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Sammanfattning 

Introduktion: Schizofreni är en psykotisk sjukdom där personen upplever 
verkligheten på ett annorlunda sätt än vad den egentligen är och kan inte skilja mellan 
verkliga och fantiserade händelser. Schizofreni utvecklas oftast pga. ett samspel mellan 
arv och miljö. Symtomen för schizofreni delas in i positiva och negativa symtom, där de 
vanligaste positiva symtomen är hallucinationer och vanföreställningar och de 
vanligaste negativa symtomen är bl.a. tillbakadragenhet, nedsatt initiativförmåga och 
bristande hygien. Schizofreni behandlas med antipsykotiska läkemedel, främst 
neuroleptika och psykoterapi i form av kognitiv beteende terapi (KBT).  

Syfte: Syftet med denna litteraturbaserade studie är att jämföra vilken 
behandlingsmetod som är mest optimal vad gäller reduktion av symtom, minskning av 
antal återfall och läkemedelsanvändning vid behandling av schizofreni. De valda 
behandlingsmetoderna är läkemedelsbehandling och läkemedelsbehandling i 
kombination med KBT.  

Metod: Detta litteraturarbete är baserad på sju vetenskapliga studier varav sex är 
orginalartiklar med kontrollerad, randomiserade studier och en är en metaanalytisk 
översiktsartikel. Artikelökningen gjordes i form av fritextsökning i Web o Science och 
sökorden som användes var schizopherenia, CBT, ”treatment as usual” (TAU) och 
söktermer som användes var bl.a ”comparing TAU with CBT in patient with 
schizophrenia”. Sökning i databasen Google gjordes också för inhämtning av 
bakgrundsinformation med sökorden ”schizofreni, KBT och behandling av schizofreni”. 
De hemsidor som användes var bl.a. 1177, Schizofreniförbundet och Internetmedicin. 

Resultat: Studierna visade att KBT-gruppen hade en viss symtomreduktion efter 
avslutad behandling men samma positiva resultat kunde inte ses vid uppföljning i 
samma studier. Studier som däremot jämförde behandlingsgruppernas 
symtomreduktion med baseline påvisade tydliga resultat för KBT-gruppen vid 
uppföljning. KBT-gruppen hade ingen fördel sett till reduktion av antal återfall men 
spenderade däremot färre dagar på sjukhuset vid återinläggning. Vid utvärdering av 
läkemedelsanvändning fanns det inga signifikanta skillnader i doseringarna mellan 
behandlingsgrupperna.  

Diskussion: KBT behandling som en tillägg till TAU har en viss fördel sett till 
symtomreduktion efter avslutad behandling och även vid uppföljning i vissa studier. 
Eftersom återfall kan relateras till symtomreduktionen bör man fokusera på att 
reducera symtomen så pass att risken för återfall minimeras. Man bör även fokusera på 
att öka patienternas insikt om sin sjukdom. Detta leder till att de lättare skall kunna 
hantera och acceptera sjukdomen och på så sätt känna sig trygga i sig själva och hjälpa 
sig själv att optimera sin behandling. Följsamheten har inte analyserats i de olika 
studierna men kan vara en viktig parameter för välbefinnandet.  

Slutsats: KBT-behandling som en tillägg till TAU har en viss fördel men för att denna 
kombinationsbehandling skall ha kvar sin fördel sett till symtomreduktion är det viktigt 
att följa upp patienter med jämna mellanrum så att tidiga tecken på återfall kan 
uppmärksammas så att stöd återigen kan sättas in för att stabilisera patienten. 

 Nyckelord: Schizofreni, KBT, symtomreduktion, återfall, läkemedelsanvändning. 
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1. Introduktion 

Schizofreni är en psykotisk sjukdom som drabbar mellan fem till tio personer av        
100 000 invånare varje år. Det är oftast män mellan 15-45 års ålder som drabbas av 
schizofreni. Varför det just är fler män som drabbas är än oklart men det finns teorier 
som säger att de kvinnliga hormonerna kan ha en skyddande effekt då det har visat sig 
att efter fyrtioårsåldern är det fler kvinnor än män som drabbas av schizofreni.  

Ordet schizofreni betyder ” kluvet sinne” men innebörden av psykosen är inte 
detsamma som kluvet sinne eller att ha två personligheter utan schizofreni är en 
psykotisk sjukdom där personen upplever verkligheten på ett annorlunda sätt än vad 
den egentligen är och kan inte skilja mellan verkliga och fantiserade händelser. 

Schizofreni varar i minst ett halvt år och kan kvarstå resten av livet men inte 
nödvändigtvis i samma starka grad (1).  

Varför man utvecklar sjukdomen schizofreni är ännu oklart men det finns ett samspel 
mellan arv och miljö. Har man ett ärftligt anlag för schizofreni och går igenom 
allvarliga problem, som sexuella övergrepp under uppväxten, finns det en risk för att 
den genetiska sårbarheten förstärks och en utveckling av schizofreni sker. Andra 
faktorer som kan leda till utveckling av schizofren är användning av droger, inklusive 
alkohol, och infektioner som har påverkan på hjärnan (1). 

1.1 Neurologi 

Schizofreni är en sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. Vad som sker i 
hjärnan är ännu oklar men det finns teorier om att det sker hjärnsubstansförlust. 
Strukturella magnetkamera-undersökningar har visat sig ha en volymminskning i 
subkortikala områden och storhjärnans -bark. Dessa volymförändringar kan ha ett 
gradvis stigande förlopp på åtminstone två-fem år (2). En annan teori säger att det 
finns en förhöjd mängd frisättbar dopamin i delar av hjärnan och därför kan det 
därmed även föreligga en överkänslighet för dopaminreceptorerna (3). De största 
förändringarna som sker i hjärnan och som utgör de kritiska regionerna för 
sjukdomens patologi är i delar av pann- och tinningloben. Detta kan man styrka genom 
att dessa förändringar stämmer väl överens med de olika symtomen för schizofreni. En 
förändring i exempelvis hörselbarken och Wernickes area, som finns i laterala 
tinningloben, kan korreleras med hörselhallucinationer samt en störning i mediala 
delen av främre pannloben kan korreleras med tillbakadragenhet och nedsatt 
motivation (2). 

1.2 Diagnostik 

För att kunna diagnostisera schizofreni har man symtom som riktlinjer och man brukar 
identifiera två olika symtom, positiva respektive negativa. De positiva symtomen 
identifieras genom tilläggssymtom, alltså att någonting läggs till eller förvrängs i 
människans beteende eller upplevelse.  Dessa tilläggssymtom brukar delas in i 
vanföreställningar och hallucinationer. Vanföreställningarna innebär att man har en 
verklighetsuppfattning som inte är grundade i verkliga livet, att t.ex. personen tror sig 
ha övernaturliga krafter eller känner sig styrd av någon annan. Personen kan också 
tycka att den är Gud eller Jesus och uppleva att Tv och radio försöker sända olika 
budskap. Hallucinationer innebär att den drabbade personen har allvarligt störd 
verklighetsuppfattning och detta kan därför resultera i att personen t.ex. ser och hör 
sådant som ingen annan varken ser eller hör. De negativa symtomen innebär att 
människan blir fråntagen vissa egenskaper som han/hon hade före insjuknandet, 
exempelvis energi och motivation och detta leder till att personen drar sig undan familj 
och vänner, tappar intresse för aktiviteter, tappar initiativförmågan och bryr sig inte 
om att sköta sin personliga hygien (4).  
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För att man ska kunna diagnostisera en person med schizofreni måste personen lida av 
minst två av de positiva symtomen och/eller negativa symtom, under en månads tid (3). 

Skattning av de olika symtomen görs via den så kallade Positive and Negative 
syndrome scale (PANSS). PANSS är uppdelad i positiva, negativa och allmänna 
symtom kategorier där det finns sju positiva symtom i positiva kategorin, 7 negativa 
symtom i negativ kategori och 13 olika symtom, som te.x ångest, depression, oro och 
förvirring,  i allmänna symtom kategori. Symtomskattningen görs via intervjuer där 
patienten får svara på ett antal frågor och får poäng utifrån det. Får man poäng 1 på 
något symtom betyder det att det symtomen inte existerar medan poängen 7 innebär 
att det symtomet förekommer extremt.  I den positiva och negativa kategorin kan man 
alltså få 7 poäng som lägst och 49 som max medan i den allmänna symtom kategorin 
kan man få minimum 16 poäng och maximum 112 poäng (18). 

1.3 Sjukdomsförlopp 

Schizofreni kan delas upp i tre olika faser. Den första fasen, förebådandefasen eller 
prodromalfasen, kan vara i veckor, månader eller till och med år. Under denna fas 
upplever anhöriga att de får sämre kontakt med den drabbade personen och att denna 
person blir allt mer isolerad. Andra symtom på denna fas är  

 irritation, humörsvängningar, oro och vredesutbrott vilket är svårt för 
omgivningen att förstå 

 personen blir mycket ifrågasättande, oftast frågor om sig själv såsom varför 
existerar jag 

 tillbakadragenhet och isolation p.g.a. att man har problem med att skilja på vad 
som är verklighet och fantasi  

 upplevelser av färger och ljud som skarpare än vad de egentligen är  

Andra fasen av schizofreni är ett prepsykotiskt tillstånd där personen har svårare att 
förstå och tolka olika upplevelser. Man får också ett ändrat tankeflöde och omvärlden 
upplevs förändrad och mer hotande. Man kan t.ex. känna 

 att vänliga grannar blivit hotfulla 

 att folk säger elaka saker bakom dess rygg 

 att man hör en röst inuti huvudet vilket leder till att man känner sig galen 

 en katastrofliknande känsla i kroppen som leder till ångest  

 ett mindre behov av sömn och dygnsrytmen ändras 

Även anklagelser och våld kan förekomma. 

I det tredje tillståndet har psykosen tagit över och personen har då helt tappat 
verklighetsuppfattningen. Under denna fas kommer den drabbade personens 
misstankar öka, den kan till exempel tycka att han/hon är förföljd och därför leta efter 
avlyssningsapparater i sin bostad. Personen är alltså i en fantasivärld där personen tror 
sig ha telepatiska förbindelser med omvärlden och har en förändrad förståelse och 
insikt. Man tycks också höra en röst som återkommer och påpekar ens handlingar på 
ett hånfullt och retfullt sätt. Personen kan därför känna sig hotad och isolera sig från 
omvärlden (4).  
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1.4 Behandling 

Schizofreni är en sjukdom som måste behandlas för att personen ska kunna ha ett så 
normalt liv som möjligt. Behandlingen kommer enbart att normalisera vardagen och 
minska de psykotiska symtomen men kommer inte att bota sjukdomen helt.  Det är 
också viktigt att fortsätta med behandlingen även när symtomen bli bättre för att 
förhindra risken för att återinsjukna i sjukdomen (4). Idag behandlas schizofreni med 
både läkemedel och psykoterapi (1). 

1.4.1 Neuroleptika 

Psykosbehandlingen av schizofreni sker först och främst med antipsykotiska läkemedel 
i form av neuroleptika. Läkemedels roll är alltså att förhindra symtomen från att bli 
värre och förhindra de från att komma tillbaka. Dessa läkemedel verkar genom att 
blockera signalsubstanser, främst dopamin och serotonin, i vissa typer av nervceller i 
hjärnan (1). Det finns flera olika grupper av antipsykotiska läkemededel men effekten 
är i allt väsentligt densamma men biverkningsprofilen och vissa farmakologiska 
effekter kan variera (5). 

Antipsykosmedicin kan delas in i första och andra generationens antipsykotika. 
Exempel på första generations antipsykotika är Haldol och exempel på andra 
generations antipsykotika är Risperdal. Den största skillnaden mellan dessa två 
grupper är biverkningsprofilen (1). De vanligaste biverkningarna som förknippas med 
första generations neuroleptika kallas för extrapyramidala biverkningar och är oftast 
dosberoende.  Det är biverkningar där musklerna påverkas och därmed även 
rörelseförmågan vilket kan leda till muskelstelhet och skakningar, parkinsonism, eller 
att man upplever känsla av krypningar som leder till en inre oro och ett behov av att 
trampa omkring hela tiden och röra sig, sk. akatisier. Två andra mycket besvärande 
biverkningar är känslan av att vara psykiskt dämpad och akut dystoni, som är ett 
mycket smärtsam och oroande tillstånd där man upplever kramper i ögon, -svalg och 
halsmusklerna. Andra biverkningar som kan förekomma är muntorrhet, som kan leda 
till ökad risk för hål i tänderna, och även den sexuella förmågan kan bli sämre (1).  

I den andra generationens biverkningsprofil är de allra vanligaste biverkningarna 
trötthet, ökad aptit och viktökning. Viktökningen är den biverkningen som är den mest 
omtalade då detta kan leda till andra sjukdomar. Byte till ett annat antipsykotiskt 
läkemedel kan därför vara aktuellt ifall patienten upplever viktökning av medicinen då 
denna biverkan går vanligtvis över när man slutar inta läkemedlet. Det är därför viktigt 
att man äter nyttigt och kalorisnål mat och motionera regelbundet vid behandling med 
antipsykotiska läkemedel då viktökningen inte enbart behöver bero på läkemedlet (1). 

Vid akutfas är det viktigt att man observerar patienten innan man sätter in en 
farmakologisk behandling eftersom vissa patienter brukar förbättras spontant av sig 
själv efter ett par dagar medan andra måste bli motiverade till att ta emot behandlingen. 
Förstahandsmedlet vid behandling av schizofreni är Haldol, haloperidol, 2mg (5). 
Haldol är ett neuroleptikum som verkar genom att dämpa de olika 
impulsöverförningarna som sker med signalsubstansen dopamin. Detta leder till att de 
psykotiska symtomen som hallucinationer och vanföreställningar dämpas. Detta 
läkemedel förhindrar också återfall av insjuknandet (6). Dosen ökas under en veckas 
förlopp till den förmodad effektiva dosen som bör ligga så pass lågt att den behandlade 
patienten inte upplever extrapyramidala biverkningar. Det kan ta upp till någon vecka 
innan läkemedlet ger sin fulla effekt (5). Vid akut insjuknandet kan det ibland uppstå 
samtidiga problem som ångest och sömnproblem och detta kan initialt behandlas med 
sederande bensodiazepiner så som diazepam eller Zopiklon (7). 
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Underhållsbehandlingen av schizofreni beror på vilka symtom man upplever. Lider 
man av positiva symtom bör samma behandling som i akutfasen fortsättas, med samma 
dos i minst tre månader, förutsatt att patienten nått symtomlindring av den 
behandlingen.  

Om denna förstagångsschizofren svara optimalt på behandlingen bör dosen trappas 
ned och sättas ut efter ca ett års behandling, medan en patient som däremot svarar 
långsamt på akutbehandlingen bör behandlas i flera år och till och med en livslång 
behandling kan vara nödvändig och vid en sådan situation bör monoterapi ske med en 
och samma läkemedel (5).  

Behandling av de negativa symtom bör ges antingen i form av Haldol, vanligtvis 6mg (5)  
eller Risperidon då det har bättre effekt på de negativa symtomen. Även här bör man 
stäva efter den minsta effektiva dosen för att undvika extrapyramidala biverkningarna 
(7). Underhållsbehandling för de negativa symtomen bör fortsättas i minimalt två år 
och vid risk för återfall bör underhållsbehandlingen vara i minst fem år. Även här kan 
livslång underhållsbehandling bli nödvändigt. Under underhållsbehandlingen bör man 
utsätta läkemedel för sedetion ifall indikationen inte är aktuellt längre (5).  

Eftersom man bör eftersträva så låg dos som möjligt vid längre tids användning bör 
man göra dosreduktionen stegvis och långsamt då det finns risk för återfall. Vanliga 
tecken på återfall kan vara nedstämdhet, sömnsvårigheter, misstänksamhet, 
tillbakadragenhet och koncentrationssvårigheter (5).  

1.4.2 Kognitiv beteendeterapi 

Kognitivbeteende terapi (KBT) är en psykoterapi som utgår från hur eget beteende 
påverkas av ens tankar och används för att förbättra det psykiska välbefinnandet. Detta 
görs genom att analysera och skapa en förståelse för hur egna känslor, tankar och 
handlingar påverkar det psykiska välbefinnandet (8). Det går ut på att man, genom att 
förändra sitt beteende och uppfattning om sig själv och omgivningen, ska må och 
fungera bättre. Genom att kunna identifiera tankemönster och tankesätt som fått en att 
må dåligt, bör man kunna hantera dessa eftersom det är dessa tankar som sedan 
påverkar det man gör och hur man mår (9). 

Det som skiljer KBT från andra psykoterapier är att KBT inriktar sig på nuet och 
fokuserar mest på individen situation just nu och dess samspel med omgivningen 
medan de andra terapierna lägger en större vikt på det förflutna. Något annat som 
skiljer KBT från de andra psykoterapierna är att KBT lägger en stor vikt vid att man 
dagligen ska kunna hantera och förändra de negativa mönstren till nya strukturer och 
genom att analysera beteendemönster, tanke- och känslomönster får man förändrad 
bild av egna tankar och därmed beteendet. Människan i KBT är alltså aktiv och själv 
hjälper sig till förändringar med en stark vilja. Vid KBT behandling tar man hänsyn till 
hela människan, man tar hänsyn till dess tankar, känslor, kroppsliga reaktioner, 
beteenden och på vilket sätt omgivningen påverkar dessa (8).  

De olika behandlingssteg i KBT är följande:  

1. Analysera beteendemönstret: här görs en analys om hur de tidigare erfarenheterna 
har påverkat och format en som en individ och hur man samspelar med omgivningen. 
Beroende på vad man har gått igenom i sitt liv reagerar man olika på upplevelserna 
som leder till att handlingsmönstret blir påverkad. 

2. Formulera målsättningar för förändringar: Utifrån den föregående analysen sätter 
man upp mål som skall uppnås för att förändra handlingsmönster. Det är angeläget att 
kunna hitta en förståelse och en förklaring till ens beteende för att sedan kunna förstå, 
våga se och reflektera den. 
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3. Arbeta med tankemönster: Genom att lära sig förstå de negativa tankemönster får 
man möjligheten att vara beredd på när dessa uppstår och kan då programmera in 
positiva tankemönster istället. De negativa tankarna ifrågasätts utifrån hur de påverkar 
verklighetsuppfattningen. Kan det finnas någon grund i att det man tänker stämmer 
överens med den relevanta situationen eller förvränger man verkligheten. I KBT gör 
man en analys av tankarna. Våra kognitioner kan delas in i fyra olika nivåer, 
grundtagande, personliga livsregler, automatiska tankar och medvetna tankar. 
Grundantagandet är den uppfattningen man har om sig själv och sin omgivning. 
Personliga livsregler avspeglar hur man handskas med en situation utifrån det 
grundantagandet man har om sig själv. Automatiska livsregler handlar om hur vi tolkar 
vår verklighet. Dessa är oftast spontana och icke viljestyrda tankar utan kommer 
omedvetet som bilder, fantasier och tolkningar av händelser. Medvetna tankar däremot 
är viljestyrda och logiskt uppbyggda och det är med hjälp av dessa tankar som man kan 
ändra på ett negativt tankemönster. 

4. Arbeta med känslomönster: Genom att lära sig göra en självreflektion av känslorna 
och förstå hur de uppkommer som ett svar på ens tankar kan man se de känslorna i rätt 
sammanhang och när dessa sammanhang väl uppkommer har man möjligheten till att 
förändra de negativa känslorna. 

5. Aktivt förändringsarbete- praktisk handling: I detta stadium kommer ens självkänsla 
att påverkas positivt då man har lärt sig, genom olika stimulans, att aktivera och arbeta 
in nya händelser. Tanke- och känslomönstret kommer nu automatisk att påverkas och 
kommer att ändras vilket kommer att märkas i det vardagliga livet. 

Man kan alltså säga att steg ett och två innehåller grundanalysen av ens egna problem 
medan steg tre, fyra och fem innebär att själva förändringsarbetet (8). 

Vid KBT behandling av schizofrena patienter försöker man hjälpa dem att normalisera 
och hjälpa dem att förstå hans/hennes psykotiska upplevelser och hjälpa dem inse att 
dessa psykotiska tankar inte är verklighet utan bara hypoteser (11). 

Schizofreni är psykisk sjukdom där det har gjorts många studier främst om de olika 
läkemedels effektivitet i behandling av schizofreni men även om KBT effekt på 
sjukdomen. Studier som har gjorts för att utvärdera KBTs effektivitet på schizofreni har 
visat sig vara positiv på symtomen. I en studie visade sig att KBT signifikant kan 
reducera återhämtningstid med 25-50% och även minska antal patienter med 
återstående symtom till enbart 5 % jämfört med 56 % i kontrollgruppen (14). Det har 
även bevisats i vissa randomiserade kontrollerade studier att KBT, som ett tillägg till 

läkemedelsbehandling, är effektiv vid behandling av schizofreni (16). 
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2. Syfte och frågeställning 

 Syftet med denna litteraturbaserade studie är att jämföra och utvärdera vilken 
behandlingsmetod vid behandling av schizofreni som har den mest gynnsamma 
behandlingsprofilen och vilken behandlingsmetod som är mest optimal vad gäller 
reduktion av symtom, minst antal återfall och läkemedelsanvändning. De valda 
behandlingsmetoderna är läkemedelsanvändning, ”Treatment As Usual” (TAU) och 
läkemedelsanvändning i kombination med psykoterapi i form av KBT. 

Frågeställningen som kommer att behandlas i detta arbete är  

 Vilken av behandlingsmetoderna har det mest optimala resultaten vad gäller 
reduktion av symtom, minst antal återfall och läkemedelsdosering? 
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3. Metod 

Denna litteraturstudie är baserad på vetenskapliga artiklar som har sökts fram via Web 
of Sience (Web of Knowledge). Sökning av artiklarna skedde mellan 2014-02-05-2014-
02-15 där sex stycken originalartiklar och en metaanalytisk översiktsartikel, som är en 
artikel där en sammanställning av flera olika kvantitativa studier har gjorts och på så 
sätt kommit fram till nya sätt att se på problemet, valdes ut och användes som ett 
underlag för resultatdelen. Dessa artiklar jämför vilken behandlingsmetod mot 
schizofreni som är mest effektiv, enbart läkemedelsbehandling eller KBT som ett tillägg 
till läkemedelsbehandling. Artikelökningen gjordes i form av fritextsökning och 
sökorden som användes var för sig och i kombination med varandra var schizopherenia, 
CBT, treatment as usual och söktermer som användes var ”comparing TAU with CBT in 
patient with schizophrenia”. Detta resulterade i 12 artiklar. Urvalen av sökningen 
begränsades utifrån orden i rubriken. Genom att studera citeringar av dessa 12 artiklar 
kunde sökningen expanderas. 

Sökning i databasen Google gjordes också för inhämtning av bakgrundsinformation och 
då främst med sökorden ” schizofreni, KBT och behandling av schizofreni”. De 
hemsidor som användes som material för bakgrundsinformation var 1177, 
Schizofreniförbundet, Internetmedicin, Läkemedelsverket, Hälsosidorna och 
Läkartidningen. 

I detta litteraturarbete har analys av ett antal vetenskapliga artiklar gjorts. Vid analys 
av de vetenskapliga resultaten brukar man utvärdera resultaten med avseende på 
statistisk signifikans och det är ett mått på att ett resultat inte ha uppkommit på grund 
av t ex. slumpfel. Signifikansnivån uttrycks oftast med ett sannolikhetsvärde, ett p-
värde (10). När p-värdet är mindre än 0.05 kan man tolka det som att resultatet av 
undersökningen är statistiskt signifikanta, t ex. har starka bevis på att det gett en 
positiv effekt. Ifall p-värdet är högre än 0.05 indikerar det på att resultaten inte är 
statistiskt signifikanta (11).  

Eftersom läkemedelsanvändningen i samtliga studier var olika och det är svårt att 
jämföra de olika läkemedlens doseringar med varandra, omvandlades de till 
klorpromazin ekvivalenter så att det skulle vara möjligt att jämföra doseringarna i 
behandlingsgrupperna. 
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4. Analys av veteskapliga artiklar   

Denna studie är baserad på sex originalartiklar och en metaanalytisk studie (tabell 1). 
En av dessa orginalartiklar var randomiserade kontrollerade studier vilket innebär att 
deltagarna i studien fördelas slumpmässigt till de olika behandlingsmetoderna. Två av 
de valda artiklarna var multi-site randomiserade vilket innebär att man använde mer 
än en geografisk plats för datainsamling medan en annan studie var prospektiv 
multicenter studie, alltså en studie där flera forskningsinstitutioner samarbetar och 
följer deltagarna framåt i tiden (10).  

Tabell 1. Sammanfattning av samtliga studier.  

Studie Syfte Antal 
deltagare 

Resultat 

Sarin, F 
et al. 
2011 
(11) 

Jämföra KBT med TAU i 
avseende av 
symtomreduktion, 
återfall och 
läkemedelsanvändning.  
(Metaanalys)  

2469   KBT hade vid avslutad 
läkemedelsbehandling positiva effekter på 
symtomreduktionen men resultatet var ej 
statistiskt signifikant. Vid uppföljning 
visade sig också KBT hade en effekt på de 
allmänna symtomen, dock marginellt 
jämfört med TAU.  
KBT- gruppen hade ingen fördel gällande 
minskad antal återfall jämfört med TAU. 
Läkemedelsanvändning i klorpromazin 
ekvivalenter var 147.76mg/dag högre i KBT 
gruppen än TAU.  

Tarrier, 
N et al. 
2004 
(14) 

Jämföra 
symtomreduktion, antal 
återfall, återintagande på 
sjukhus samt 
läkemedelsanvändning 
mellan KBT och TAU 
gruppen efter 18 
månaders uppföljning. 

309 KBT hade en bättre effekt på reduktion av 
symtom men däremot ingen signifikant 
reducering av antal återfall eller 
återintagandet på sjukhus jämfört med TAU 
behandling. Det fanns inte heller några 
signifikanta skillnader i 
läkemedelsanvändning. 
 

Van der 
Gaag, M  
et al. 
2011 
(13) 

Utvärdera 
kostandeffektiviteten av 
KBT- behandling och 
jämföra det med TAU 
samt utvärdera 
skillnaden i 
symtomreduktion och 
antal normalt 
fungerande dagar. 

186  KBT- gruppen hade färre upplevda symtom 
som påverkade det vardagliga livet och hade 
signifikant fler antal normalt fungerade 
dagar jämfört med TAU gruppen.  
KBT visade sig vara mer kostsam än TAU. 

Startup, 
M et al. 
2004 
(16) 

Analysera effektiviteten 
av KBT i avseeden på 
symtomreduktion, 
påverkan på den sociala 
funktionen och 
läkemedelsanvändning 
jämfört med TAU vid 
uppföljning efter 6 
respektive 12 månader. 

90  Patienter som genomgått KBT -
behandlingen hade i genomsnitt upplevt en 
större förbättring vad gäller de negativa, 
positiva symtomen och sociala funktionen 
jämfört med vad TAU gruppen hade 
genomgått vid 12 månaders uppföljning. 
Gällande läkemedelsanvändningen fanns 
det inte någon signifikant skillnad mellan 
behandlingsgrupperna. 
 

Startup, 
M et al. 
2005 
(17) 

Uppföljningsstudie till 
Startup, M et al 2004 där 
uppföljning sker efter 
ytterligare ett åt samt en 
jämförelse av de olika 
kostnaderna för 

90  KBT- gruppen hade en positiv påverkan på 
de negativa symtomen efter två års 
uppföljning men däremot inte samma 
positiva effekt på de positiva symtomen. 
Båda behandlingsgrupperna försämrades 
något i den sociala funktionen. 
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behandlingsmetoderna. Skillnaden i läkemedelsanvändnigen var 
inte signifikanta mellan 
behandlingsgrupperna. Det fanns det inte 
några statistisk signifikant skillnader mellan 
kostnader för behandling av KBT jämfört 
med TAU. 

Startup 
M et al. 
2006 
(15) 

Uppföljning av Startup, 
M et al 2004 efter två år 
för att studera effekten 
på insikts betydelse hos 
patienter vid behandling 
med KBT jämfört med 
TAU samt utvärdera 
hypotesen att ifall 
patienter hoppar av KBT 
i ett tidigare skede; 
kommer de att ha en 
mindre insikt i sin 
sjukdom än de som 
fullföljer hela 
behandlingen? 

90  Patienterna i KBT- gruppen hade ingen 
effektivitet i att öka insikten i sin sjukdom. 
De patienter som hoppade av behandlingen 
upplevde en minskning i insikt efter sex 
månader medan de som fullföljde hela 
behandlingen kunde se samma skillnad efter 
tolv månader.  

Rathod, 
S et al. 
2012 
(12)  

Bedöma hur 
kulturellbaserad KBT i 
jämförelse till TAU 
påverkar 
symtomreduktionen, 
läkemedelsanvändningen 
samt insikten i 
deltagarna angående sin 
sjukdom efter sex 
månaders uppfölning. 

35  Vid avslutad läkemedelsbehandling hade 
KBT-gruppen en tydligare symtomreduktion 
jämfört med TAU men samma skillnad 
kunde inte ses vid uppföljning.  
TAU gruppens läkemedelsanvändning var 
högre än KBT med genomsnittlig dos på 
95.25mg/dag. 
Gällande insikten i sin sjukdom hade KBT- 
gruppen en signifikant fördel jämfört med 
TAU. 

 

4.1 Cognitive behavior therapy for schizophrenia: A meta-analytical review 
of randomized controlled trials 

Denna studie är en metaanalytisk studie där författarna har samlat in ett flertal olika 
artiklar om huvudsakligen schizofreni och KBT. Syftet med denna studie var att 
utvärdera effektiviteten av KBT i tillägg till TAU i patienter med diagnosen schizofreni 
och jämföra det med enbart TAU samt med andra psykoterapi vid avslutad 
läkemedelsbehandling och uppföljning. Metananalysen fokuserade på 
frågeställningarna om hur symtom reduktionen och återfallande i sjukdomen 
påverkades av de olika behandlingsalternativen i jämförelse med varandra samt 
granskning av läkemedelsanvändningen och den kliniska betydelsefulla förbättringen. 

 De artiklar som inkluderades i studien söktes fram av författarna via sökning i 
databasen CENTRAL (Cochrane Central Register of Controlled Trials), PsycINFO och 
PubMed (Medline). Inklusionskriterierna för dessa studier var att patienterna skulle 
vara diagnostiserade, enligt ICD (The ICD-10 Classifi cation of Mental and Behavior 
Disorders) och DMS-III (Diag- nostic and Statistical Manual of Mental Disorders) med 
schizofreni eller schizofreniliknande sjukdom som schizoaffectiv störning eller 
vanföreställningssyndrom samt att patienterna skulle vara över 18 år. Små studier som 
hade <10 deltagare och studier med kvasiexperiment exkluderas från metaanalysen och 
i slutändan inkluderades 31 artiklar med 22 randomiserad kontrollerade studier med 
totalt 2469 deltagare där majoriteten var män. Deltagarna studerades huvudsakligen i 
öppenvård psykiatri och i sjukhus.  

Resultatet författarna kom fram till i denna metaanalys var att vid avslutad 
läkemedelsbehandling visa det sig att KBT ha en mer positiv effekt (och även en bättre 
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påverkan på de positiva och negativa symtomen) jämfört med TAU, men detta resultat 
var inte statistiskt signifikant. När KBT jämfördes med TAU vid uppföljning fanns det 
bevis på att KBT hade en effekt på de allmänna symtom men att denna skillnad var 
marginell. Resultatet Sarin et al. kom fram till gällande antal återfall var att KBT inte 
hade någon fördel, p=0.02, vid avslutad läkemedelsbehandling jämfört med TAU. Vid 
uppföljning resulterade fem studier i att KBT-gruppen inte heller där hade någon 
fördelaktighet i jämförelse med TAU-gruppen. KBT-gruppen hade inte heller någon 
förebyggande effekt vid återfall, p=0.59. Det fanns inte något bevis på att KBT hade 
någon betydelsefull klinisk förbättring varken vid avslutad läkemedelsbehandling eller 
vid uppföljning, p=0.22 respektive p=0.26.  

Läkemedelsanvändning jämfördes alltså genom att göra ekvivalenter av de olika 
antipsykotiska läkemedlen till klorpromazin och efter avslutad 
läkemedelsbehandlingen var doseringen för KBT-gruppen i genomsnitt 147.76mg/dag 
högre än TAU, vilket betyder att KBT inte var fördelaktig. Vid uppföljningen var KBT 
inte heller fördelaktig enligt fyra studier men detta ansågs dock vara ett snedvridet 
resultat. Skillnaden mellan KBT och TAU var i denna studie alltså inte statistisk 
signifikant då KBT hade fördelar men inte starka bevis som kunde styrka det.  

Anledning till detta kunde enligt författarna vara att TAU-gruppen fick ett bra 
omhändertagande och hade därför bättre förutsättningar än KBT-gruppen. Författarna 
påpekade också på att patienterna är i behov av läkemedelsbehandling men att den 
negativa aspekten med det är de läkemedelsrelaterade biverkningarna. Författarna 
menar att dessa biverkningar kan undvikas genom användning av låga doser och i 
kombination med KBT så att man på så vis kan stabilisera patienten och undvika de 
onödiga biverkningarna. 

4.2 Cognitive-behavioural therapy in first-episode and early schizophrenia 
18-month follow-up of a randomised controlled trial 

Syftet med denna prospektiv, multicenterd randomiserad kontrollerad studie var att 
utvärdera hypotesen om att KBT som ett tillägg till TAU hade en klinisk fördel jämfört 
med behandling av TAU ensamt. En jämförelse gjordes även mot stödjande rådgivning. 
Uppföljningen skedde 18 månader efter randomiseringen och skedde i form av 
psykiatrisk intervju och via utvärdering av sjukhusjournaler.  

De olika hypoteser författarna hade innan undersöknings gång och som skulle 
behandlas i denna studie var bland annat att KBT skulle ha minskad grad symtom efter 
18 månader, reducerande antal återfall och därmed reducerande antal återintagande på 
sjukhuset jämfört med TAU. 

Återfall i detta fall definierades som en försämring i de psykotiska symtomen som 
varade längre än en vecka och som därför ledde till en förändring i patientens 
behandling, exempelvis ökning av det aktuella läkemedlets dos. Läkemedel, både första 
och andra generations, registrerades som klorpromazin ekvivalenter (mg/dag). 

Det primära utfallet, alltså gradering av symtomen, skedde utifrån mätningar av 
Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) och Psychotic Symptom Rating Scale 
(PSYRATS) som används för en skattning av endast de psykotiska symtomen alltså 
vanföreställningar och hallucinationer. Resultatet gällande skattning på symtomen i de 
olika centra är utnämnt i tabell 2. 
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Tabell 2. Värden av symtomen i de olika centra.  

                                                 KBT vs. TAU 

PANSS total score  

       Centre L – 15.62 (3.93) p=<0.001 
       Center M – 4.63 (5.36) p= 0.390 
       Center N                      -1.02 (2.59) p= 0.696 
Delusions  

       Centre L          -5.84 (2.18) p= 0.010 
      Centre M                     0.50 (2.15) p= 0.817 
      Centre N                     -2.60 (1.65) p=0.120 
Auditory hallucinations   

      Centre L                    – 0.40 (4.19) p=0.926 
      Centre M 5.79) p=0.760 
      Centre N – 3.89 (0.274) p=0.274 
Centre L- Liverpool, centre M- Manchester/Salford, centre N- North Nottinghamshire 

De negativa värdena indikerar på att KBT har en bättre behandlingsprofil jämfört med 
TAU.  

I KBT-gruppen var det 54.6 % av deltagarna som hamnade i återfall medan i TAU-
gruppen var det 51.1 % som hamnade i återfall. Mätningar på antal återintagande på 
sjukhus blev 33 % för KBT och 36 % för TAU-gruppen.  

Mätningar på läkemedelsdoseringar efter avslutad 18 månaders uppföljning var 
tillgänglig från 78 % av deltagarna, Resultatet i klorpromazin ekvivalenter var för KBT- 
gruppen i median 500mg/dag och för TAU-gruppen 342.9mg/dag. Det fanns inga 
signifikanta skillnader i läkemedelsanvändningen mellan behandlingsgrupperna vad 
gäller typ av medicinering, dosering och följsamhet och därför kan resultatet av de olika 
effektmåtten inte påverkas av läkemedelsanvändningen. Slutsatsen var att KBT i tillägg 
till TAU hade en bättre effekt på reduktion av symtom men däremot ingen signifikant 
reducering av antal återfall eller återintagandet på sjukhus jämfört med TAU. 
Skillnader mellan dessa behandlingsmetoder kunde inte förklaras av 
läkemedelsanvändningen.  

4.3 Cognitive-behavioural therapy for persistent and recurrent psychosis 
in people with schizophrenia-spectrum disorder cost-effectiveness analysis.  

Denna studie var en multi-site randomiserad kontrollerad studie och gjordes för att 
bestämma kostnadseffektiviteten som uppnåddes med KBT-behandling och jämföra 
det med TAU under en uppföljning på 18 månader. Det primära kliniska effektmåttet 
man var ute efter var antal normalt fungerade dagar. Dessa normala fungerande dagar 
definierades som att kunna fungera normalt i sociala sammanhang och att inte uppleva 
eller få minimala kvarstående symtom samt att dessa kvarstående symtom inte skulle 
ha eller ha minimala påverkan på det dagliga livet. Det sekundära utfallet var 
mätningarna på de negativa och positiva symtomen.  

De deltagare som blev randomiserade till KBT-behandlingen fick genomgå sessioner 
varje vecka under 26 veckors period där de första veckorna fick man tillsammans med 
en KBT- assistent (sjuksköterska) prata och reflektera över tankar, känslor och 
beteendemässiga reaktioner. Målet med detta var att få patienterna att förstå att 
människor kan tolka och agera olika på en och samma situation. Därefter gjorde KBT-
terapeuten ett enskilt schema för patienten och satte upp olika mål som denna skulle 
uppnå. Terapeuten hjälpte till med flera terapeutiska metoder såsom ge övningar som 
skulle förbättra självkänslan och utmana pågående dysfunktionella tankar.   
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De som däremot hade blivit randomiserade till TAU-gruppen fick genomgå rutinmässig 
vård i form av läkemedelsbehandling samt ha kontakt med en psykiatrisk sjuksköterska. 
Läkemedelsanvändningen var inte detsamma under hela förloppet utan läkemedel 
byttes ut och doseringen ändrades för ännu mer optimal behandling.  

Gällande det primära effektmåttet efter en uppföljning på 18 månader kom man fram 
till att KBT-gruppen hade ett signifikant bättre antal normalt fungerade dagar jämfört 
med TAU-gruppen. I KBT-gruppen hade deltagarna i genomsnitt 183 normalfungerade 
dagar medan TAU-gruppen hade i genomsnitt 106 normalfungerade dagar. Detta 
innebär en genomsnittlig skillnad på 77 dagar mellan behandlingsgrupperna som var 
ett signifikant resultat. KBT-gruppen hade också färre upplevda symtom som påverka 
det dagliga livet jämfört med TAU-gruppen. Resultatet för det sekundära utfallet 
gällande de positiva och negativa symtomen var inte statistisk signifikanta medan 
resultatet för de psykotiska symtomen var signifikanta (tabell 3).  

Tabell 3. Värden av symtomuppskattningen vid baseline och vid uppföljning för de två 
olika behandlingsgrupperna.  

PANSS 
 

KBT- baseline 67.9 (1.3) avsluta behandling  61.2 (1.5) i 
genomsnitt 

TAU- baseline 70.7 (1.3) avslutad behandling 62.7 (1.6) i 
genomsnitt 

PSYRATS 
 
KBT- baseline 
 

29.9 (1.3) avslutad behandling 19.9 (1.6) i 
genomsnitt 

TAU- baseline 
 

 32.8 (1.4) avslutad behandling 27.8 (1.8) i 
genomsnitt 

 

Slutsatsen i denna studie var att KBT-gruppen resulterade i fler antal normalt 
fungerade dagar efter 18 månaders uppföljning samt en förbättring på de psykotiska 
symtomen och deras inverkan på det vardagliga livet. Enligt författarna är KBT inte 
någon kvasi- antipsykotiskt behandlingsmetod utan menar att de psykotiska symtomen 
kan vara ihållande men med hjälp av KBT kan individens bedömning av psykosen 
ändras. De kom alltså fram till att KBT är ett bättre alternativ vid behandling av 
schizofreni men mer kostsam jämfört med TAU.  

4.4 North Wales randomized controlled trial of cognitive behaviour 
therapy for acute schizophrenia spectrum disorders outcomes at 6 and 12 
months 

Syftet med denna randomiserad kontrollerad studie var att uppskatta effektivitet av 
KBT i patienter som led av akut förlopp av schizofreni. Sammanlagt var det 90 
patienter som deltog i undersökningen varav 43 blev randomiserade till TAU-gruppen 
och 47 var randomiserad till KBT-gruppen. TAU-gruppen fick genomgå 
läkemedelsbehandling, omvårdnad under sjukhusvistelsen och hemvård medan de som 
blev randomiserad till KBT även fick tillägg av max 25 session av KBT. En uppföljning 
på dessa deltagare gjordes först efter sex månader och sedan efter tolv månader där en 
bedömning av de positiva, negativa symtomen och den sociala funktionen gjordes. 
Uppföljningen gjordes via intervjuer av utbildade terapeuters. 

Resultatet som framkom ur denna studie efter att ha analyserat värdena var att det inte 
fanns stora skillnader i varken demografiska eller kliniska variablerna men dock 
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indikerade TAU-gruppen ha ett höge värde på den globala funktionen jämfört med 
KBT-gruppen. Efter att ha gjort kvantitativa beräkningar av effektmåtten, genom 
multivariate analysis of covariance (MANCOVAs), kom man fram till att KBT-gruppen 
hade en signifikant förbättring av de olika parametrarna jämfört med TAU-gruppen. 
Vid mätning av förvirring hos dessa patienter visa det sig till exempel att 21 % av KBT-
gruppen hade kvarstående förvirringstillstånd efter sex månaders uppföljning jämfört 
med TAU-gruppen där 44 % av andelen hade kvarstående förvirringstillstånd vilket 
visar på en signifikant skillnad. Samma skillnad kunde däremot inte ses efter tolv 
månaders uppföljning då flera patienter hoppade av undersökningen men resultatet var 
ändå i fördel för KBT-gruppen där 18 % visade någon sorts av förvirringstillstånd 
jämfört med 27 % av TAU-gruppen. 

För att kunna analysera den individuella utfall av pålitlig och kliniskt betydande 
förändring valdes den globala funktionen som en sammanställande parameter då det 
ansågs innehålla en samling av både den sociala funktionen och 
symtomuppskattningen. Det resulterade även här i att KBT-gruppen hade ett betydligt 
bättre resultat än TAU-gruppen. Det framkom att en större andel av KBT-patienterna 
visade en tillförlitlig förbättring jämfört med TAU-gruppen medan en större andel av 
TAU-gruppen visade en tillförlitlig försämring. Det var alltså 60 % av KBT-gruppen 
som påvisade en signifikant förbättring i den globala och sociala funktionen medan i 
TAU-gruppen var det 40 % som påvisade samma förbättring. 

Läkemedelsanvändning i behandlingsgrupperna hade ingen signifikant betydelse. Efter 
sex månaders uppföljning framkom det att KBT hade dosering i genomsnitt 488 
mg/dag (medianvärde 263mg/ dag) medan TAU-gruppen hade 387mg/dag i 
genomsnitt (medianvärde 300mg/dag) och efter tolv månaders uppföljning var 
doseringen hos KBT-gruppen 566mg/dag (median 300mg/dag) och TAU-gruppen låg 
på 342mg/dag (median 300mg/dag). Doseringarna skiljde sig inte åt signifikant, 
p=0.18.    

Denna studie resulterade i att de patienter som genomgått KBT-behandlingen hade i 
genomsnitt upplevt en betydande förbättring i alla effektmått inklusive de negativa, 
positiva symtomen och sociala funktionen jämfört med vad patienter i TAU-gruppen 
hade genomgått vid tolv månaders uppföljning. 

 

4.5 North Wales randomized controlled trial of cognitive behaviour 
therapy for acute schizophrenia spectrum disorders two-year follow-up 
and economic evaluation 

Denna artikel är en uppföljningsstudie på Startup et al. (2004) där man uppföljer 
deltagarna från den tidigare studien i ytterligare ett år för att utvärdera resultatet av de 
olika parametrarna samt jämför kostnaderna för behandlingsmetoderna. Vid två års 
uppföljning framkom det att 30 patienter inte kunde inkluderas p.g.a. diverse själ och 
de antal deltagare som var tillgängliga vid uppföljning i behandlingsgrupperna skiljde 
sig inte åt signifikant. 

Förändringarna som skett under ett års förlopp är i fördel för KBT-gruppen men dock 
är det endast skillnaden i den sociala funktionen och de negativa symtomen som är 
signifikanta. Fördelen som KBT-gruppen hade gällande de positiva symtomen kunde 
inte ses vid två års uppföljning då de positiva symtomen hade ökat medan samma 
symtom hos TAU-gruppen hade minskat. De negativa symtomen däremot hade 
förbättrats vid uppföljningen i KBT-gruppen medan i TAU-gruppen fann man ingen 
skillnad. Både behandlingsgrupperna hade försämrats något i den sociala funktionen. 
Gällande den globala funktionen framkom det att KBT-gruppen fortfarande hade en 
signifikant klinisk förbättring medan större andel av patienterna i TAU-gruppen visade 
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en försämring.   

Läkemedelsanvändnings analyserades även i denna studie och resultatet blev följande 
att efter två års uppföljning hade KBT-gruppen i genomsnitt 323-533mg/dag (median 
300mg/dag)och TAU-gruppen en dos i genomsnitt på 264-467mg/dag (median 
300mg/dag). Skillnaden mellan behandlingsgrupperna var inte signifikanta. Det fanns 
inte heller signifikanta skillnader i antal dagar för inläggning på sjukhus. För KBT-
gruppen var det i genomsnitt 109 spenderade dagar i sjukhuset medan för TAU-
gruppen var det 129 dagar. Andelen av KBT-patienterna som blev återinlagda var färre 
än de i TAU-gruppen och KBT-patienterna klarade sig även en längre tid utan någon 
hjälp innan de blev återinlagda, KBT i median efter 309 dagar jämfört med TAU, i 
median 201 dagar. Man kom även fram till att direkta kostnader för KBT-gruppen inte 
var högre och därför fanns det inte några statistisk signifikant skillnader mellan 
kostnader för behandling av KBT jämfört med TAU 

4.6 Insight and recovery from acute psychotic episodes 

Även denna studie var en uppföljningsstudie till Startup et al. 2004, där syftet var att 
studera effekten på insikts betydelse hos patienter med akut insjuknande i schizofreni 
vid behandling av KBT jämfört med TAU. Insikt definieras som patientens förmåga att 
kunna acceptera och förstå att de lider av psykotisk sjukdom och behöver därför 
behandling för det. Ett andra syfte med studien var att utvärdera hypotesen om att de 
patienter som hoppar av KBT-behandlingen i ett tidigare skede kommer att ha en 
mindre insikt i sin sjukdom än de som fullföljer hela behandlingen.  Uppföljning 
skedde efter sex, tolv respektive 24 månader genom Insight and Treatment Attitudes 
Questionaire (ITAQ) där frågor kring patientens tillstånd och behandling tillfrågades.  

Resultatet man kom fram till var inte i enlighet med hypotesen. Det visade sig att 
insikten efter två års uppföljning hade ökat men att denna ökning var måttlig och inte 
så stor som man förutsett.  Det fanns dessutom inte några signifikanta skillnader i 
ökningen vid jämförelse av KBT och TAU-gruppen. Den genomsnittliga ökningen i de 
två grupper sammanlagt efter 24 månaders uppföljningstid var 2.25 poäng av ITAQ (av 
22 möjliga). Ökning av insikten i patienterna var alltså inte större i KBT-gruppen än i 
TAU. Resultatet för de som hoppade av KBT-behandlingen blev att de upplevde en 
minskad insikt i sin sjukdom efter sex månader och hamnade därefter på samma nivå 
som innan de började medan de som fullföljde hela KBT-behandlingen, som var på tolv 
sessioner, upplevde en minskning i insikt efter tolv månader och därefter var 
förändringen konstant. Man kunde därmed enbart se en signifikant skillnad vid sex 
månaders och vid tolv månaders uppföljning. 

4.7 Cognitive behaviour therapy for psychosis can be adapted for minority 
ethnic groups. A randomised controlled trial 

Denna studie gjord av Rathod S et al. är en enkelblindad multi-site randomiserad 
studie där författarna jämförde kulturellbaserad KBT med TAU under sex månaders 
uppföljningsperiod.  Syftet med denna studie var bland annat att bedöma hur 
kulturellanpassad KBT för etniska minoriteter påverkade psykosen schizofreni jämfört 
med TAU och det sekundära effektmåttet var hur patientens insikt var angående sin 
sjukdom efter sex månader.  Etniska minoriteter som ingick i denna studie var svarta 
britter, personer med Karibiskt, Pakistanskt och Bangladeshiskt ursprung. 
Inklusionskriterierna var ålder mellan 18-65 och exklsionskriterierna var saknad 
mentalkapacitet, allvarlig sjukdom eller misstanke om att en patient skulle få KBT som 
standardbehandling via någon annan källa och att det skulle finnas risk för att denna 
person skulle bli randomiserad till TAU-behandling under studiens gång. 35 deltagare 
randomiserades till de olika behandlingsmetoderna varav 16 deltagare till 
kulturellbaserad KBT och 17 deltagare till TAU gruppen.  
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Resultatet efter avslutad läkemedelsbehandling visade en statistisk signifikant 
reduktion av de olika symtomen vid behandling med kulturellbaserade KBT jämfört 
med TAU med ett genomsnitt på 16.23 respektive 18.60, p=0.047. Däremot var 
reduktionen av symtomen efter sex månaders uppföljning inte lika positiv, då låg det på 
ett genomsnitt 19.57 för kuturellbaserade KBT och 17.56 för TAU, p= 0.418. 
Läkemedelsanvändning för KBT-gruppen låg på en dos i genomsnitt 407.30 mg/dag 
medan TAU-gruppen hade en genomsnitt på 502.54 mg/dag. Detta indikerar alltså på 
att läkemedelsanvändning var större för TAU-gruppen jämfört med kulturellbaserade 
KBT-gruppen med en genomsnittlig dos på 95.24 mg/dag. Det visade sig även att 
durationen av psykosen varade längre period jämfört med kulturellbaserad KBT med 
en skillnad på fyra år i genomsnitt.  

Resultat för det sekundära effektmåttet blev följande att efter behandling var den totala 
poängen för insikt skalan för kulturellbaserade KBT 10.23 poäng och för TAU var det 
11.07. Efter sex månaders uppföljning var det genomsnittliga totala poängen resultatet 
för KBT 10.14 och TAU 11.06. Det visade sig alltså finnas en statisk signifikant skillnad i 
patienternas symtomuppskattning mellan de olika grupperna. Slutsatsen man kom 
fram till i denna studie var alltså att kulturellbaserad KBT var en effektiv 
behandlingsmetod och hade en optimal effekt på psykosen. Symtomen reducerades 
efter avslutad behandlingen, men vid uppföljning kunde samma reduktion inte noteras 
för KBT-gruppen som för TAU-gruppen.  
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5. Resultat och diskussion 

Syftet med detta litteraturarbete som är baserad på sammanlagt sju artiklar var att 
studera vilken behandlingsmetod som är mest effektiv vid behandling av schizofreni; 
behandling med enbart läkemedel eller behandling där läkemedel kombineras med 
KBT. De olika effektmåtten som utvärderats var reduktion av symtom, återfall och 
betydelse av läkemedelsanvändningen. 

Vad gäller reduktion av symtom kunde man efter avslutad läkemedelsbehandling se att 
KBT-gruppen hade ett betydligt bättre resultat enligt två studier (11, 12). Samma 
positiva skillnad kunde inte ses vid uppföljningen då det i den ena studien fanns en 
marginell skillnad i symtomen mellan behandlingsgrupperna (11) och i den andra 
studien hade KBT-gruppen ingen fördel i jämförelse med TAU-gruppen efter sex 
månaders uppföljning. Det visade sig även i denna studie att TAU-gruppen hade en 
fördelaktig symtomreduktion jämfört med KBT (12). I motsats till dessa studier visade 
tre andra studier på att det fanns tydliga positiva effekter i symtomreduktion hos KBT-
gruppen, även vid uppföljning (13, 14, 16). I en av uppföljningsstudierna till Satrtup et 
al. 2004 (16) kom författarna fram till att de positiva symtomen hade ökat i KBT men 
minskat i TAU-gruppen efter två års uppföljning medan de negativa symtomen 
fortfarande hade en förbättring i KBT-gruppen (17). 

Varför är det då skillnad mellan resultaten i de olika studierna? Det kan bero på att de 
två förstnämnda artiklarna (11,12), som visade en försämring av symtomen hos KBT-
gruppen vid uppföljning, jämfördes med resultatet som uppkom efter avslutad 
läkemedelsbehandling och i de andra studierna har man mättat symtomreduktionen 
endast vid uppföljning och jämfört det med baseline. Vid avslutad behandling bör det 
visa goda resultat för KBT-gruppen eftersom det är vid det tidpunkt som patienterna är 
som mest stabila mentalt och som mest kunniga inom konsten att hantera tankar, 
känslor och därmed beteendet. Orsaken till varför denna skillnad inte kunde ses vid 
uppföljning kan bero på att patienter som genomgick KBT-behandling blev allt svagare 
kognitivmässigt med tiden och glömde hur man hanterar och handskas med de 
negativa tankarna och upplever därav symtomökningen.  

Eftersom de inte heller får någon ytterligare hjälp efter avslutad behandling leder det 
till en ökning av de olika symtomen istället för att reducera dem. TAU-gruppen som 
fick vanlig sjukvård lärde sig aldrig att handskas med de negativa tankarna och därför 
blev resultatet i en studie att symtomen för denna grupp blev bättre vid uppföljning 
jämfört med efter avslutad läkemedelsbehandling (12) och i den andra studien fanns 
det obetydlig skillnad i symtomreduktion mellan behandlingsgrupperna (11). 

Det var endast två studier undersökta här som behandlande frågan om återfall (11,14) 
och studien av van der Gaag et al. (13) behandlar frågan om hur många normalt 
fungerade dagar patienterna hade. Resultatet för de två studierna var att i Sarin et al. 
(11) kom man fram till att KBT behandlingen inte hade någon fördel i att reducera antal 
återfall i patienter varken efter avslutad behandling eller vid uppföljning. KBT-
behandlingen hade inte heller någon förebyggande effekt vid återfall. Liknande resultat 
kunde man se i den andra studien där det var fler patienter i KBT-gruppen som 
hamnade i återfall jämfört med antal patienter som hamnade i återfall i TAU-gruppen 
(14).  

Vad detta resultat kan bero på kan hänga samman med patienternas insikt i sin 
sjukdom. Eftersom det var två studier som uppmärksammade insikts betydelse hos 
patienterna kan man inte dra en slutsats om det har någon betydelsefull effekt hos 
patienterna då studiernas resultat sa emot varandra. Ena studien kom fram till att 
KBT-gruppens patienter hade en signifikant ökning i insikt i sin sjukdom jämfört med 
TAU-gruppen (12), medan det i den andra studien framkom det att KBT-gruppen inte 



17 

 

hade någon effektivitet i att öka insikten i sin sjukdom (15). Att ha insikt i sin sjukdom 
kan ha en stor betydelse för dessa patienter. Har man en stark insikt och förståelse för 
att man lider av en sjukdom kommer man även kunna acceptera behandlingen lättare. 
Anser man däremot att man inte är sjuk kommer man vägra acceptera behandling och 
därför inte uppnå den effektivitet i behandling som är indicerat. KBT-grupper bör 
därför ha en fördel då de får hjälp med att sortera och analysera sina tankar och kan på 
så sätt även acceptera att de behöver hjälp.  

Återfall kan därmed även relateras till symtomreduktionen. Reduceras inte symtomen 
finns det risk för att dessa symtom förvärras så pass att man återigen hamnar i samma 
tillstånd som man var i från början innan behandlingen. Insiktens betydelse bör därför 
utredas ytterligare då positiva resultat i ökning av insikt kan leda till minskad 
symtomupplevelse och därmed mindre antal återfall. Eftersom patienterna som 
genomgått KBT-behandling få en sämre förmåga att hantera sina tankar och känslor 
efter en tid kan det leder till ökad symtomupplevelse och större risk för återfall. Det är 
därför viktigt att följa upp dessa patienter efter jämna mellanrum och ifall man 
uppmärksamar en patients återfall är det viktigt att återigen ge stöd och behandling så 
att man kan stabilisera patienten och hindra återfallandet. En av studierna påpekade 
även på att man bör ha uppföljning för att förhindra återfall (17). 

Ingen av de undersökta studierna har analyserat följsamheten, något som kan ha en 
stor betydelse för återfall. Läkemedel som används vid behandling av schizofreni har en 
huvuduppgift att förhindra återfall och om följsamheten för läkemedelsanvändningen 
är låg finns det större risk att hamna i återfall. Patienter som har genomgått KBT-
behandlingen kan vid avslutad läkemedelsbehandling tyckas må bra och därför slarvar 
med medicineringen vilket leder till att symtomen som en gång inte verka vara så 
aktiva, förstärks allt mer och man hamnar i återfall.  

Det var däremot färre patienter i KBT-gruppen som blev återintagna på sjukhuset för 
vård vilket kan bero på att patienter som har haft KBT-behandling också lättare kan 
återfriskna med ytterligare hjälp av en KBT-terapeut, medan de som enbart har haft 
läkemedelsbehandling får återigen läggas in på sjukhus för observation och återfriskna 
med hjälp av läkemedel och i sådana fall genom att öka dosen av det aktuella 
läkemedlet.  

Studien som gjordes av Startup et al. 2005 (17) kom också fram till att de som hade 
genomgått KBT-behandlingen behövde spendera färre dagar i sjukhuset jämfört med 
de som hade hamnat i återfall och behövde sjukvård återigen i TAU-gruppen och 
dessutom klarade sig KBT-gruppen en längre tid utan vård innan de blev återigen 
inlagda på sjukhuset (17). 

För fyra av studierna i detta arbete fanns det inga signifikanta skillnader i 
läkemedelsbehandlingen mellan behandlingsgrupperna (11, 14, 16, 17) sett vid 
uppföljningar, medan en studie (12) påvisa att TAU-gruppen hade en högre dosering än 
KBT-gruppen. Resultaten av studierna var inte förväntade då KBT-gruppen bör ha en 
fördelaktighet jämfört med TAU-gruppen. Eftersom KBT-gruppen hade en extra fördel 
med KBT-sessioner borde dessa patienter vara mer stabiliserade psykiskt och ha 
mindre upplevelse av de positiva symtomen och därmed ha en minskad dos av 
läkemedel då dessa läkemedel också hjälper med att reducera de positiva symtomen. 
En tänkbar förklaring till varför det inte fanns signifikanta skillnader mellan 
läkemedelsbehandlingarna kan vara att eftersom själva sjukdomen uppstår p.g.a. 
obalans i signalsubstanser i hjärnan har alla patienter, vare sig de genomgår KBT-
sessioner eller inte, samma förutsättningar gällande återställandet av obalansen. 
Kognitionen kan alltså inte påverka signalsubstansernas halter utan kan enbart påverka 
patientens tankemönster och därmed beteendet. Ytterligare forskning bör därför utreda 
sambandet mellan den psykiska hälsan och neurofysiologin. Läkemedelsanvändningen 
hade alltså ingen avgörande roll i uppskattning av de två olika behandlingsmetodernas 
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effektivitet.  

Behandlingsmetoden som är mest kostnadseffektiv har även tagits upp i denna 
litteraturstudie men fler studier krävs för att kunna dra en slutsats om vilken 
behandlingsmetod som är den mest kostnadseffektiva då studierna i denna artikel sa 
emot varandra. 

Som svar på min frågeställning om vilken behandlingsmetod som har de mest positiva 
effekterna kan man konstatera att KBT-behandlingen har tydliga positiva effekter vid 
avslutad behandling men har inte samma positiva effekt vid uppföljning. 
Symtomreduktionen sedd vid enbart uppföljning, utan jämförelse med avslutad 
behandling, var i fördel för KBT-behandlingen och det var även färre andelar av KBT-
patienter som blev återintagna i sjukhuset och spenderade färre dagar i sjukhuset 
jämfört med TAU-gruppen. Samma fördel för KBT-gruppen kunde man inte se vid 
minskat antal återfall och läkemedelsanvändning. Man kan alltså sammanfatta med att 
KBT behandling som en tillägg till TAU har en viss fördel, men för att denna fördel ska 
vara längre period bör man följa upp patienterna regelbundet för att eventuellt 
uppmärksamma tecken på återfall. Eftersom det finns stor risk för att sjukdomen 
kvarstår under hela livet är det särskilt viktigt att ge stöd till patienten så att han/hon 
kan känna sig trygg. Man bör även fokusera på att öka insikten i patienternas sjukdom 
så att de lättare skall kunna hantera sin sjukdom och på så sätt känna sig trygg i sig 
själv och hjälpa sig själv att optimera sin behandling. Det bör eftersträvas en så låg 
läkemedelsbehandling som möjligt för att undvika läkemedelsrelaterande 
biverkningarna och genom att kombinera det med KBT-behandling kommer patienten 
att få ytterligare hjälp med att tillfriskna från sin sjukdom och ha en mycket bättre 
social funktion.  

Inte särskilt många studier har genomförts som jämför KBT och läkemedelsbehandling. 
På grund av det begränsade antalet studier gjorda inom det valda området kan 
slutsatserna inte helt säkerställas. Resultaten presenterade i artiklarna var inte 
samstämmiga vilket tyder på att fler studier hade behövts för att stödja de olika 
resultaten. Antal deltagare i de flesta kontrollerad randomiserad studie var inte heller 
så många vilket leder till att resultaten av studierna inte kan generaliseras. En annan 
begränsning kan vara urvalet av studierna där samtliga kliniska studier inkluderade 
även schizofreniliknande sjukdomar, som schizoaffektiv störning, i sina analyser.    

6. Slutsats 

Symtomreduktionen för KBT-gruppen var positiv sedd vid avslutad behandling och vid 
jämförelse av baseline och uppföljning men samma positiva skillnad kunde inte ses för 
KBT-gruppen vid minskat antal återfall och läkemedelsanvändning. Alltså hade KBT-
behandling viss positiv effekt men för att denna positiva effekt ska kvarstå under en 
längre period är det viktigt att man uppföljer patienten med jämna mellanrum för att 
eventuellt kunna eliminera risk för ökad symtomupplevelse och därmed återfall.  

7. Tack 

Ett stort tack till min handledare, David Andersson, som har hjälpt mig under arbetets 
gång med goda tips och en bra handledning. Vill även tacka min familj som har stöttat 
mig under hela denna period. 

 

 

 



19 

 

8. Referenser  

1. Flyckt L. Schizofreni. 1177.se. Sveriges landsting och regioner. Hämtat från:  
http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Schizofreni/ [uppdaterad: 2012-
03-23, citerad 2014-02-12] 

2. Msghina M, Liberg B. Schizofreni, neurodegeneration och antipsykotika. 
Lakartidningen.se. Hämtat från: 
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=13192 [publicerad: 2009-11-17, 
citerad 2014-02-12] 

3. Jarbin H, Lindström K, Msghina M. Psykoser. Lakemedelsboken.se. Hämtat från: 
http://www.lakemedelsboken.se/s5_psy_psykoser_2013fm10.html?search=schizofren
i&iso=false&imo=false&nplId=null&id=s5_14 [citerad 2014-02-14] 

4. Leva med schizofreni. Schizofreniforbundet.se. Hämtat från: 
http://www.schizofreniforbundet.se/Erfarenheter/ [citerad 2014-02-13] 

5. Användning av neuroleptika vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. 
Lakemedelsverket.se. Hämtat från: http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso-
--sjukvard/Behandlingsrekommendationer-arkiv/Behandlingsrekommendation---
arkivlista/Schizofreni/ [uppdaterad: 2006-03-02, citerad 2014-02-15] 

6. Schelin Å. Haldol. 1177.se. Sveriges landsting och regioner. Hämtat från: 
http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Lakemedel-A-O/Haldol/?ar=True 
[uppdaterad: 2012-09-18, citerad 2014-02-18] 

7. Eriksson L. Antipsykotisk behandling - principer. Internetmedicin.se Hämtat från: 
http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=218 [uppdaterad: 2013-01-08, 
citerad 2014-02-18] 

8. KBT – kognitiv Beteendeterapi. Halsosidorna.se. Hämtat från: 
http://www.halsosidorna.se/KBTKognitivBeteendeterapi.htm [uppdaterad: 2014-03-
06, citerad 2014-02-20] 

9. Kaldo V, Jernelöv S. Psykoterapi. 1177.se. Sveriges landsting och regioner. Hämtat 
från: http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Behandlingar/Psykoterapi/#section-3 
[uppdaterad: 2013-06-07, citerad 2014-02-20] 

10. Ordlista till metodguiden för socialt arbete. Socialstyrelse.se Hämtat från: 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/metodguide/ordlista [citerad 
2014-02-27] 

11. Sarin F, Wallin L, Widerlöv B. Cognitive behavior therapy for schizophrenia: A 
meta-analytical review of randomized controlled trials. Nord J Psychiatry. 
2011;65:162–174 

12. Rathod S, Phiri P, Harris S, Underwood C, Thagadur M, Padmanabi U, et al. 
Cognitive behaviour therapy for psychosis can be adapted for minority ethnic groups: A 
randomised controlled trial. Schizophrenia Research. 2012 :319-326 

13. van der Gaag M, Stant D A, Wolters K J K, Buskens E, Wiersma D. Cognitive-
behavioural therapy for persistent and recurrent psychosis in people with 
schizophrenia-spectrum disorder: cost-effectiveness analysis. The British Journal of 
Psychiatry. 2011;198:59-65 

 

http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Schizofreni/
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=13192
http://www.lakemedelsboken.se/s5_psy_psykoser_2013fm10.html?search=schizofreni&iso=false&imo=false&nplId=null&id=s5_14
http://www.lakemedelsboken.se/s5_psy_psykoser_2013fm10.html?search=schizofreni&iso=false&imo=false&nplId=null&id=s5_14
http://www.schizofreniforbundet.se/Erfarenheter/
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlingsrekommendationer-arkiv/Behandlingsrekommendation---arkivlista/Schizofreni/
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlingsrekommendationer-arkiv/Behandlingsrekommendation---arkivlista/Schizofreni/
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlingsrekommendationer-arkiv/Behandlingsrekommendation---arkivlista/Schizofreni/
http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Lakemedel-A-O/Haldol/?ar=True
http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=218
http://www.halsosidorna.se/KBTKognitivBeteendeterapi.htm
http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Behandlingar/Psykoterapi/#section-3
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/metodguide/ordlista


20 

 

14. Tarrier N, Lewis S, Haddock G, Bentall R, Drake R, Kinderman P et al. Cognitive-
behavioural therapy in first-episode and early schizophrenia: 18-month follow-up of a 
randomised controlled trial. The British Journal of Psychiatry. 2004;184:231-239 

15. Startup M, Jackson M C, Startup S. Insight and Recovery From Acute Psychotic 
Episodes The Effects of Cognitive Behavior Therapy and Premature Termination of 
Treatment. The Journal of Nervous and Mental Disease. 2006 Oct;194: 740–745 

16. Startup M, Jackson M C, Bendix S. North Wales randomized controlled trial of 
cognitive behaviour therapy for acute schizophrenia spectrum disorders: outcomes at 6 
and 12 months. Psychological Medicine. 2004 Apr;413 - 422  

17. Startup M, Jackson M C, Keith E E, Bendix S. North Wales randomized controlled 
trial of cognitive behaviour therapy for acute schizophrenia spectrum disorders: two-
year follow-up and economic evaluation. Psychological Medicine. 2005 Sep; 1307 - 1316 

18.   Kay S R, Flszbeln A, Opler L A.  The Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) 
for Schizophrenia. 1967; 13 (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemiska institutionen 

901 87 Umeå, Sweden 

Telefon: 090-786 50 00 

Texttelefon 090-786 59 00 

www.umu.se 


