys utförd av Martin, Garske och Davis (2000) fann man en korrelation 

mellan allians och outcome på r= .22. I en metaanalys av Horvath, Flückiger, Del Re och 

Symonds (2011) finner man samma korrelation vara r= .275. De sammanfattar 

forskningsläget som så att alliansen förvisso står för en relativt liten del av den totala 

variansen gällande vad som påverkar utfallet av psykoterapi, men att korrelationen är så 

robust i så många studier att alliansen måste ses som en av de mest pålitliga faktorerna som 

finns att tillgå för att förutsäga behandlingsutfall. 

Efter att ha enats om att ett robust samband existerar mellan allians och 

behandlingsutfall/outcome har forskningen efter sekelskiftet inriktats på att försöka förstå hur 

detta samband ser ut och fungerar. Vissa studier har undersökt vilka variabler som påverkar 

alliansen. Andra har mätt alliansen kontinuerligt under en behandlings gång för att undersöka 

hur alliansens förändring över tid hänger samman med behandlingsutfall. En del har 

intresserat sig för vad som är hönan och ägget; uppstår goda resultat ur en stark allians eller 

skapas en god allians av uppnådda resultat?   

 I metaanalysen av Horvath et al. (2011) undersöktes hur alliansen förändras under en 

psykoterapis gång och hur dessa förändringsmönster i sin tur relaterar till behandlingsutfallet. 

I metaanalysen inkluderades studier på individuell psykoterapi med vuxna klienter. Man 

konstaterar att alliansforskningen spretar och är svår att sammanfatta. Att resultaten är så 

spretiga förklaras med att alliansforskning inte utförs på något enhetligt sätt. Bland de studier 

som inkluderats i metastudien varierar terapilängden från 6 sessioner upp till behandlingar 

som pågått under två års tid. Instrumenten som används för att mäta alliansen varierar, liksom 

instrumenten för att mäta behandlingsutfall. Även de statistiska metoder som använts 

varierar. De olika studierna har funnit att olika typer av samband mellan alliansmönster och 

outcome varit fördelaktiga. Det enda som kan sägas med säkerhet är att en allians som 

försämras stadigt under terapins gång är förenat med sämre behandlingsutfall. När det gäller 

vilken typ av alliansmönster som korrelerar med gott utfall har man i olika studier sett olika 
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tendenser. I vissa fall har man sett att gott behandlingsutfall har korrelerat med en allians som 

successivt förstärks under terapins gång, in andra med en allians i form av en U-kurva, dvs ett 

mönster där en initialt stark allians försämras (s.k. rupture) och därefter stärks igen. Horvath 

et al. sammanfattar med att det inte går att uttala sig med säkerhet om hur mekanismen för 

alliansens påverkan på behandlingsutfall ser ut. Man konstaterar även att alliansen inte går att 

helt separera från interventioner som terapeuten utför i terapin; alliansen influeras av och 

påverkar i sin tur allt som utspelar sig i terapin. Ju längre framskriden terapin är ju svårare är 

det att uttala sig om riktningen på påverkan mellan allians och resultat; en god allians bidrar 

till ytterligare förbättringar och förbättringarna stärker i sin tur alliansen. 

 I en metaanalys från 2011 har Safran, Muran och Eubanks-Carter undersökt och 

funnit ett samband mellan ett U-format mönster för alliansen under terapins gång och 

behandlingsutfall/outcome. Det vill säga man fann stöd för att de terapier där terapeut och 

patient initialt lyckas skapa en god allians vilken under terapins gång utsätts för prövning, 

försämras och därefter repareras är de terapier som uppnår bästa resultat. För att detta ska 

kunna ske betonas vikten av att terapeuten är uppmärksam på försämringar i alliansen (s.k. 

ruptures eller alliansbrott) under terapins gång och har aktiva strategier för att reparera 

alliansen när det behövs. För att det ska fungera behöver terapeuter vara medvetna om att det 

är vanligt att klienter har negativa känslor kring själva terapin eller relationen till terapeuten 

vilka de drar sig för att ta upp på grund av rädsla för hur terapeuten ska reagera. Terapeuter 

behöver därför vara lyhörda även för små förändringar i hur klienten verkar uppfatta 

samarbetet, inte invänta att klienten ska lyfta det utan själva ta initiativ till att reparera 

alliansbrottet. I vissa fall innebär det att terapeuten behöver ta upp och utforska hur klienten 

upplever relationen och samarbetet. I utforskandet är det viktigt att terapeuten inte går i 

försvar utan klarar av att ha ett öppet och nyfiket förhållningssätt och att som terapeut ta 

ansvar för sitt bidrag till relationen. Terapeuten behöva visa empati med klienten i dennes 

upplevelse och validera modet att tala om det. I andra fall kan det vara fördelaktigt med andra 

interventioner än att lyfta och samtala om alliansbrottet, exempelvis att prova andra 

arbetsmetoder eller modifiera målen för terapin. 

 I en studie av Baldwin och Wampold (2007) undersöktes fyra olika variablers 

eventuella inverkan på alliansen och deras samband med behandlingsutfallet. De fyra 

variablerna var (1) patientvariabler, (2) terapeutvariabler, (3) interaktionen mellan patient och 

terapeut och (4) hypotesen att alliansen kanske uppkommer som en konsekvens av 

resultat/outcome. Med patientvariabler åsyftas sådant som patientens anknytningsstil och 

sociala kompetens, vilka kan tänkas påverka alliansen till terapeuten. Med terapeutvariabler 
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menas terapeutens förmåga att engagera patienten i behandlingen, visa empati, formulera mål 

och samarbeta. Interaktionen mellan terapeut och patient syftar på matchningen dem emellan. 

Det skulle exempelvis kunna vara så att vissa terapeuter endast lyckas skapa god allians med 

patienter som redan har en god social förmåga, men inte med patienter med sociala 

svårigheter. Slutligen undersöktes hypotesen att det kanske inte är alliansen som skapar goda 

resultat, utan istället goda resultat som ger en god allians. Man kommer fram till att den 

variabel som främst påverkar behandlingsutfallet /outcome är terapeutvariabeln. Terapeuter 

som i genomsnitt lyckas skapa starkare allianser med sina klienter uppvisar statistiskt 

signifikant bättre resultat än terapeuter som är mindre skickliga på att skapa en god allians. 

 Även Flückiger, Grosse Holtforth, Znoj, Caspar och Wampold (2012) har undersökt 

ett antal olika variablers potentiella inverkan på sambandet mellan allians och 

behandlingsutfall. De variabler som undersöktes var: studiernas design (randomiserad 

kontrollerad studie eller annat upplägg), huruvida behandlingen utfördes enligt 

diagnosspecifik manual eller ej, sättet att mäta utfall/outcome, KBT eller annan form av 

psykoterapi, behandlarens preferens (allegiance) och tidpunkten för alliansskattningen. Man 

fann att korrelationen mellan tidig allians och outcome var något starkare för behandlare som 

hade ett specifikt intresse för just alliansens betydelse i psykoterapi jämfört med behandlare 

utan sådant specialintresse. Denna skillnad försvann dock ju längre behandlingarna fortskred. 

I övrigt fann man inga belägg för att någon av variablerna ovan (varken enskild eller i 

kombination med varandra) påverkade sambandet mellan allians och behandlingsutfall. 

 En korrelation säger som bekant inget om orsaker. Så vad är hönan och vad är ägget i 

sambandet mellan allians och behandlingsutfall? Strunk, Brotman, och DeRubeis (2010) har 

undersökt sambandet mellan allians och symtomlindring under de första fem sessionerna med 

kognitiv terapi för depression. Man fann att symtomlindringen påverkades av terapeutens 

förmåga att applicera kognitiva interventionsmetoder samt förmågan att strukturera sessionen 

(sätta och hålla en agenda). Däremot visade sig inte alliansen vara en prediktor för 

symtomlindring. Det man fann var istället att minskade symtom predicerade en förbättrad 

allians. Falkenström, Ekeblad och Holmqvist (2016) har funnit det omvända; att förbättrad 

allians vid en viss session predicerade minskade depressiva symtom vid nästa session. 

 Enligt Zilcha-Mano et al. (2017) har fokus för alliansforskningen efter hand mer och 

mer inriktats på att undersöka och beskriva de olika sätt på vilka alliansen påverkar 

behandlingen, samt hur terapeuter kan använda alliansen som ett verktyg för att effektivisera 

sina behandlingar. Ett sätt att studera detta har varit att göra en uppdelning i “trait-like 

alliance” och “state-like alliance”. Med trait-like menas att alliansens kvalitet påverkas av 



 
 
 
 
 

8 
 

egenskaper och förmågor hos den terapeut och den patient som möts; kvaliteten på alliansen 

påverkar i sin tur behandlingsutfallet. Med state-like alliance åsyftas de förändringar av 

alliansen som sker under behandlingens gång som ett resultat av ett aktivt arbete med att 

stärka alliansen samt hur dessa förändringar påverkar behandlingsutfallet. Enligt Zilcha-

Mano et al. beror det samband som gång på gång påvisats mellan allians och utfall till viss 

del på patientens generella förmåga att knyta band till andra människor (trait-like alliance) 

snarare än på patientens interaktion just med terapeuten i behandlingen (state-like alliance). 

Det blir därför viktigt att skilja ut trait-like alliance och staite-like alliance från varandra för 

att kunna studera hur just samarbetet mellan patient och terapeut under behandlingen (state-

like alliance) eventuellt påverkar behandlingsutfallet. 

 Enligt Falkenström et al. (2016) har alliansforskningen mer och mer inriktats på att 

studera alliansen som en mekanism som förändras under en behandlings gång, snarare än som 

en statisk faktor, vilken påverkar utfallet i en eller annan riktning. Man poängterar att det då 

är av avgörande betydelse att terapeuten under behandlingens gång är uppmärksam på 

förändringar i alliansen och vid behov aktivt arbetar med att förbättra den. 

Feedback inom terapi 

 Feedback inom terapi kan delas in i vad feedbacken fokuserar på, från vem den 

inhämtas och återges till och hur man tar användning av den. Fokuserar feedbacken både på 

behandlingsutfall och allians? Är det patienten eller terapeuten som skattar alliansen och/eller 

utfallet? Vem tar del av skattningen och vad gör man med det som kommer fram? 

Forskningen kring feedback fokuserar till stor del på att endast utvärdera och följa utfall. 

Lambert och Ogles (2004) återger att 30-50% av de patienter som går i terapi hos 

utbildade terapeuter inte förbättras och att 5-10 % försämras. Kliniker har svårigheter att 

förutsäga vilka patienter som inte förbättras, blir sämre eller riskerar att avsluta behandlingen 

i förtid (Hannan et al., 2005). Enligt Baldwin, Wampold och Imel (2007) kan 97% av 

skillnaden i resultat mellan olika terapeuter hänföras till förmågan att skapa allians med 

patienter. De flesta terapeuter utvärderar dock inte sitt arbete systematiskt och vet inte hur 

effektiva de är. En meta-analys om avhopp (dropout) i psykoterapi (Wierzbicki & Pekarik, 

1993) visade att ca 47%  avbröt sin psykoterapi. Högre andel avhopp noterades i grupper med 

låg socioekonomisk nivå, låg utbildningsnivå samt för etniska minoritetsgrupper. 

Det finns många mätmetoder för allians och behandlingsutfall/outcome men få som är 

lätta att använda vid varje session och samtidigt med god validitet och reliabilitet. Partners 

for Change Outcome Management System (PCOMS) (Miller, Duncan Sorell & Brown, 2005) 

har tagit fram två kortfattade skalor avseende allians och resultat/mående. Alliansen mäts 
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med Session Rating Scale (Duncan et al., 2003) med 4 frågor som utgår från Bordins 

alliansbegrepp (1979) med fokus på känslomässigt band och samstämmighet kring metod och 

mål (bilaga 1). Resultat/mående mäts med Outcome Rating Scale (ORS) (Miller et al., 2003) 

(bilaga 2). Skalorna beskrivs utförligt i metoddelen i föreliggande uppsats. 

Sammanfattningsvis består ORS av 4 frågor med fokus på psykisk hälsa och utgår från den 

betydligt längre skalan OQ-45 (Lambert et al., 2004). Formulärens korthet gör dem 

användarvänliga i en klinisk miljö. Miller och kollegor har formulerat ett sätt att (förhålla sig 

till och) arbeta med feedback som benämns feedback-informerad terapi (FIT). FIT definieras 

enligt Miller (2014): 

 

FIT är ett mångteoretiskt förhållningssätt till utvärdering och förbättring av kvalitet 

och effektivitet i beteendevetenskapligt arbete. Det innebär att man på ett rutinmässigt 

och formellt sätt ser till att få feedback från brukare om terapeutisk allians och 

behandlingsresultat och att man använder informationen till att genomsyra och 

skräddarsy den service som erbjuds. (s.18) 

  

Inom Feedback Informerad Terapi (FIT) och vid användande av ORS och SRS läggs 

stor vikt vid arbete med att skapa en god feedbackkultur i kontakten mellan patient och 

terapeut. Terapeuten bör förmedla en atmosfär där patientens feedback om arbetet 

tillsammans kan komma fram utan att patienten ska behöva vara rädd att det medför negativa 

konsekvenser eller att det som återges tolkas och används som en del av terapin. Terapeuten 

behöver förmedla att den feedback som patienten ger kommer kunna påverka inriktningen 

och kvalitén på behandlingen. ORS och SRS ska enligt dess manual, ICCE Manuals on 

Feedback-Informed Treatment (Miller & Bertolino, 2012), introduceras för patienten med 

omsorg och eftertanke och det är viktigt att syftet med skalornas användande förklaras 

noggrant. Exempelvis att fånga upp och reparera alliansbrott, förhindra avhopp och att rätta 

till det som inte upplevs optimalt med behandlingen. Terapeuten behöver genuint förmedla 

och tro på vikten av feedbacken som patienten kan ge. Miller (2014) återger att man har visat 

att skickliga terapeuter får fram mer negativ feedback från sina patienter; dvs de som lyckas 

skapa en tillräckligt stark allians för att patienterna ska känna sig trygga får mer ärlig 

feedback.  

FIT är inte knutet till någon specifik terapimetod utan är en metod för att utvärdera 

psykoterapeutisk behandling oberoende av inriktning. Instruktioner för introducerande och 

användande av ORS och SRS finns i The International Center for Clinical Excellence (ICCE) 
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Manuals on Feedback-Informed Treatment (Bertolino & Miller, 2012). Sammanfattningsvis 

kan lyftas fram att skalorna används vid varje session och ska användas som dialogverktyg. 

ORS används i början av sessionen och SRS i slutet. Patientens skattning kan föras in på ett 

pappersdiagram eller i digitala hjälpverktyg och följas under behandlingens gång. Det finns 

också möjlighet att som behandlare ansluta sig till digitalt nätverk där över 300 000 SRS och 

ORS finns samlade och logaritmer av förväntad behandlingsrespons utifrån olika 

ingångsvärden finns tillgängliga. 

Sammanlagt värde för respektive skala är 40. Vid värden under 36 för allians (SRS) 

uppmanas behandlaren att ta upp alliansen för fokuserad diskussion i sessionen. I manualen 

för FIT finns råd och rekommendationer kring hur det kan göras. Tonvikt läggs på att 

formulera frågorna uppgiftsorienterat för att underlätta för patienten att återge sin 

uppfattning. Istället för generella frågor rekommenderas terapeuten i manualen att ställa 

frågor som tar fram konkreta specifika förslag på förändringar. Exempelvis:  

 

Pratade vi om rätt saker idag? Vad hade du minst nytta av idag? Fungerade mina 

frågor för dig? Missade jag att fråga om något som var viktigt för dig eller som du 

ville prata om? Var samtalet för långt, kort eller helt lagom för dig? Gjorde mina 

reaktioner på din berättelse att du kände att jag förstod vad du sa eller behöver jag 

svara annorlunda? Var det något som hände eller inte hände idag som skulle kunna 

vara anledning till att inte komma tillbaka? 

 

Patienter som inte förbättrats med 5 ORS-poäng eller mer vid samtal 3, klassas enligt 

manualen för FIT (Miller & Bertolino, 2012), som i riskzonen avseende behandlingsresultat. 

Också patienter som hamnar under den 50:e percentilen av förväntad behandlingsrespons 

(ORS) bedöms vara i riskzonen. För patienter som är i riskzonen bör man enligt manualen vid 

samtal 3-4 undersöka alliansen och se om det är något som kan justeras för att öka 

möjligheterna till bra resultat och/eller undvika att patienten avslutar behandlingen i förtid. 

Om det vid samtal 6-7 fortfarande inte skett några framsteg på ORS rekommenderas ett 

fokuserat samtal med patienten om behandlingen. Målet med samtalet är att utveckla idéer för 

att förändra behandlingen genom att exempelvis lägga till saker eller att byta behandlare. 

Utebliven förbättring vid samtal 6-7 innebär låg sannolikhet för ett gott resultat och stor risk 

att man fortsätter ineffektiv behandling. 

Miller (2011) har från 13 RCT-studier sammanfattat effekten av att rutinmässigt ta 

fram och använda resultat- och alliansdata. Den samlade bilden sammanfattas av Miller i att 
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man med regelmässig uppföljning och feedback från patienter mer än fördubblar 

effektstorleken (tillförlitlig och klinisk signifikant förändring) för terapi. Avhopp i förtid 

minskar med hälften, andelen försämrade patienter minskar med 33%, inläggningar 

minskar/tiden förkortas med 66% samt att vårdkostnader minskar signifikant i jämförelse 

med grupper där man inte använder feedback. 

Shimokawa, Lambert och Smart (2010) har i en meta-analytisk och mega-analytisk 

översikt undersökt och visat på betydelsen av feedback på behandlingsresultatet för att 

identifiera patienter som inte är “on track”, för att kunna sätta in extra interventioner och 

förbättra behandlingsresultat. En del av analysen fokuserade på feedback på behandlingsutfall 

från sex stycken studier där man använde OQ-45 vid varje session och jämförde med TAU-

grupp utan OQ-45.  Det framkom att feedback med OQ-45 vid varje session minskade risken 

för utebliven förbättring till hälften, samtidigt som chansen att uppnå förbättring ökade 2,6 

gånger jämfört med TAU-gruppen. Samma översiktsstudie analyserade tre studier där man 

istället för OQ-45 använde ORS och SRS. Man fann att det var 3,5 högre chans att uppnå 

reliabel förbättring i ORS/SRS-gruppen än i TAU-gruppen (där man inte använt feedback). 

Det var mindre än hälften så stor risk att patienterna i ORS/SRS-gruppen försämrades än i 

TAU-gruppen. Det talar enligt författarna av studien starkt för användande av 

feedbacksystem. 

Reese, Norsworthy och Rowlands (2009) har genomfört två RCT-studier där man 

jämfört resultat av individualterapi när man använt ORS och SRS med en grupp utan ORS 

och SRS. I båda studierna uppvisade patienterna ungefär dubbelt så stor förbättring i 

ORS/SRS-gruppen som i gruppen utan feedback. Patienterna i feedbackgruppen uppnådde 

reliabel förändring på färre samtal än TAU-gruppen. Den första av studierna av Reese (2009) 

innefattade 131 patienter vid ett “University Counseling Center” varav 74 (56%) 

inkluderades i de slutliga analyserna. Patienterna randomiserades till de två grupperna; med 

eller utan feedback med ORS/SRS. Författarna rapporterade effektstorlek på d=0,54 när 

feedbackgruppen och TAU-gruppens förändring i ORS-värde före- och efter behandling 

jämfördes. I feedbackgruppen uppvisade 80% av patienterna reliabel förbättring medan 

andelen i TAU-gruppen var 54%. I feedbackgruppen uppvisade 4% försämring från 

behandlingsstart till avslut medan motsvarande värde för TAU-gruppen var 13%. I den andra 

delen av studien i samma översiktsartikel (som ovan), genomfördes behandlingen av 

terapeuter under utbildning. I feedbackgruppen uppvisade 67% av patienterna reliabel 

förbättring mot 41%  i TAU-gruppen. I feedbackgruppen försämrades 4% och i TAU-

gruppen försämrades 3% . 
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Forskning kring FIT och användande av ORS och SRS har främst undersökt dess 

effekt utan att differentiera mellan olika terapimetoder och diagnoser. I en studie av Janse, 

Jong, van Dijk, Hutschmaeker och Verbraak (2017) har man undersökt hur rutinmässigt 

användande av ORS och SRS påverkat effekten av KBT vid olika diagnoser. Man har utöver 

ORS och SRS använt SCL-90-R (Derogatis, 1994) som utvärdering av resultat vid första 

sessionen, var 5:e session samt avslutande sessionen. Undersökningsgruppen bestående av 

1006 patienter delades in i TAU-grupp och feedbackgrupp. Man fann en signifikant skillnad 

mellan grupperna i det att patienterna vid session 5 i feedbackgruppen i högre grad hade 

uppnått en signifikant förbättring i mående. I feedbackgruppen hade 72,4 % förbättrats i 

jämförelse med 61,0% i TAU-gruppen. Patienter som följde förväntad behandlingsrespons 

vid samtal 5, dvs var “on track”, uppnådde i regel bättre resultat vid avslut av behandlingen. 

Patienter som var “on track” i feedbackgruppen behövde signifikant färre samtal än 

patienterna i TAU-gruppen som var “on track” (13 sessioner jämfört med 15 sessioner). 

Bland de patienter som inte var “on track” i respektive grupp var skillnaden liknande men 

inte signifikant. Det var ingen signifikant skillnad i hur stor andel av patienterna i TAU-

gruppen respektive feedbackgruppen som vid avslut hade uppnått klinisk signifikant 

förändring i mående; 49.8% i TAU-gruppen och 51.0% i feedbackgruppen. I studien kommer 

man fram till att genomsnittligt antal sessioner för feedbackgruppen var 14 och för TAU-

gruppen 16 sessioner. Störst effekt avseende feedback sågs hos gruppen patienter med 

förstämningssyndrom där man i feedbackgruppen uppnådde samma resultat utifrån SCL-90 

på 15 sessioner som man gjorde på 18 sessioner inom TAU-gruppen. För ångestsjukdomar 

var siffrorna 15 respektive 17 sessioner. För odifferentierade somatoforma tillstånd sågs 

ingen skillnad mellan feedbackgruppen och TAU-gruppen. För alla diagnoser sammantaget 

visades en signifikant skillnad mellan feedbackgruppen och TAU-gruppen avseende antal 

sessioner. I studien framkom ingen skillnad i andelen avbrutna behandlingar mellan 

grupperna men de som hoppade av behandlingen gjorde det tidigare i feedbackgruppen. 

Författarna drar slutsatsen att användande av ORS och SRS har olika effekt för olika 

diagnoser. 

Mikeal (2016) har undersökt effekten av att använda antingen bara ORS eller bara 

SRS eller både ORS och SRS vid varje session för att undersöka den relativa influensen på 

resultatet av respektive del. Patienterna randomiserades i en av de 3 grupperna. Man valde i 

studien att inte ha en fjärde grupp, en kontrollgrupp utan någon feedback alls, då man såg det 

redan bevisat att feedback påverkar behandlingsresultat i positiv riktning. Behaviour Symtom 

Checklist-18 (BSI-18) (Derogatis, 2001) användes för att mäta mående. Det besvarades i 
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väntrummet; dvs skattningen var inte tillgänglig för de behandlande terapeuterna. Grupperna 

jämfördes vid 5:e sessionen och ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna 

framkom gällande resultat och förändring på BSC-18. Författarna till studien konstaterar att 

resultaten indikerar att användande av antingen ORS eller SRS ger samma effekt som 

användande av både ORS och SRS. 

Halsted, Youn och Armijo (2013) föreslår att det finns två olika feedbacksystem att ha 

i åtanke vid arbete med patienter; normativt och kommunikativt feedbacksystem. OQ45 

skulle klassificeras som normativt då det används främst för att identifiera och urskilja 

patienter som inte förbättras, försämras eller följer förväntad respons. Ett kommunikativt 

feedbacksystem använder feedback som en del i att skapa samarbete med patienten. 

Feedbackskattningarna fungerar då främst som verktyg för att initiera diskussioner kring hur 

patienten upplever att terapin fungerar (utifrån patientens perspektiv). Det faktum att studien 

fann att de tre grupperna visade likvärdiga resultat tyder på att användande av ORS/SRS 

fungerar i högre grad som ett kommunikativt feedbackverktyg än ett normativt verktyg. 

ORS och SRS har utarbetats i USA och de psykometriska värdena härstammar 

därifrån. ORS och SRS har översatts till flera språk. Det finns dock inte psykometriska data 

att tillgå från icke-engelskspråkiga länder. Hafkenscheid, Duncan och Miller (2010) har 

jämfört ORS och SRS från en holländsk klinisk population med amerikanska normer. ORS 

visar närliggande värden med medelvärde 19,3 i den holländska populationen och 19,6 i den 

amerikanska. Standardavvikelser för de båda grupperna var också jämförbara. SRS-värdena 

fann man sammantaget vara lägre för den holländska populationen än den amerikanska vilket 

Hafkenscheid et al återger är samstämmigt med muntlig information som de fått från 

undersökning med norska SRS-värden. 

Tidig förbättring i terapi 

Norcross, Krebs och Prochaska (2011) beskriver en transteoretisk stadiemodell för 

beteendeförändring i terapi. Det första stadiet kännetecknas av att individen inte har någon 

tanke på eller känner behov av förändring (precontemplation). Patienterna är i första stadiet 

ofta inte medvetna om sina problem medan deras omgivning ofta är det. När patienter 

kommer till terapi i det här stadiet är det ofta för att någon i deras närhet har uppmanat dem. 

Det kan exempelvis vara en partner som hotar lämna om patienten inte söker hjälp. Motstånd 

till att se problemen som finns och motstånd till att förändra problemen är kännetecknande 

för stadiet. 

Andra stadiet karaktäriseras av att individen känner behov av förändring och 

överväger förändring (contemplation). Patienterna är här medvetna om att problem finns och 
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tänker kring hur de kan lösas men har inte bestämt sig för att verkligen göra något än. I det 

här stadiet kämpar patienterna ofta med de positiva aspekter som också finns i 

problembeteendet kontra den kraft, tid, energi och förlust det skulle innebära att släppa 

problembeteendet. Patienter kan stanna i denna fas under lång tid. Tredje stadiet 

kännetecknas av att individen är beredd på förändring och kan tänka sig att aktivt göra något 

åt sin situation eller sig själv (preparation). Fjärde stadiet utgörs av genomförande av 

förändringar att tänka eller göra i bestämd riktning (action). Det innebär tydliga 

beteendeförändringar som ofta kräver avsevärt med engagemang i tid och energi. Femte 

stadiet karaktäriseras av vidmakthållande och befästande av beteenden i genomförd 

förändring (maintenance). 

Förändringsarbetet och den terapeutiska relationen i terapin behöver anpassas till 

vilket stadie patienten befinner sig i när behandlaren möter patienten. Specifika 

förändringsprocesser och psykoterapeutiska förhållningssätt ses som bidragande till att leda 

processen framåt i respektive stadie. Norcross et al., (2011) har sammanställt en översikt av 

förändringsprocesser i terapi utan koppling till specifik teoretisk inriktning. De tar bla upp 

consciousness raising, self-reevaluation, dramatic relief (emotional arousal), self-liberation, 

counterconditioning, stimulus control och reinforcement. Consciousness raising - 

medvetandegörande- hjälper patienter att i början av terapin ta sig från precontemplation till 

contemplation. Patienterna behöver öka sin medvetenhet om fördelarna med förändring samt 

vinsten/nyttan av psykoterapi. Patienterna blir i det här stadiet mer medvetna om sig själva, 

sina problem eller sjukdomar och sina motstånd. Att reflektera, känna efter, och omvärdera 

hur man har varit och hur man skulle kunna bli eller fungera kan vara svårt och tufft arbete 

men också mycket meningsfullt. Det skapas i det arbete som sker ett terapeutiskt band mellan 

patient och terapeut. Processen dramatic relief (emotional arousal) med uttryck för starka 

känslor knutna till de problem patienten upplever kan innefatta sorg och ledsamhet av att 

släppa taget om något/någon eller att ställas inför den rädsla, skuld eller ånger som en 

förändring kan innebära. Också känslor och tankar kring vad det skulle innebära att hålla fast 

vid ett problematiskt beteende kan komma i fokus. Fortsatt vanliga processer i början av 

terapi är self-liberation som innebär att välja att tro på möjligheten till förändring och att 

arbeta med processer knutna till det. 

Olika processer antas ha mer effekt i olika stadier av behandlingen. I en meta-analys 

av Rosen (2000) fann man att beteendeinriktade processer återfanns främst i stadiet action 

och kognitiva och emotionella processer främst i stadiet contemplation och preparation. 
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 Prochaska och Prochaska (1999) visade i undersökning att om man gjorde 

rutinmässiga bedömningar av både stadie- och förändringsprocesser hos patienter i terapi 

kunde 90% av avhoppen från behandling prediceras. Av de patienter som avslutade 

behandling i förtid efter färre än tre sessioner befann sig 40 % i stadiet precontemplation. 

Forskning kring dos-responseffekt visar att ca 30% av patienterna i terapi förbättras 

efter andra samtalet (Howard, Kopta, Krause & Orlinsky, 1986). En tidig positiv förändring 

är en stark indikator på slutresultatet, vilket pekar på vikten av att efterfråga feedback 

avseende mående och allians redan tidigt i behandlingen och att ta användning av 

feedbacken. Ilardi och Craighead (1994) har sammanställt 7 kliniska undersökningar kring 

förändringsmönster vid depression och funnit att det mesta av symtomförbättring sker under 

de första sessionerna och efter det endast en liten förändring. Man fann att efter 3 veckor (2 

sessioner i veckan) hade den största delen av den totala förbättringen av depressiva 

symtomen skett. Efter 4 veckor hade symtomen minskat med i medel 60-80% av total 

minskning av symtom. Det konstateras i undersökningen att snabb respons (rapid response) 

vid depressionsbehandling predicerar bättre slutresultat av behandlingen. 

Förbättring av symtom under psykoterapi behöver inte vara linjär utan kan förändras 

på olika sätt under en behandlings gång. Hayes et al (2007) har undersökt förändringsmönster 

vid behandling med exponeringsbaserad kognitiv terapi vid depression och bla funnit 

patienter med förändringsmönster som benämns snabb tidig respons (rapid early response). 

De patienter som kunde kategoriseras som early responders gav i större omfattning uttryck 

för hopp i början av behandlingen än non rapid responders. Man har också i tidigare 

forskning sett att hopplöshet minskar i början av kognitiv terapi (Kuyken, 2004) och vid 

beteendeaktivering (Jacobsen et al., 1996) vid depression. Dessa förändringar i minskad 

hopplöshet predicerar ett bättre slutresultat av behandlingen. Hur kopplingen mellan hopp 

och rapid response ser ut är inte klarlagt. Som förslag framkommer att tidiga interventioner 

som att presentera koherent behandlingsrational, att patienten ökar interaktionen med 

omgivningen samt att lära sig färdigheter att hantera emotioner kan vara viktiga delar (Snyder 

et al, 2000). 

Tang och DeRubeis (1999) har visat på annat viktigt förändringsmönster i de tidiga 

sessionerna vid depressionsbehandling med kognitiv terapi, som de kallar “plötslig 

förbättring” (sudden gain). “Plötslig förbättring” definieras som en stor förbättring mellan två 

sessioner, vilken sedan inte återgår med 50% eller mer. De har i forskning visat på att 

kognitiva tekniker ofta används redan i de tidiga sessionerna vid KBT för depression och 

skulle kunna vara bidragande till symtomreduceringen vid plötslig förbättring. 
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Smits,  Stinckens, Luyckx och Claes (2016) har undersökt samband mellan 

patientkaraktäristiska, förlopp av tidig förändring och utveckling av arbetsallians. De mätte 

förändring av mående med OQ45 vid session 1, 3 och 5 och fyra olika grupper identifierades: 

1. stora svårigheter - ingen förändring (high distress - no change), 2. måttliga/stora 

svårigheter - liten förbättring (moderate/high distress - small improvement), 3. små 

svårigheter - måttlig förbättring (low distress - moderate improvement) samt 4. måttliga/små 

svårigheter - stor förbättring (moderate/low distress - strong improvement). Kön, initial 

symtomskattning samt svårigheter med känsloreglering var signifikanta prediktorer för vilket 

förlopp som patienten genomgick. Man fann i undersökningen att den del av allians som 

handlar om samstämmigheten mellan mål och metod utifrån Working Alliance Inventory-

Short Form (Hatcher & Gillaspy, 2006) ökade linjärt över tid medan den komponent av 

allians som handlar om den emotionella relationen följde ett omvänt U-format mönster. Att 

notera är att man inte fann något samband mellan styrka i allians och tidig förändring. 

Som belysts i ovan återgiven psykoterapiforskning är tidig förändring av mående en 

prediktor för gott utfall av psykoterapeutisk behandling. Vad den tidiga förändringen 

egentligen utgörs av är inte till fullo utforskat. Med ett ökat fokus inom vården på korta 

psykoterapeutiska behandlingar på primärvårdsnivå ter det sig av yttersta vikt att försöka 

klargöra viktiga faktorer i den tidiga psykoterapeutiska processen. Forskning kring koppling 

mellan allians och behandlingsresultat visar på ett samband men litteraturen spretar kring i 

vilken riktning sambandet verkar.  

Syfte 

Författarna, som är verksamma på två vårdcentraler i Malmö, önskar med hjälp av 

studien undersöka sambandet mellan förändring i mående och allians, när feedback införlivas 

i den psykoterapeutiska behandlingen, i den ordinarie kliniska verksamheten på 

primärvårdsnivå. Med utgångspunkt i att författarna i sin kliniska verksamhet möter patienter 

med stor variation avseende symtombelastning och problemtyngd finns intresse att också 

undersöka om det finns samband mellan svårighetsgrad avseende självupplevd hälsa hos 

patienterna och eventuell förändring under de första samtalen. Studiens frågeställningar är: 

 

Frågeställning 1: Hur ser ett eventuellt samband ut mellan patientens skattning av 

sessionen/alliansen (SRS) och patientskattning av förändring i psykiskt mående (ORS) under 

de första tre samtalen? 
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Frågeställning 2: Hur ser ett eventuellt samband ut mellan självskattad global hälsa vid 

första samtalet (EQVAS) och patientskattning av förändring i psykiskt mående (ORS) under 

de första tre samtalen? 

Metod 

Urval 

Samtliga patienter som två psykologer verksamma vid två olika vårdcentraler i 

Malmö träffade för första samtal i psykoterapeutisk behandling under perioden 170906 - 

180124 tillfrågades om deltagande i studien. Patienterna hade remitterats till de båda 

psykologerna av andra vårdgivare eller sökt själva via egenremiss. Patienterna informerades 

om studiens syfte som en del i kvalitetsutvecklingsarbete av psykoterapeutisk behandling. 

Patienterna informerades om att resultatet skulle komma att presenteras avidentifierat i form 

av en psykoterapeutexamensuppsats. Informerat muntligt samtycke inhämtades. Samtliga 

tillfrågade svarade ja till deltagande i studien 

Procedur 

Studien genomfördes inom ordinarie klinisk verksamhet hos två psykologer på två 

vårdcentraler i Malmö. Psykologerna hade psykologutbildning med inriktning på kognitiv 

beteendeterapi och har arbetat med KBT på primärvårdsnivå i drygt 10 år. Vid 

undersökningens genomförande hade psykologerna genomfört ⅔ av 

psykoterapeutprogrammet med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Studiens deltagare 

har fått kognitiv- och beteendeterapi. Deltagarna informerades vid första samtalet av den 

psykoterapeutiska behandlingen om studien och dess syfte. Deltagarna fick vid inledningen 

av första samtalet skatta global hälsa i EQVAS (EuroQol Visual Analogue Scale) (The 

EuroQul Group, 1990) (bilaga 3). Deltagarna fick tydlig information om mätinstrumenten 

Outcome Rating Scale (ORS) (Miller, Duncan, Brown, Sparks & Claud, 2003) (bilaga 2) och 

Session Rating Scale (SRS) (Duncan, Miller, Sparks, Claud, Reynolds, Brown & Johnson, 

2003) (bilaga 1). Vid inledningen av första samtalet fick deltagarna skatta psykiskt mående 

med ORS. Vid avslut av första samtalet fick deltagarna skatta alliansen mellan patient och 

terapeut med SRS. Vid samtal 2 och samtal 3 skattade deltagarna psykiskt mående med ORS 

i början av samtalen och alliansen med SRS i slutet av samtalen. Deltagarnas skattningar i 

ORS och SRS följdes upp i samtalen enligt de instruktioner som finns för användande av 

instrumenten. Sammanfattningsvis enligt nedan. 

Session 1:. EQVAS, ORS, SRS 

Session 2: ORS, SRS 

Session 3: ORS, SRS 
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Mätinstrument 

Outcome Rating Scale (ORS). ORS (Miller et al., 2003) (bilaga 2) är ett 

skattningsinstrument som används i början av varje samtal för att mäta patientens psykiska 

mående. Patienten ombeds tänka på senaste veckan och markera på 10 cm långa linjer hur väl 

livet har fungerat inom fyra olika områden; individuellt, relationellt, socialt och allmänt. 

Patientens markering på linjen mäts i centimeter från vänster och man får ett värde mellan 0 

och 10 för vardera område. Dessa värden adderas till ett totalvärde. Max totalvärde är 40. 

Skalorna kan vid behov av förtydligande förklaras med exempel. Individuellt; du själv, du 

som individ, ditt personliga fungerande. Relationellt; i din familj, i dina nära relationer. 

Socialt; i din tillvaro utanför hemmet eller i samhället, arbete, skolan, vänner och bekanta. 

Allmänt; utifrån dina svar på de specifika livsområdena hur skulle du bedöma att saker i stort 

är i ditt liv? 

Låga värden på ORS indikerar sämre mående. Gränsvärdet för klinisk nivå av 

svårigheter återges vara 25 för ORS och 5 poängs förändring i ORS anges som klinisk 

signifikant förändring (Miller et. al., 2003). 

Genomsnittsvärdet för ORS vid behandlingsstart inom psykiatriska vården ligger 

enligt ICCE Manuals on Feedback-Informed Treatment (Bertolino & Miller, 2012) på 18-19. 

Vid framgångsrik behandling bör ORS öka under behandlingens gång. ORS har jämförts med 

Outcome Questionnaire 45 (OQ-45) (Lambert et al, 1996) som består av 45 frågor (Miller, 

Duncan, Brown, Sparks & Claud, 2003). ORS har något lägre validitet och reliabilitet, vilket 

anses uppvägas av betydligt högre användbarhet då formuläret består av endast fyra frågor. 

Avseende intern konsistens för ORS kom man fram till Cronbach alfa 0,93. 

Testretestreliabilitet för ORS fann man vara betydligt lägre än för OQ-45 vilket enligt 

författarna skulle kunna förklaras med att skalan har utformats just för att vara känslig för 

små förändringar. Samtidig validitet undersöktes och man fann att den sammantagna 

korrelationen mellan ORS and OQ-45 var 0,59 vilket visar på medelstark samtidig validitet. 

Session Rating Scale (SRS). SRS (Duncan, Miller, Sparks, Claud, Reynolds, Brown 

& Johnson, 2003) (bilaga 1) är ett skattningsinstrument som används i slutet av varje samtal 

för att mäta den terapeutiska alliansen och patientens nöjdhet med sessionen utifrån 4 olika 

dimensioner (bilaga 1). Dimensionerna representeras av fyra 10 centimeter långa linjer. 

Frågorna mäter allians utifrån klassisk definition av Bordin (1979) med fokus på kvalitet på 

relationen samt i vilken grad mål, metoder, och generell terapimodell stämmer överens 

mellan patient och terapeut. Liksom i ORS sätter patienten i SRS en markering på en 10 cm 

lång linje. Värdet tas fram genom att mäta från vänster på linjen och de fyra delskalorna 
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adderas. Vid användande av ORS och SRS betonas vikten av att arbeta med att skapa en god 

feedbackkultur i samtalen och att terapeuten vid presentation av skalorna genuint förmedlar 

en atmosfär där patienten kan känna sig fri att skatta sin upplevelse av terapiprocessen och 

resultaten, med förhoppningen om att kunna påverka inriktningen och kvalitet på 

behandlingen. 

Duncan et al. (2003) har undersökt psykometriska egenskaper hos SRS. Intern 

konsistens för SRS har beräknats till Cronbachs alfa 0,88. SRS jämförs med 

alliansskattningsformuläret HAQ II med 19 frågor där Cronbachs alfa beräknats till 0,90. I 

samma studie fann man att test-retest-reliabiliteten för SRS var 0,64 och för HAQ-II 0,63 

(Pearson’s r) (p < .01), vid jämförelse mellan samtliga mätningstillfällen i behandlingen. Vid 

jämförelse mellan endast första och andra sessionen var Pearson’s r  0,70 för SRS och 0,75 

för  HAQ-II (p < 01). I studien jämfördes total poäng för SRS och HAQ-II vilket gav ett 

värde för samtidig validitet hos SRS på 0,48 (p<.01). 

EQVAS (The EuroQol Group, 1990) (bilaga 3) är en vertikal analog skala från 0 till 

100 avsedd att mäta global hälsa där 0 står för sämsta tänkbara hälsotillstånd och 100 står för 

bästa tänkbara hälsotillstånd. Individen ombeds att skatta upplevd hälsa och markera på 

linjen. EQVAS har jämförts med de längre skalorna Medical Outcomes Study Short Form-20 

(MOS SF-20) (Stewart & Hays, 1988) och Rotterdam Symptom Check-List (RSCL) (de 

Haes, van Knippenberg & Neijt, 1990) avsedda att mäta hälsa och livskvalitet (de Boer, van 

Lanschot, Stalmeier, van Sandick, Hulscher, de Haes & Sprangers, 2004). EQVAS visade 

måttlig till hög korrelation med fysiska, psykologiska och sociala aspekterna av livskvalitet i 

de ovan nämnda skalorna. EQVAS visade hög korrelation med multi-item MOS SF-20. Man 

har sammanfattningsvis i studien funnit att EQVAS är ett instrument med god validitet och 

excellent reliabilitet vid jämförelse med formulär bestående av fler frågor. 

Testretestreliabilitet för EQVAS var mycket hög. Björk och Norinder (1999) har undersökt 

medelvärdet för EQVAS i svensk normalpopulation och skattat det till 83,3. 

Deltagare 

Studiens deltagare bestod av 29 patienter (19 kvinnor och 10 män) som sökt 

psykologbehandling på två vårdcentraler i Malmö under perioden 170906-180124. De var i 

åldern 20-64 år. Ytterligare fyra individer påbörjade behandlingskontakt under den aktuella 

tidsperioden men avslutades på ett planerat sätt. Dessa fyra har exkluderats från 

undersökningen. Den vanligaste orsaken till de planerade avsluten var att individernas 

problematik inte bedömdes ingå i primärvårdens uppdrag. Det kunde exempelvis visa sig röra 

sig om problematik inom specialistpsykiatrins område, social problematik, 
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parrelationsproblematik eller att det framkommit att patienten inte själv valt att söka 

behandling.  

Av de 29 personer som påbörjade behandling avbröt 5 individer kontakten ensidigt. 

Data för dessa individer presenteras i bortfallsanalysen i resultatdelen. Undersöknings-

gruppen utgjordes således av 24 individer. 

De två vårdcentraler som ingick i studien kan beskrivas med hjälp av CNI (Clinical 

Care Index) och ACG (Adjusted Clinical Groups) som används i Region Skånes ekonomiska 

ersättningsmodell för vårdcentraler. CNI återspeglar socioekonomisk nivå hos befolkningen 

och ACG beskriver sjuklighet. ACG-värdet och CNI-värdet för en enskild vårdcentral anges 

som avvikelsen för enhetens listade befolkning från genomsnittet i Region Skåne, där 

genomsnittet ges värdet 1,0. Den ena vårdcentralen i studien hade CNI 0,75 och ACG 1,15 

och den andra CNI 1,82 och ACG 1,0. Den listade befolkningen på de båda vårdcentralerna 

hade således relativt likvärdig diagnostiserad sjuklighet men de skilde sig tydligt åt avseende 

socioekonomisk nivå. 

Deltagarna hade lätt till medelsvår psykisk ohälsa. De hade vanligt förekommande 

diagnoser inom primärvården såsom depression, ångesttillstånd, stressreaktion, 

utmattningssyndrom, PTSD, sömnsvårigheter, kris. Alla deltagare kunde läsa och förstå 

svenska.  

Undersökningen av samband mellan allians och tidig förbättring samt samband 

mellan initial skattning av hälsa och förbättring har skett inom reguljär psykologbehandling 

med KBT-inriktning. Patienterna har fått samma behandling som de skulle fått utan studiens 

genomförande men med tillägg av skattningsskalorna EQVAS, ORS och SRS. Avsikten med 

föreliggande studie har inte varit att utvärdera behandlingseffekter, men som en beskrivning 

av undersökningsgruppen och den förändring de har genomgått redovisas data från 

skattningskalorna nedan (tabell 1). Som framgår av tabell 1 så har en signifikant ökning av 

ORS-skattningen skett mellan session 1 och session 3, t(23) = -3,81. SRS-värdet var i princip 

oförändrat, t(23) = -1,28: p=0,21.  

Av de 24 patienterna uppnådde 13 personer (54%) en reliabel förbättring, dvs en 

ökning av ORS-värdet med minst 5 poäng. För två personer skedde en reliabel försämring. 

En kliniskt signifikant förbättring uppnåddes av 10 personer (42%), dvs de ökade ORS-

skattningen med minst 5 poäng och hade en ORS-skattning vid tredje sessionen som översteg 

cut off-värdet på 25 poäng. 
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Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för deltagarnas skattningar i EQVAS, ORS 

och SRS, samt jämförelse mellan session 1 och 3 med beroende t-test. (N=24) 

Variabler Session 1 Session 2 Session 3 Differens 

EQVAS 46,46 (17,41) - - - 

ORS 17,16 (6,85) 18,29 (8,47) 22,29 (9,90) 5,13 (6,59)*** 

SRS 34,80 (4,00) 35,58 (3,38) 35,49 (3,86) 0,69 (2,64) 

EQVAS = EuroQoL Visual Analogue Scale. ORS = Outcome Rating Scale. SRS = Session 

Rating Scale. Differens = ökning i ORS- respektive SRS-skattning mellan session 1 och 3. 

***p<0,001 

 

Design 

Studien använder en korrelationsdesign med upprepade mätningar. 

Dataanalys 

Insamlad data har undersökts genom att göra statistiska beräkningar med hjälp av 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS); korrelationsberäkningar med Pearsons r 

och beroende t-test. 

Etiska överväganden 

Deltagarna informerades tydligt om frivilligheten i att delta i studien, möjligheten att 

avbryta samt att ett nej till deltagande inte skulle påverka den behandling som de skulle få. 

Deltagarna kunde således när som helst under studien avbryta deltagande utan att det fick 

några negativa konsekvenser för fortsatt behandling. Ingen ersättning har betalats till 

deltagarna. Deltagarna har betalat ordinarie patientavgift. Personuppgifter har hanterats inom 

sedvanlig sekretess för de två vårdcentralerna. Endast den psykolog som arbetat med 

deltagaren i behandling har haft tillgång personuppgifter vilka har anonymiserats med 

kodnummer inför dataanalys. 
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Resultat 

Bortfallsanalys  

Fem personer (17,2%) har avbrutit behandlingen antingen genom att utebli från 

bokade sessioner eller inte återkomma för nybokning när det har varit avtalat. Den data som 

finns tillgänglig för dessa individer redovisas i tabell 2. De fyra patienter som avslutades på 

ett planerat sätt innan tredje samtalet exkluderades ur studien. 

Medelvärdet på EQVAS-skattningen vid session 1 var för de personer som avbrutit 

behandlingen 31,80 (se tabell 2). Medelvärdet på EQVAS-skattningen vid session 1 var för 

de som fortsatte behandlingen 46,46 (se tabell 1). Det innebär att EQVAS-skattningen var 

ungefär en standardavvikelse lägre för de personer som har avbrutit behandlingen jämfört 

med för dem som har fortsatt (medelvärde svensk normalpopulation 83,3) 

Alla avbrutna behandlingar har skett på den vårdcentral med hög CNI, dvs låg 

socioekonomisk nivå, hos listad befolkning. 

 

Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser för de studerade variablerna. Behandling 

avbruten innan session 3. (N=5) 

Variabler Session 1 

EQVAS 31,80 (14,87) 

ORS 15,34 (10,79) 

SRS 33,48 (6,34) 

EQVAS = EuroQoL Visual Analogue Scale. ORS = Outcome Rating Scale. SRS = Session 

Rating Scale.  

 

Resultat frågeställning 1 

Studiens första frågeställning var att undersöka om ett samband kan påvisas mellan 

klientens skattning av alliansen och förändring i psykiskt mående, samt hur det sambandet i 

så fall ser ut. Inget statistiskt signifikant samband har kunnat påvisas. Dock framkom en 

tendens till samband mellan sämre initial alliansskattning (SRS 1) och större förbättring i 

psykiskt mående mellan session 1 och 3 (ORS diff), r=-0,32, p=0,12 (se tabell 3). 
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Tabell 3. Korrelationer mellan de studerade variablerna (N = 24). 

Pearsons r EQ 

VAS 

ORS 1 ORS 2 ORS 3 SRS 1 SRS 2 SRS 3 ORS 

diff 

EQVAS -- 0, 62** 0,56** 0,52** -0,05 -0,04 -0,14 0,14 

ORS 1  -- 0,67** 0,75** 0,10 0,00 0,06 0,08 

ORS 2   -- 0,63** -0,06 0,05 0,05 0,25 

ORS 3    -- -0,21 -0,24 -0,08 0,72** 

SRS 1     -- 0,55** 0,78** -0,32 

SRS 2      -- 0,49* -0,36 

SRS 3       -- -0,19 

ORS diff        -- 

EQVAS = EuroQoL Visual Analogue Scale. ORS = Outcome Rating Scale. SRS = Session 

Rating Scale. Differens = ökning i ORS-skattning mellan session 1 och 3. *p<0,05, **p<0,01 

 

Resultat frågeställning 2 

Föreliggande studies andra frågeställning var att undersöka om det finns ett samband 

mellan självskattad global hälsa vid första samtalet och skattning av förändring i psykiskt 

mående under de tre första sessionerna. Som framgår av tabell 3 fanns det inget signifikant 

samband mellan ingångsvärde för självskattad hälsa vid första sessionen (EQVAS) och 

förändring i mående mellan session 1 och session 3 (ORSdiff). 

 

Diskussion 

Föreliggande studie hade som syfte att undersöka sambandet mellan allians och 

förbättring i mående. Ett ytterligare syfte var att undersöka om det finns samband mellan 

svårighetsgrad avseende självskattad hälsa hos patienterna och förändring under de första 
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samtalen. Författarna var intresserade av att undersöka detta i ordinarie klinisk verksamhet i 

primärvården. 

Inget statistiskt signifikant samband har kunnat påvisas mellan patientens skattning av 

alliansen (SRS) och patientskattning av förändring i psykiskt mående (ORS). Dock ses en 

tendens till att svagare allians vid första samtalet korrelerar (r=-0,32) med en större 

förbättring mellan samtal 1 och samtal 3. En möjlig förklaring till denna tendens kan vara att 

FIT är ett kommunikativt feedbacksystem (Halsted, Youn & Armijo, 2013) och att författarna 

i enlighet med FIT-manualen har initierat samtal kring samarbetet så fort patienterna gjort 

skattningar av alliansen som legat under cut off-värdet 36 poäng (på SRS). Patientens 

upplevelse av alliansen har således blivit känd för terapeuten i samma stund som skattningen 

har gjorts och en lägre skattning har lyfts som ett tema att utforska och försöka förbättra. Det 

är möjligt att denna öppna diskussion kring alliansen i direkt anslutning till patientens 

skattning kan ha bidragit till större förbättring. Med de patienter vars alliansskattningar varit 

högre har inte lika mycket fokus lagts på att utforska och förbättra samarbetet. 

Det är möjligt att det i den patientgrupp som har skattat alliansen som god både finns 

individer som genuint har uppfattat alliansen som god och individer vars skattning har 

påverkats av s.k. “social desirability”; dvs man svarar det man tror att terapeuten vill höra pga 

att det av en eller annan anledning känns obekvämt att framföra kritik mot terapeuten. FIT-

manualen har utförliga instruktioner för hur terapeuten bör gå tillväga för att skapa en god 

feedbackkultur och på så vis minska risken att den feedback som patienten ger påverkas av 

“social desirability”. Författarna har följt manualen, men har varit nybörjare och har inte haft 

tillgång till specifik handledning avseende FIT. Det kan alltså tänkas att det i den grupp som 

har skattat alliansen som god ändå har funnits personer som skulle ha varit betjänta av ett 

större fokus på att jobba med alliansen. 

Studiens syfte har som tidigare nämnts inte varit att utvärdera behandlings-

interventionen som sådan. Dock kan noteras att 42% av deltagarna uppvisar kliniskt 

signifikant förbättring efter 3 sessioner. Det kan jämföras med forskning kring dos-

responseffekt som återger att ca 30% av patienterna i terapi förbättras efter andra samtalet 

(Howard, Kopta, Krause & Orlinsky, 1986). Möjligtvis kan det tolkas som att jämförelsevis 

stor andel av undersökningsgruppen har förbättrats vid tredje samtalet. 

I föreliggande studie har inte något samband kunnat påvisas mellan självskattad 

global hälsa (EQVAS) vid första samtalet och patientskattning av förändring i psykiskt 

mående (mätt med ORS) under de första tre samtalen. Vad som däremot kunnat noteras är att 

de som hoppade av innan tredje samtalet skattade ungefär en standardavvikelse lägre global 
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hälsa (EQVAS) jämfört med de som fullföljde tre samtal. Dock skiljde sig inte 

bortfallsgruppen från undersökningsgruppen avseende ORS-skattning vid första samtalet. 

Möjligtvis förklaras det av att EQVAS har fångat upp global hälsa innefattande inte bara 

psykiskt mående utan också andra aspekter, såsom exempelvis sociala faktorer och somatiskt 

hälsa. Avhoppen kan då eventuellt förklaras av att dessa individer i mindre grad sett terapi 

som den viktigaste insatsen för ökad hälsa. Samtliga avhopp har skett på den vårdcentral som 

har betydligt lägre socioekonomisk nivå (CNI 1,82) än genomsnittet i Skåne och även jämfört 

med den andra vårdcentralen i studien. Det sammanfaller med tidigare forskning som påvisat 

högre andel avhopp från psykoterapi i grupper med låg socioekonomisk nivå, låg 

utbildningsnivå samt för etniska minoritetsgrupper (Wierzbicki & Pekarik, 1993). 

I föreliggande studie har 17,2 % avbrutit behandlingen ensidigt - hoppat av. Studiens 

undersökningsgrupp är liten och har endast följts under ett fåtal samtal, men det kan ändå 

jämföras med medelvärdet för avhopp i terapi på ca 47 % (Wierzbicki & Pekarik, 1993). 

Enligt Miller (2011) minskar avhopp när behandlare rutinmässigt tar fram och använder 

resultat- och alliansdata. Enligt Janse et al (2017) sker avhopp tidigare i behandlingsförloppet 

när ORS/SRS används. Möjligtvis har arbetet med FIT i föreliggande studie bidragit till att 

hålla avhopp på en förhållandevis låg nivå. Möjligtvis har den största delen av de avhopp som 

skulle komma att ske under de för studien aktuella behandlingarna redan skett vid tredje 

samtalet. Utifrån tillgänglig data vet vi dock inte hur andelen avhopp hade sett ut för hela 

behandlingstiden för undersökningsgruppen. 

Studiens styrkor och begränsningar 

Studien har genomförts under en begränsad tidsperiod med urval i form av konsekutiv 

serie. Det har gett en liten undersökningsgrupp vilket begränsar de slutsatser som kan dras. 

Urvalsmetoden med en konsekutiv serie patienter får betraktas som en styrka i 

undersökningen, vilken ökar generaliserbarheten. Att studien har genomförts i ordinarie 

psykoterapeutisk verksamhet under de omständigheter som råder på en vårdcentral ger viss 

generaliserbarhet till andra vårdcentraler. 

En metodologisk svaghet i föreliggande studie är att utfallsmåttet för mående endast 

har varit ORS som besvarats i terapeutens närvaro. Även här finns eventuellt en risk att 

“social desirability” påverkat skattningen. Ett oberoende mått på patientens mående, 

exempelvis ett frågeformulär som besvarats utan att terapeuten har tillgång till svaren, hade 

kunnat ge möjlighet att dra mer långtgående slutsatser. Syftet med föreliggande studie har 

dock varit att just med hjälp av ett kommunikativt feedback-system påverka behandlingarna 
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medan de pågår, snarare än att med hjälp av normativt feedback-system inhämta kunskap 

som kan användas för att förbättra framtida behandlingar. 

En begränsning i studien har varit att författarna har varit nybörjare på att använda 

FIT och dess instrument ORS och SRS. Det har även varit nytt för författarna att arbeta med 

att skapa feedbackkultur och att tolka och ta användning av vad som kommer fram. 

Vad som kan ses som en svaghet i studien är att inte mer omfattande utfallsinstrument 

än ORS har använts både vid första och tredje sessionen samt att det inte har skett någon 

uppföljning av utfall senare i behandlingen. Ytterligare tillägg av instrument utan att 

terapeuten får tillgång till skattningen hade kunnat ge studien ökad styrka. Författarna har 

dock velat genomföra undersökningen i ordinarie klinisk verksamhet och att lägga till 

ytterligare instrument hade riskerat att arbetet med ORS och SRS hade fått en mindre 

framträdande plats - som två av alla andra formulär. Författarna ser också en risk i att fler 

formulär i inledningsskedet hade kunnat störa den alliansskapande processen. 

En ytterligare begränsning för studien, och eventuellt för användandet av FIT 

generellt på en internationell nivå, är att riktvärdena huvudsakligen bygger på amerikansk 

data och det är brist på utvärderingar och normeringar från andra länder och kulturer. Att 

använda samma jämförelsevärden avseende ORS och SRS över hela världen kan vara 

problematiskt med tanke på att kulturella skillnader kan föreligga avseende exempelvis 

svarsstil, syn på terapeut/patient-relationen och benägenhet att ge feedback inom olika 

kulturer. Hafkenscheid, Duncan & Miller (2010) återger att SRS-värdena funnits vara lägre i 

en holländsk klinisk population än i den amerikanska. Också från Norge har rapporterats 

tecken på lägre SRS-värden. Författarna håller för troligt att svarsstilen i Sverige mer liknar 

den i Holland och Norge än i USA. Det finns ett behov av fortsatt forskning kring hur FIT 

kan anpassas till olika kulturer. 

Förslag till framtida forskning 

 I föreliggande studie är det inte de patienter som återgett höga alliansskattningar 

(SRS) som förbättrats mest, utan istället de i undersökningsgruppen som skattat lägst allians 

inledningsvis. Det ger upphov till nya frågeställningar att undersöka i framtida forskning: Är 

alliansfeedback och arbete med allians av vikt för alla patienter eller enbart vissa? Hur kan de 

i så fall identifieras? Hur kan terapeuter förhålla sig till goda alliansskattningar? Kan det 

finnas negativa aspekter av att använda ett kommunikativt feedbacksystem såsom FIT? 

Slutsatser  

I den till storlek begränsade undersökningsgrupp som föreliggande studie utgörs av har inte 

något statistiskt signifikant samband mellan patientskattning av allians under de tre första 
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samtalen och förbättrad psykisk hälsa kunnat påvisas. Däremot kunde det skönjas en trend i 

riktning mot att initialt sämre allians korrelerar med större förbättring. Det har inte heller 

kunnat påvisas något samband mellan skattning av global hälsa och grad av förändring under 

de tre första samtalen.  
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Bilaga 1 

 
 

Skattning av samtal 
Session Rating Scale (SRS) 

 

Namn: ________________________ Ålder: __________________ år 

Kön: ______________ Möte nr: ___________ Datum: ____________ ......  

 

Var vänlig och skatta dagens samtal genom att sätta en markering på linjen 

– sätt markeringen i det läge som bäst stämmer med din upplevelse: 

 

 

 

Relation 
  

 

 | ...................................................................................................................................................................... | 

 

 

 

Mål och Ämnen 
  

 

 | ...................................................................................................................................................................... | 

 

 

 

Sätt att arbeta eller Metod 
 

 

 | ...................................................................................................................................................................... | 

 

 

 

Allmänt 
 

 

 | ...................................................................................................................................................................... | 

 

 

 

 

International Center for Clinical Excellence 

_______________________________________ 
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Jag kände mig inte 

hörd, förstådd och 

respekterad. 

Vi arbetade inte med 

eller pratade inte om 

det som jag ville 

arbeta 

med och prata om. 

Sättet vi arbetade på 

passar mig inte. 

Det var något som 

saknades i dagens 

samtal. 

Jag kände mig hörd, 

förstådd och 

respekterad. 

Vi arbetade med eller 

pratade om det som 

jag ville arbeta med 

och prata om. 

Sättet vi arbetade på 

passar mig bra. 

Dagens samtal passade 

mig helt. 
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Skattning av förändring 
Outcome Rating Scale (ORS) 

 

Namn: _______________________ Ålder: ___________________ år 

Kön: ______________ Möte nr: ___________ Datum: ____________ 

 

När du ser tillbaks på den senaste veckan – inklusive idag – kan du då hjälpa oss att förstå hur 

du har haft det, genom att markera på skalorna hur du upplever att det har fungerat för dig, 

inom följande områden i ditt liv: 

 

Markeringar till vänster anger en lägre nivå av tillfredställelse, och 

markeringar till höger en högre nivå av tillfredsställelse 

 

 

Individuellt 
personligt välbefinnande 

 

 | ...................................................................................................................................................................... | 

 

 

Nära relationer 
familj och andra nära relationer 

 

 | ...................................................................................................................................................................... | 

 

 

Socialt 
arbete, skola, vänner 

 

 | ...................................................................................................................................................................... | 

 

 

Allmänt 
livet som helhet 

 

 | ...................................................................................................................................................................... | 
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