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1. SAMMANFATTNING
Ångest kan definieras som olustkänslor eller kroppsliga spänningssymtom inför en förväntad fara där det upplevda hotet kan komma utifrån eller inifrån. Ångest kan yttras med
kroppsliga symtom som hjärtklappning eller bröstsmärtor. Ångest klassificeras i generaliserad ångest (eng. Generalized Anxiety Disorder, GAD), social fobi (eng. Social Anxiety
Disorder, SAD), posttraumatiskt stressyndrom (eng. Post Traumatic Stress Disorder,
PTSD), tvångssyndrom (eng. Obsessive Compulsive Disorder, OCD), specifika fobier och
panikångest. Cirka var tredje kvinna och var femte man kommer någon gång i livet att
drabbas av ett ångestsyndrom. Insjuknandet sker ofta i unga år och tillståndet kan medföra stort lidande. Ångestsyndrom är också vanligt hos barn och ungdomar, och bidra till
betydande försämringar i livskvalitet, och det leder ofta till undvikande beteende som kan
begränsa vanliga utvecklande arbetsuppgifter.
Troligtvis beror ångestsjukdomar på en obalans mellan funktionella delar i det centrala
nervsystemet (CNS). Tre system tros vara inblandade: det adrenerga, det serotonerga och
GABA (eng. gamma-aminobutyric acid) systemet. Vid ångest uppstår en obalans mellan
signalsubstanserna, där noradrenalin dominerar över serotonin och GABA. Amygdalan,
som är en del av det limbiska systemet, är också inblandad, liksom genetik, stress och miljö faktorer som också har en roll i uppkomsten av ångestsyndrom.
Det finns flera olika läkemedel som används för att behandla ångest. Vanligast är så kallade selektiva serotoninåterupptaghämmare (eng. Selective Serotonin Reuptake Inhibitor,
SSRI) eller icke selektiva serotoninåterupptaghämmare (eng. Serotonin and Noradrenallin
Reuptake Inhibitor, SNRI). SSRI förstärker effekten av signalsubstansen serotonin och
SNRI förstärker effekten både av serotonin och också signalsubstansen noradrenalin. Dessa läkemedelstyper är vanliga vid behandling av depression, men de har visat sig fungera
bra för att behandla ångest. En annan typ av läkemedel som används är bensodiazepiner.
Dessa dämpar snabbt ångesten, men de bör bara användas under kortare perioder eftersom de är beroendeframkallande när de används under längre tid. Ofta kombineras läkemedel med annan behandling, framför allt kognitiv beteendeterapi KBT, som grundas på
inlärningsteori som baseras på att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga
förändringar och beteendeförändringar, och viceversa.
Ångestsyndrom kräver stora insatser från samhället och innebär ett stort lidande både
för individen och närstående. Målet med detta arbete är att undersöka om farmakoterapi
kan vara mer effektiv än KBT, och viceversa, eller om det är en kombination av båda det
som ger bättre resultat. Internet-levererad KBT, IKBT, är en utvecklingsmöjlighet för KBT
som också studeras i denna rapport.
Artiklar, publicerade mellan 2011 och 2014, söktes i databasen PubMed mellan
20140110-20140305. 13 artiklar som var representativa för denna studie valdes ut. Även
SBU, Läkemedelsverket, Stockholms läns landsting och Läkartidningen har använts som
källor.
Slutsatsen från denna studie är att för samtliga ångestsyndrom finns behandlingsmetoder med dokumenterad effekt. För de flesta ångesttillstånd är en kombination av farmakoterapi och psykoterapi, framför allt KBT, det som ger bättre resultat, med något undantag.
IKBT kan också erbjuda effektiv behandling av ångest exempelvis till personer som av någon anledning inte kan åka till en vanlig ansikte mot ansikte KBT terapeut.
Nyckelord: ångest, kognitiv, farmakoterapi, psykoterapi, kombinerad.
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2. INTRODUKTION
2.1 Bakgrund:

Ångest kan definieras som ”tillstånd som upplevs som rädsla eller spänning och
tryck, beroende på om man betonar en psykisk eller en kroppslig aspekt. Låg grad av
ångest kallas ängslan, ängslighet eller oro, medan hög grad upplevs som skräck eller
panik. Prototypen för ångest är fruktan eller rädsla, det vill säga, reaktioner i en farofylld situation”. (1)
Ångest är då ett naturligt alarmsystem som ser till att man snabbt kan samla kraft för
att slåss eller fly från en fara. Att reagera med ångest inför olika situationer i livet kan
vara normal, exempelvis inför krävande uppgifter. Då aktiveras och stimuleras kroppen
och hjärnan för att prestera bättre inför dessa situationer. Det är vanligt att använda
termen ångest för att beskriva olika typer av psykiskt obehag och lidande. Men när det
här obehaget är överdrivet och inte står i proportion till den verkliga faran, handlar det
om riktig ångest.(2)
Enligt en rapport från SBU har 12-17 procent av befolkningen någon form av ångestsyndrom. Detta innebär en kostnad för samhället av cirka 20 miljarder kronor per år.
Ångestsyndrom är vanligast bland kvinnor. Upp till 30 procent av kvinnor och 20 procent av män riskerar att ha ångest någon gång i livet. (3) I en tvärsnittsstudie av hela
befolkningen i Stockholms län av sex vanliga diagnoser (diabetes, depression, ångest,
hypertoni, astma och KOL), som inkluderade befolkningen den 31 december 2011
(N=2 093 717) och registrerade diagnoser mellan 2007 och 2011 från primärvård, specialiserad öppenvård och slutenvård, var prevalensen (andelen individer som registrerats med dessa diagnoser) för ångest högre hos kvinnor än män (6,3 procent hos kvinnor och 3,4 procent hos män) och den var relativt konstant hos individer över 18 år (det
vill säga den ökade inte med åldern).(4) När det gäller ungdomar, har andelen som sökt
öppen barn- och ungdomspsykiatrisk vård ökat de sista åren. (3)
Med tanke på de kostnader som ångestsjukdomar innebär för samhället och det lidande som innebär både för den drabbade och närstående, det kan vara intressant att
veta om det finns någon behandling som är mer effektiv än den andra, och att veta om
det finns någon behandling som är mer effektiv beroende på vilken typ av patient eller
ångest man pratar om. Internetbaserad KBT, exempelvis, skulle man kunna tänka sig
att det kan bli mer effektiv för ungdomar som har vuxit upp med den tekniken, medan
kanske medicinering skulle kunna tänkas vara mer effektiv för lite äldre befolkning som
fortfarande tror mer på vanliga piller.

2.2 Vad händer i kroppen? Patofysiologi
Troligtvis beror ångestsjukdomar på en bristande jämvikt mellan tre system i CNS:
det adrenerga, det serotonerga och GABA systemet. Det uppstår en obalans mellan signalsubstanserna, där noradrenalin dominerar över serotonin och GABA. Brist på serotonin har visats vara relaterad till depression och ångest. Det har också observerats att
blodnivåer av adrenalin, noradrenalin och kortisol ökar, vilket speglar aktivering av
binjurebarken som binjuremärgen. Det autonoma nervsystemet och den tvärstrimmiga
muskulaturen aktiveras. Amygdalan, en del av det limbiska systemet som bl. a. styr
rädsla och andra känslor, är också inblandad. Vid ångest är amygdalan mer känslig för
nya situationer och reagerar lättare med stress. Med hjälp av magnetisk resonanstomografi har man kunnat se förändringar i den, i individer med ångest. (2,3,5)
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Genetik, stress och/eller tidiga miljöfaktorer anses vara orsaker till ångest. Dessa faktorer skapar vissa personlighetsdrag hos personer som kan predisponera de för att utveckla ångest. Dessa drag är bland annat samvetsgrannhet, stark pliktkänsla, ovilja att
stå i skuld, låg självkänsla och osjälvständighet. De ärftliga faktorerna är särskilt tydliga
vid panik- och tvångssyndrom (1).
Vanliga symtom är spänningshuvudvärk, smärtor och stelhetskänsla i nacken, tandgnissling (bruxism), globuskänsla (känsla av en klump i halsen), spänd och pressad röst
och känsla av motstånd mot andningen. Ibland upplever man också bröstsmärtor som
liknar kärlkramp (pseudoangina pectoris), men dessa blir inte värre vid ansträngning,
till skillnad från en riktig kärlkramp. Aktiveringen av det autonoma nervsystemet leder
till symtomen som "hjärtoro" (palpitationer), rodnad omväxlande med blekhet, svettning, kalla händer och fötter (kallsvett), besvär från magen som diarré omväxlande
med förstoppning samt täta urinträngningar. (1)
Ganska vanlig är också komorbiditet med ångestsyndrom, dvs, att man visar samtidigt olika typer av ångest, eller ångest och depressiva syndrom eller missbruk. Differentialdiagnoser kan vara neurologiska, kardiovaskulära, endokrina sjukdomar och
även KOL.

2.3 Klassifikation

Det finns många olika former av ångestsjukdomar och alla yttrar sig på olika sätt:

Panikångest: symtomen (yrsel, andnöd, hjärtklappning och dödsskräck) kommer plötsligt och varar oftast bara några minuter. Det händer till exempel att
man är rädd för att ha drabbats av någon allvarlig sjukdom. Panikattackerna
kan göra att man blir ängslig för nya attacker (förväntansångest) och kan ibland
leda till torgskräck (agorafobi).
 Social fobi (SAD): personen är rädd för att dra till sig andras uppmärksamhet
och för att bete sig på ett generande eller förödmjukande sätt. Detta begränsar
både privat- och yrkeslivet eftersom man undviker sociala situationer där detta
skulle kunna hända. Man kan rodna, bli darrhänt och få hjärtklappning.
 Specifik fobi: inför en speciell situation eller föremål som framkallar ångesten.
Det kan till exempel vara flygresor, spindlar, höjder… Specifika fobier är de vanligaste ångestsjukdomarna i Sverige men många söker inte hjälp.
 Tvångssyndrom (OCD): man har svårt att styra sina tankar eller handlingar från
en viss tanke eller ett visst beteende. Ett vanligt exempel är att man känner ett
konstant behov av att tvätta sig.
 Generaliserat ångestsyndrom (GAD): personen har då en konstant malande oro
och ängslan, som leder till muskelspänningar, svettningar, orolig mage och
störd sömn. Det behöver inte vara någon speciell händelse man oroar sig för,
dock kan ibland röra sig om en oro för att drabbas av olyckor eller sjukdomar.
Oftast har det funnits en ängslighet ända sedan barnåren.
 Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD): kan utlösas efter att man har upplevt
svåra livshotande eller kränkande upplevelser (katastrofer, olyckor, tortyr, våldtäkt, m.m.). Den drabbade få plötsliga och intensiva minnesbilder av händelsen,
som i sin tur kan orsaka sömnrubbningar och mardrömmar, eller att man undviker olika saker. (5)
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2.4 Diagnostik
På samma sätt som vid andra psykiska sjukdomstillstånd, baseras diagnossättningen
vid ångestsyndrom på symtombeskrivningar. Det är viktig att ställa en korrekt diagnos
för att sedan kunna ge patienten ett adekvat omhändertagande, med en rätt behandling och uppföljning. (6)
Det finns två stora diagnossystem för psykiatriska sjukdomar: ICD (International
Classification of Diseases) framtaget av WHO (World Health Organisation), samt DSM
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) utvecklat av den amerikanska
psykiatriska föreningen. Båda har rediverats vid flera tillfällen och de sista versionerna
är ICD-10 och DSM-5. (7,8) Oftast klassificeras ångestsyndromen lika i båda, men i
vissa fall kan begränsade skillnader bli väsentliga, därför är det viktig att ange vilket
diagnossystem och version har man använt för att, till exempel, värdera effekten av
behandllingen. Det finns ett stort antal skattningsskalor för varje syndrom, som hjälper
till att uppskatta och följa tillståndets svårighetsgrad och effekten av behandling (3)
Patienten ska uppfylla flera kriterier enligt klassificering för att få en viss diagnos. Till
exempel enligt DSM-5, i en panikattack ska patienten visa minst fyra karakteristiska
symtom som utvecklas hastigt och når kulmen inom tio minuter. Vid GAD ska patienten under de senaste sex månaderna känt sig ängslig, överdrivet bekymrad över flera
saker samt haft minst ytterligare tre ångestsymtom. (7)

2.5 Behandling
Ibland kan ångest vara överdriven och kommer upp utan att det finns en reell fara.
Den drabbade upplever många besvärande kroppsliga symtom och svårigheter att tänka rationellt. Detta leder till att man ofta mår dåligt och till att det dagliga livet begränsas, till exempel genom att undvika vissa vanliga situationer som patienten vet att
kommer att utveckla ångesten. I dessa fall kan den behöva behandlas. (5) Enligt SBUs
behandlingsrekommendation från 2005 kan ångestsyndrom behandlas framgångsrikt
med både icke-farmakologiska och farmakologiska metoder. (3)

2.5.1 Läkemedel
För farmakologisk behandling rekommenderas i första hand SSRI-läkemedel (selektiva serotoninåterupptagshämmare), som sertralin och fluoxetin, på grund av mindre
allvarliga biverkningar och lägre toxicitet vid överdosering jämfört med andra antidepressiva läkemedel. Citalopram har inte lika god effekt i jämförelse med andra SSRI
(svag dokumentation). Andrahandsmedel är främst SNRI-läkemedel (icke-selektiva
serotoninåterupptagshämmare), som venlafaxin, men även TCA (tricycliska antidepressiva) som klomipramin. (2,3,5,9)
SSRI förstärker effekten av signalsubstansen serotonin och SNRI förstärker effekten
både av serotonin och också noradrenalin. Båda dessa läkemedelstyper är vanliga vid
behandling av depression, men de har visat sig fungera bra också för att behandla
många typer av ångest. Vid behandling av ångest används lägre doser än vid depression, undantaget tvångssyndrom. (5,9)
SSRI och SNRI är inte beroendeframkallande. Bensodiazepiner (ångestdämpande
läkemedel) däremot, bör undvikas på grund av risken för beroendeutveckling om de
väljs som långtidsbehandling. De ska användas bara vid tillfällig ångest och korta peri3

oder, exempelvis när man börjar en behandling med SSRI eller SNRI, då vissa patienter
upplever något ökad ångest under de första veckorna av behandlingen, innan effekten
av de medicinerna märks. Under den tiden kan man ibland behöva ett lugnande medel.
I dessa fall är oxazepam förstahandsval. Den har kort halveringstid, snabbt insättande
effekt och avsaknad av aktiva metaboliter. Alternativ till benzodiazepiner, när dessa ska
undvikas är alimemazin, prometazin och hydroxicin. Dessa har omfattande erfarenhet,
låg kostnad och låg beroende risk. (2,3,5,9)

2.5.2 Kognitiv beteendeterapi KBT
Enligt nationella riktlinjer är psykologisk behandling, framför allt kognitiv beteendeterapi KBT, en viktig del av behandlingsstrategier för ångest, i synnerhet för panikångest, specifika fobier, social fobi, tvångssyndrom och posttraumatiskt stressyndrom, där
det finns ett starkt vetenskapligt bevis. För generaliserad ångest syndrom är det dock
stödet mindre. (3)
KBT bygger på kognitiv terapi och beteende terapi. Den kognitiva delen studerar hur
tankarna spelar roll för hur vi tolkar och bearbetar informationen, och beteendeterapiet
baseras på teorier om hur man lär sig saker. KBT kan också innehålla andra behandlingsmetoder, till exempel mindfullness. (2)
Kognitiv beteendeterapi grundas på inlärningsteori som handlar om hur våra beteenden formas i samspel med miljön och hur våra tankar påverkar känslor och beteenden. Enligt inlärningsteorin har vi någon gång i livet lärt oss vårt beteende, och om man
vill ändra på det, måste man lära sig något nytt. Detta kan sammanfattas i att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar,
och vice versa. Exempelvis, han man blivit skrämd av något som barn, kan detta leda
till att man kopplar ihop en viss sak med rädsla i vuxen ålder. Denna rädsla kan också
”läras” eller ”kopieras” från en förälder, till exempel. (2)
Terapeuten gör en beteendeanalys och undersöker vad det är som leder till ångesten
i varje fall. Tillsammans med patienten, kommer man överens om en behandlingsplan,
som provas och utvärderas under behandlingstiden. KBT behandling för ångest ges
ofta en gång per vecka under 5–20 veckor Vid varje träff får patienten olika hemuppgifter. Syfte med dessa är att man gradvis ska utsätta sig för de situationer som ger ångestattacker. Genom att börjar med något som väcker lite ångest och successivt öka svårigheten av exponeringen, brukar rädslan eller ångesten minska. En viktig faktor för en
framgångsrik behandling är att man har förtroende för sin terapeut och ett bra samarbete. (6)
I den typ av KBT som traditionellt har funnits, träffas terapeuten och patienten (eller
grupp av patienter) ansikte mot ansikte. Men uppkomsten av internet har erbjudit nya
möjligheter och numera kan patienten behandlas via IKBT (internetförmedlat KBT).
Den här nya typen av KBT har utvärderats i ett stort antal studier under drygt ett decennium, och den består av ett självhjälpsprogram under omkring 10 veckors tid med
stöd av en kvalificerad behandlare via mejl, via behandlingsplattformen eller per telefon. I vissa fall är den även mer förenklad, och det utförs helt självständigt eller med
bara administrativt stöd, genom att patienten får via en webbsida tillgång till ett textavsnitt i veckan och övningar som ska göras på egen hand. (3)
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3. SYFTET
Det huvudsakliga målet i detta arbete är att göra en undersökning om hur effektiva är
behandlingar med läkemedel och behandlingar med KBT för ångest, båda i för sig eller
i kombination och om en viss behandling är mer fördelaktig för en viss typ av patient/ångest.

4. METODER OCH SÖKNING
Den här rapporten är en litteraturstudie där 13 vetenskapliga artiklar valdes ut och
studerades.
Dessa artiklar söktes i databasen PubMed. Fritextsökning och MeSH användes.
Sökningar gjordes mellan 20140110-20140310 och de sökord som användes var
bland annat anxiety disorders, cognitive behavioral therapy, pharmacotherapy, psycotherapy, combined therapy och treatment med olika kombinationer av AND och OR.
Sökningen begränsades till studier på engelska, svenska eller spanska, full text och som
publicerades mellan 2011-2014. Funktionen ”related data” användes. Eftersom många
av de artiklar som hittades handlade bara om en viss typ av ångest, och detta var inte av
intresse för denna rapport, nya sökningar med tillägg av NOT följt av namnet på varje
ångesttyp gjordes. Ett stort antal artiklar jämförde behandling med läkemedel eller
KBT för flera olika sjukdomstillstånd, inte bara ångest. Dessa valdes också bort med
NOT funktionen (exempelvis NOT ADHD, NOT DEPRESSION…). Tre artiklar (4.2, 4.3,
4.12) som studerade både ångest och depression inkluderades ändå i studien eftersom
de ansågs innehålla speciellt mycket information om ångest. Efter en genomläsning av
de artiklar som fanns kvar, 13 som tycktes vara mer intressanta för denna studie valdes
ut till slut.
Även SBU, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Stockholms läns landsting har använts som källor.
5. RESULTAT
5.1 Cognitive behavioural therapy for anxiety disorders in children
and adolescents.(10)
Enligt en Cochrane översikt från 2005 är kognitiv beteendeterapi (KBT) effektivt vid
behandling av ångest i barndomen, men det som inte har studerats och är målet till
denna artikel är den relativa effekten av KBT kontra icke-KBT aktiva behandlingar, den
relativa effekten av KBT kontra mediciner och kombinationen av KBT och medicinering
jämfört med placebo, och de långsiktiga effekterna av KBT.
Information i denna artikel söktes i Cochrane Central Register of Controlled Trials
(CENTRAL) och Cochrane Depression, Anxiety and Neurosis Group Registret, som
består av relevanta randomiserade kontrollerade studier från databaser The Cochrane
Library (1970-juli 2012), EMBASE, (1970-juli 2012) MEDLINE (1970-juli 2012) och
PsycINFO (1970-juli 2012).
I denna översikt inkluderades och granskades alla randomiserade kontroll studier
(eng. Randomized Controlled Trial, RCT) i KBT kontra väntelista, aktiva kontrollförhållanden, TAU (Treatment Us Usual) eller medicinering. Alla deltagare uppfyllde kriterierna i Diagnostic and Statistical Manual (DSM) eller den internationella sjukdomsklas5

sifikationen (ICD) för en ångest diagnos, exklusive enkel fobi, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och selektiv mutism.
Fortyen studier med 1806 deltagare granskades. Studierna involverade barn och
ungdomar med mild till måttlig ångest, i universiteten, kliniker och skolar. För det
primära resultatet av remission av någon ångest diagnos för KBT kontra väntelista kontroller, ITT (intention to treat) analyser med 26 studier och 1350 deltagare visade en
OR (oddskvoten) på 0,13 95% CI (eng. Confidence Interval) 0,09-0,19. Antalet som
behöver behandlas (eng. number needed to treat NNT) för att en person ska få nytta av
behandlingen var 6,0 (95% CI 7,5-4,6).
Författarna anser att psykologisk behandling för barn ångest är en viktig punkt i behandlingstrategier, särskilt med tanke på oro över användandet av selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) hos barn och ungdomar. Men när det gäller medicinering, är bevisen begränsade: KBT tycks vara lika effektivt som SSRI-antidepressiva, och
kombinationsterapin tycks vara effektivare än enbart endera behandlingen. Bevis på
jämförande effekten är begränsad till bara en undersökning, så mer forskning behövs.
Slutsatser från författarna är att KBT är en effektiv behandling för barn och ungdomar med ångest, men det finns inte tillräckliga eller övertygande bevis på att KBT är
effektivare än aktiva kontroller, TAU eller medicinering vid uppföljning.
5.2 Adding psychotherapy to antidepressant medication in
sion and anxiety disorders: a meta-analysis.(11)

depres-

Detta är en metaanalys av randomiserade studier där effekten av behandling med
antidepressiv medicin jämfördes med effekterna av kombinerad läkemedelsbehandling
och psykoterapi (bland annat KBT) hos vuxna med diagnosen depression eller ångest.
Tidigare metaanalyser har undersökt denna fråga men de syftar till en sjukdom, särskilt
depression och panik. För andra sjukdomar som till exempel social fobi (SAD) och
tvångssyndrom (OCD), flera primära studier har gjorts, men dessa har ännu inte integrerats i metaanalyser. Målet med denna uppsats var att ge en övergripande metaanalys av studier som jämför antidepressiv medicin med kombinerad behandling för ångest och depressioner.
52 studier (med 3623 patienter) uppfyllde inklusionskriterierna, 32 om depressioner
och 21 om ångest (en på både depressiva och ångestsjukdomar). Av de 3623 patienter
deltog 1767 i den kombinerade behandling och 1856 i endast farmakoterapi.
För de flesta studier (n = 32) rekryterades patienterna (vuxna i allmänhet) enbart
från kliniska prover. De flesta psykoterapier var kognitiva och beteendemässiga terapier. Antalet behandlingstillfällen varierade från 5 till 56, men de flesta behandlingar (n
= 36) hade mellan 10 och 20 sessioner. De antidepressiva läkemedel som undersöktes i
studierna inkluderade SSRI (n = 22), TCA (n = 13), SNRI (n = 3), MAO (eng. monoaminoxidase) hämmare (n = 4), och behandling med olika typer av antidepressiv medicin (n = 10 ).
Den totala skillnaden mellan läkemedelsbehandling och kombinerad behandling var
g = 0,43 (95% CI: 0,31-0,56), vilket betyder att det finns en måttligt stor effekt och kliniskt betydelsefull skillnad till förmån för kombinerad behandling (g=0 skulle innebära
stor effekt av kombinerad behandling och stor skillnad i effekt i jämförelse med bara
läkemedelsbehandling, medan g=1 skulle gynna läkemedelsbehandling). Antal som
behöver behandlas (eng.number needed to treat NNT) var 4,20.
Författarna konstaterade att det fanns tillräckligt med bevis för att anse att kombinerad behandling är mer effektiv för egentlig depression, panikångest och tvångssyn6

drom. Effekterna av kombinerad behandling jämfört med placebo bara var ungefär
dubbelt så stora som de i farmakoterapi jämfört med enbart placebo, vilket igen tyder
på den kliniska fördelen med kombinerad behandling. Resultaten visade också på att
effekterna av läkemedelsbehandling och de av psykoterapi är i stort sett oberoende av
varandra, men båda bidrar ungefär lika på effekterna av kombinerad behandling.
Slutsatser som författarna drar efter denna metaanalys är att det finns tydliga bevis
för att kombinerad behandling med psykoterapi och antidepressiva läkemedel är mer
effektiv än behandling med antidepressiva medel ensamma. Denna skillnad var betydelsefull för egentlig depression, panikångest och tvångssyndrom, och troligtvis för
social fobi, men detta behöver mer undersökning. Det fanns inte tillräckliga bevis för en
signifikant skillnad i dystymi (som är en typ av depression), posttraumatisk stressyndrom och generaliserad ångest, men detta kan bero på det låga antalet studier och låg
statistisk signifikans. Den överlägsna effekten av kombinerad behandling förblev signifikant vid 1-2 års uppföljning.
5.3 The efficacy of psychotherapy and pharmacotherapy in treating
depressive and anxiety disorders: a meta-analysis of direct comparisons.(12)

Det är bevisat att psykoterapi och antidepressiva läkemedel är effektiva vid behandling av depression och ångest, men det är inte känt om de är lika effektiva för alla typer
av sjukdomar, och om alla typer av psykoterapi och antidepressiva läkemedel är lika
effektiva för varje sjukdom.
Detta är en metaanalys av randomiserade studier där effekten av psykoterapi (bland
annat KBT) jämfördes med behandling med antidepressiva mediciner vid depressivaoch ångestsjukdomar. Försökspersonerna var vuxna med depression, paniksyndrom
med eller utan agorafobi, GAD, SAD, OCD, eller PTSD. Endast studier där de uppfyllde
diagnostiska kriterier för sjukdomen enligt en strukturerad diagnostisk intervju - som
den Strukturerade Kliniska Intervjun för DSM-IV (SCID), Composite International
Diagnostic Interview (CIDI) eller Mini International Neuropsychiatric Interview
(MINI) - inkluderades.
Systematiska sökningar i databaser gav 67 randomiserade prövningar, med 5993 patienter som uppfyllde inklusionskriterierna, 40 studier för depressioner och 27 för ångest. Den totala effekten storlek som indikerar skillnaden mellan psykoterapi och farmakoterapi efter behandling var g=0,02 (95% CI:-0,07 till 0,10), vilket inte var statistiskt
signifikant.
Författarna konstaterade att läkemedelsbehandling och psykoterapi har liknande effekter i flera depressiva och ångestsjukdomar, men detta är inte sant för alla sjukdomar, speciellt inte för OCD (g=0,64) där psykoterapi var betydligt effektivare än farmakoterapi och dystymi (g=0,30), där farmakoterapi var betydligt effektivare än psykoterapi. Detta är den första metanalysen som visar att psykoterapi är effektivare än läkemedelsbehandling för OCD, vilket anser författarna är viktigt ur ett kliniskt perspektiv,
eftersom OCD betraktas ofta som den mest svår ångest . Skillnaderna i effekter mellan
psykoterapi och antidepressiva mediciner var små till obefintliga för egentlig depression, panikångest och SAD.
De flesta psykoterapier och farmakoterapier var lika effektiva, men detta är inte sant
för alla behandlingar, särskilt för TCA och icke-direktiv stödjande rådgivning: farmakoterapi var effektivare än icke-direktiv rådgivning och psykoterapi var effektivare än
läkemedelsbehandling med TCA.
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Slutligen påpekar författarna att behandlingarna kan vara lika i effekt, men de kanske inte är lika i fråga om patientens preferenser och kostnader och detta behöver ytterligare undersökningar.
5.4 The Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy: A Review of Metaanalyses.(13)
Huvudsyftet med denna översikt var att ge en heltäckande undersökning av metaanalyser som studerar effekten av KBT. Sökningar gjordes i PubMed, PsycINFO och
Cochrane. 269 metaanalyser hittades. Av dessa beskrev författarna ett representativt
urval av 106 metaanalytiska studier som undersökte KBT för ett stort antal problem,
bland annat olika typer av ångest. 84 % publicerades efter 2004. De metaanalyser som
ingår i denna översikt har alla bedöms vara metodologiskt korrekta.
Det starkaste stödet finns för KBT för ångest, somatoforma störningar, bulimi, kontrollproblem ilska och allmän stress.
KBT för social fobi ger en medelstor till stor effektstorlek jämfört med kontroll eller
väntelista, med betydande underhåll och även förbättring av vinster vid uppföljning.
För paniksyndrom utan agorafobi, kombinationsbehandling med KBT och tillämpad
avslappning var lika i effekt, och båda i för sig eller i kombination var mer effektiva än
användning av läkemedel.
KBT för specifika fobier var lika effektiv som tillämpad avslappning och tillämpad
spänning. För generaliserat ångestsyndrom GAD, var KBT överlägsen jämfört med kontroll eller piller placebo förhållanden, och lika effektivt som avkoppling terapi, understödjande behandling, eller psykofarmakologi, men mindre effektivt i jämförelse med
uppmärksamhet placebo och hos dem med svårare generaliserat ångestsyndrom symptom.
KBT för posttraumatiskt stressyndrom var överlägsen jämfört med väntelista, eller
andra behandlingar (t.ex. stödjande rådgivning).
Kliniska studier visade också en stor effekt storlek för KBT för tvångssyndrom.
Författarna granskade också studier om KBT för barn och äldre. De anser att det
finns stöd för prioriterad användning av KBT metoder i behandling av ångest hos barn
och ungdomar. Vidare, KBT behandling för tvångssyndrom jämfört med alternativa
metoder (ingen behandling, andra psykosociala behandlingar och läkemedel såsom
klomipramin och fluvoxamin) resulterade i betydligt bättre resultat. KBT var lika effektiv som andra psykoterapier (t.ex. interpersonell terapi och terapifamiljesystem), men
ansågs vara bättre än selektiva återupptagshämmare på grund av minskad risk för biverkningar och högre kostnadseffektivitet.
Hos äldre, var ångestsymtom betydligt mindre efter KBT än efter antingen en väntelista kontrollgrupp eller andra behandlingsmetoder, detta i motsatsen till andra gjorda
studier.
Sammanfattningsvis, effekten av KBT för ångest var stark, trots heterogenitet i ångest patologi, jämförelseförhållanden, uppföljningsdata, och allvarlighetsgrad. Stora
effektstorlekar finns för behandling av tvångssyndrom, och åtminstone medeleffektstorlekar för social fobi, panikångest och posttraumatiskt stressyndrom.
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Generellt är KBT en effektiv första linjens strategi för behandling av ångest, som också ger positiva effekter på sekundära symptom som sömn dysfunktion och ångest känslighet.
Internet-guidad KBT visade också lovande resultat i omedelbar symtomlindring jämfört med ingen behandling, men det behövs ytterligare studier för den långsiktiga underhållet av denna typ av KBT.
I allmänhet är bevisbasen mycket stark särskilt för att behandla ångest. Men det
finns fortfarande ett stort behov av högkvalitativa studier och förbättringar av KBT
strategier. Dessutom har många av dessa metaanalyser inkluderat studier med små
storlekar prov eller otillräckliga kontrollgrupper. Med undantag för barn och äldre befolkningar, inga metaanalytiska studier av KBT finns för vissa undergrupper, såsom
etniska minoriteter och låginkomsttagare.
Författarna tycker att, med tanke på den höga kostnadseffektiviteten som KBT innebär, är det förvånande att många länder, däribland många utvecklade länder, ännu inte
har gjort KBT som första linjens intervention för psykiska störningar

5.5 Advantages and limitations of Internet-based interventions for
common mental disorders.(14)
Internet levererade terapier har testats för vanliga psykiska störningar, och resultaten av dessa visar hittills liknande resultat som i ansikte mot ansikte psykoterapi och
att de är kostnadseffektiva. Modellen av Internet-levererade behandling som det har
varit mest forskning är Internet-levererade kognitiv beteendeterapi (IKBT). Andra modeller av psykoterapi (t.ex. psykodynamiska och interpersonella psykoterapier) har
också levererats via internet men i mycket mindre utsträckning.
I denna studie diskuterar författarna för- och nackdelar med internet baserade behandlingar för vanliga psykiska sjukdomar, med fokus på IKBT.
För- och nackdelar med hur deltagarna i internetstudier rekryteras och diagnostiseras granskades och författarna anser att medan online-enkäter ger robusta resultat,
diagnoser kan inte fastställas utan någon kontakt med patienten. Många personer med
ångest når aldrig specialistkliniker och ibland träffar de inte ens allmänläkaren. Med
hjälp av online-rekrytering och behandling kan detta problem minska och då kan patienter som annars inte hade behandlats, få evidensbaserad psykologisk behandling för
första gången. Denna är en tydlig fördel.
Men ett problem med online rekrytering är huruvida de egenskaper hos patienter
som använder online-tjänster liknar dem som väljer traditionella ansikte mot ansikte
kliniker, vilket är viktigt för att kunna använda detta på folkhälsonivå. Trots att en vanlig observation i internet prövningar är att forskningsdeltagare tenderar att vara bättre
utbildade än den allmänna befolkningen, är författarnas erfarenhet att patienter som
använder Internet-levererade behandlingar representerar ett brett spektrum av människor. Dessa inkluderar personer med både låga och höga utbildningsnivåer och olika
kulturella grupper. Detta är i för sig en utmaning för utformningen och genomförandet
av IKBT.
De studerade också rollen av terapeuten och drog slutsatsen att, även om behandlingar med vägledning verkar leda till bättre resultat än ostyrda behandlingar, kan denna vägledning vara främst praktisk och stödjande mer än terapeutisk. Förutsatt att innehållet i Internet-behandlingen är av lämplig kvalitet och tillräckligt engagerande för
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patienter, kan terapeuten expertis vara mindre viktig än i ansikte mot ansikte behandlingar. Terapeuten kan fokusera på att stödja patienterna att behärska färdigheter och
övervinna hinder för tillämpningen av interventionen, vilket bland annat ger mer effektivitet i tid.
En kortfattad beskrivning av för- och nackdelar med internet levererad terapi gavs i
studien. Fördelarna är förbättrad tillgång till evidensbaserade behandlingar för patienter samt kostnadseffektiviteten jämfört med ansikte mot ansikte behandling. Eftersom
patienterna kan återgå till programmet när det passar dem, detta kan underlätta inlärning och retention. Dessutom, med hjälp av automatiserade programfunktioner, kan
terapeuter följa patientens framsteg och stödja innan en kris utvecklas. Det innebär att
patienter i en Internet-intervention kan få stöd från en terapeut snabbare än vad som
varit fallet om de fick bara veckobesök.
De huvudsakliga nackdelarna har att göra med att det är ett helt nytt och icke studerat område. Det krävs exempelvis ytterligare information om graden av negativa resultat och risken för att dessa inte upptäcks. Negativa resultat efter psykologiska behandlingar är en försummad aspekt, och det har i stort sätt inte skrivits någonting om det i
Internet interventioner.
Sammanfattningsvis finns det en stark och konsekvent faktabas till förmån för
IKBT. Men författarna anser att det krävs mer information om vilka är de avgörande
faktorer för avhopp och bortfall, liksom om de potentiella fördelarna av IKBT jämfört
med ansikte mot ansikte psykoterapi.
Slutligen diskuterar författarna utmaningarna med att sprida internet interventioner.
Bevisen hittills tyder på att Internet-interventioner är effektiva när de ges i vanliga kliniska miljöer, och att fler patienter kan få tillgång till hälso- och sjukvård på det sättet,
men båda kliniker och patienter behöver veta mer om dessa interventioner. Dessutom
kliniska riktlinjer behöver utvecklas. Flera forsknings frågor kvarstår, bland annat hur
Internet interventioner kan blandas med traditionella former av vård.
5.6
Pharmacotherapy for anxiety disorders in children and adolescents.(15)
Denna artikel diskuterar bedömning och behandling av ångeststörningar i ungdomen, med fokus på faktabasen för farmakologisk behandling och viktiga kliniska överväganden för att optimera vården.
Det finns många fler randomiserade kliniska studier (RCT) för farmakologisk behandling av ångestsyndrom hos vuxna jämfört med ungdomar, dock finns det också
bevis för att noggrant genomfört insatser med läkemedel förbättrar symtomen hos barn
och ungdomar.
Trots att det är svårt att jämföra de studierna som finns på grund av begränsade kliniska prover och variabilitet i åtgärder för bedömning och kliniskt svar, har man ändå
kunnat bevisa positiv resultat för flera medel i behandlingen av ångest i både ungdomar
och vuxna, särskilt läkemedel som ger serotonin upptag. En metaanalys av RCT som
undersökte tolerans och effekt av läkemedelsbehandling för ångest i ungdomen fann att
SSRI och SNRI visade klar fördel med en total svarsfrekvens nästan dubbelt så mycket
som placebo.
När det gäller specifika pediatriska ångest subtyper, har OCD det största antalet positiva RCT, som visar klinisk nytta efter behandling med sertralin, fluoxetin, fluvoxa10

min eller paroxetin. Bevis för citalopram är begränsad. SSRI är första linjens behandling för farmakoterapi av ångest hos ungdomar, och tre av de fyra läkemedel som godkänts av FDA för behandling av tvångssyndrom hos barn och ungdomar är SSRI: sertralin, fluoxetin, samt fluvoxamin.
Trots att det är mer vanlig med icke-OCD ångest, studier är mer begränsade hos barn
och ungdomar. Olika typer av ångest ofta blandas i behandlingsarmarna, vilket begränsar möjligheten att jämföra svar på behandling med specifik sjukdom. Ändå RCT av
SSRI har visat effekt vid behandling av GAD, separationsångest depression, och social
fobi, ofta i patienter som har en eller en kombination av dessa. I genomsnitt är de positiva effekter av farmakologisk behandling för icke-OCD störningar något större än för
OCD.
Enligt studie Childhood Anxiety Multimodal Study, som utvärderade behandling av
SAD, GAD, och social fobi hos barn och ungdomar, var de tre aktiva behandlingarna
(endast sertralin, endast KBT, kombinationsbehandling) bättre än placebo (24 %), med
den högsta respons i det kombinerade tillståndet, vilket igen visar att, medan monoterapi med antingen läkemedel eller psykoterapi ensam kan vara effektiv, är mer sannolikt att kombinerad terapi blir mer framgångsrik.
Förutom SSRI har mediciner med dubbla hämmande åtgärder på serotonin och noradrenalin (SNRI) också testas i ungdomar med ångestsyndrom. På grund av bristen på
jämförande RCT av SSRI eller SNRI, är val av läkemedel ofta baserade på biverkningsprofiler, interaktioner med andra läkemedel och familjehistoria av medicinering svar.
Tricykliska antidepressiva (TCA) har också visat effekt i flera RCT av ungdomar med
ångest, särskilt klomipramin, som är en FDA indikation för behandling av tvångssyndrom hos barn i åldern 10 och över. Men de används inte så ofta eftersom de kräver
EKG övervakning på grund av risken för hjärtfel, bär hög risk för dödsfall i överdos, och
har flera biverkningar.
Författarna sammanfattar studien i att läkemedelsbehandling för ångest hos ungdomar är effektivt för att förbättra kliniska symptom. Bättre resultat får man med en
kombination av KBT med läkemedel. SSRI är första valet för ångest, med efterföljande
byte till en alternativ SSRI om en första prövning inte lyckas. De positiva effekterna får
man inom några veckor, men longitudinella studier är begränsade. Andra medicinering
som tricykliska antidepressiva och kortvarig användning av bensodiazepiner, kan övervägas, men saknar faktabas och bär ytterligare risker.
5.7 Pharmacotherapy of anxiety disorders: a critical review.(16)
Denna artikel är en granskning där författarna bedömer framsteg inom läkemedelsbehandling av ångest, liksom återstående utmaningar.
Optimering av förebyggande och behandling av ångeststörningar är ett centralt mål
för samtida psykiatri, med tanke på att detta är den vanligaste av de psykiska sjukdomarna.
Studier av farmakoterapi vid ångeststörningar visar båda fördelar och nackdelar. Åt
ena sidan finns det ett stort antal randomiserade kliniska prövningar av ångest och ett
stort antal metaanalyser som innehåller en särskilt stor och övertygande antal studier,
som visar den positive effekten av SSRI vid ångest. Andra analyser har studerat frågor
som optimal definition av svar och remission, optimal dos och varaktighet, och jämförande effekten av olika ämnen. Innovativa frågor, till exempel användningen av läkemedelsbehandling för förebyggande syfte, har börjat studeras.
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Åt andra sidan, en stor andel av patienterna med ångestsyndrom har inte diagnostiseras och behandlas.
Läkemedelsbehandling av ångest hos barn och ungdomar, och äldre är andra områden där det finns ett antal studier, men mycket ytterligare forskning krävs.
Det finns en betydande klyfta i forskningen eftersom de flesta undersökningar har
genomförts vid akademiska centra i höginkomstländer, medan i hela världen den stora
majoriteten av den kliniska bördan av ångest manifesteras i låg- och medelinkomstländer i hela samhället och i primärvården.
Författarna anser att utmaningar återstår såsom svårigheterna för att ställa en lämplig diagnos av ångeststörningar, fel på en betydande andel av patienterna att svara på
första linjens läkemedelsbehandling medel och en begränsad information av effekteller effektivitetsstudier för att kunna behandla dessa fall.
Angående patogenesen av ångest, framsteg har gjorts, men det finns mycket att undersöka inom nya neurovetenskapliga metoder, till exempel, bildbehandling och genuttryck, med läkemedelsbehandling studier för att hjälpa till att hitta nya mål för behandling, och för att bättre anpassa framtida behandlingsstrategier.

5.8 Current diagnosis and treatment of anxiety disorders.(17)
Diagnos metoder för ångest revideras kontinuerligt. Både dimensionella och strukturella diagnos metoder har föreslagits för den nya klassificeringen i Diagnostisk och statistisk handbok för mentala störningar (DSM-5). Men alla dessa har begränsningar och
klassificering har försvårats på grund av till exempel att många patienter har flera sjukdomar samtidigt. Det är inte ovanligt att hitta samexistens mellan två eller flera diagnosticerbara förhållanden i samma patient.
På senare tid, har betoningen i diagnosen fokuserat på neuroradiologisk och genetisk
forskning. Denna strategi grundar sig dels på att det behövs en mer omfattande förståelse av hur biologi, stress och genetik samverkar för att forma symptom på ångest.
Under senare år har forskare och kliniker börjat inse att de processer som ligger bakom ångest och rädsla kan vara lika i de olika störningarna. Detta har resulterat i genomförandet av enhetliga behandlingsregimer i primärvården och i utvecklingen av
enhetlig teori av ångest. Vi vet idag att stress och biologiska faktorer spelar en viktig
roll i patologi vid ångestsyndrom. Ångestsyndrom kan också uppstå i samband med
medicinsk sjukdom.
Ångeststörningar kan behandlas effektivt med farmakologiska och kognitiv beteende
interventioner. Dessa interventioner har olika symptom mål, och olika kombinationer
av dessa strategier måste studeras vidare för att förbättra framtida utfall. Behandlingar
kan också förbättras med utveckling av algoritmer som lätt kan användas i primärvården och med större fokus på att hantera funktionsnedsättningar hos patienter
med ångest.
Slutsatsen för den här rapporten är att ångestsyndrom är behandlingsbart. Effektiva
behandlingar har utvecklats, och algoritmer har förfinats. Det behovs dock mer arbete
som ska riktas mot sammanslagning av kunskapen om de biologiska mekanismerna av
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ångest med behandling för att mer exakt förutsäga och förbättra effekten av behandling.
Författarna tycker att det behovs en bättre administrering av de effektiva behandlingar som idag finns i verkliga vårdmiljöer, till exempel i primärvården, och att informera allmänheten via media. De påpekar att det bör fortsättas att testa alternativa terapier för att behandla och förebygga ångest och hjälpa patienter vars ångest är resistent mot konventionell behandling. Slutligen anser författarna att läkarna måste ta
hänsyn till patientens känslor om psykisk sjukdom och ta itu med detta i början av behandlingen. Alla dessa åtgärder kommer att förbättra vården av patienter med ångest.
5.9 Current perspectives on Internet-delivered cognitive behavioral therapy for adults with anxiety and related disorders.(18)
Syftet med denna översikt är att ge en sammanfattning av forskning om Internetlevererade kognitiv beteendeterapi (IKBT) för ångest störningar.
Trots effektiviteten i ansikte mot ansikte KBT, det finns en mängd nackdelar som de
direkta och indirekta kostnaderna för behandlingen, stigmatisering, och svårigheten att
ha patienter i behandling under kontorstid. Med hjälp av nya tekniker och utveckling
av internet tjänster kan man idag erbjuda nya möjligheter för behandling. Internetlevererade KBT (IKBT) visar sig mycket lovande i effektiv behandling av olika psykiska
sjukdomar. En fördel som IKBT har är att den ger åtkomlig psykoterapi utan behovet
av intensiv terapeut engagemang. Vanligtvis följer patienten ett strukturerad och interaktivt behandlingsprogram tillgänglig på internet i samband med begränsad kontakt
med en terapeut via telefonsamtal, texter, eller e-post. Innehållet bygger vanligen på en
förutbestämd kursplan som presenteras i en serie av lektioner, med hemuppgifter och
kompletterande information. De flesta IKBT program som idag finns grundas på evidensbaserade metoder och syftar till att skapa nya typer av beteenden och tankemönster i patienten.
IKBT har tydliga fördelar jämfört med traditionell ansikte mot ansikte KBT för både
patienter och sjukvårdspersonal. Några problem med vanlig KBT kan vara bristen på
utbildade KBT terapeuter och att tillgång till behandlingen begränsas av många faktorer, bland annat långa patienten väntelistor, stigmatisering och patientkostnaden. Internetbaserade distanspsykoterapier kan vara av särskilt värde för människor
som bor i avlägsna områden, för dem med oregelbundna eller obekväma arbetstider,
och för personer som inte har råd eller är rädda för ansikte mot ansikte terapi på grund
av sin typ av ångest. Slutligen ger IKBT automatiska rapporter om patientens framsteg
under hela behandlingsprocessen samt en korrekt bild av patientens följsamhet och
behandlingen kan upprättas snabbt och enkelt och det skulle behövas.
I denna studie inkluderades 37 randomiserade kontrollerade studier som undersökte
effekten av IKBT program hos vuxna (äldre än 18 år), jämfört med väntelista eller aktiv
kontroll. Dessa studier söktes i Medline och från referenslistor. Flera försök av IKBT för
generaliserad ångest, panikångest och social fobi hittades, samt två för tvångssyndrom,
en för hypokondri, en för specifik fobi (spindlar), och en för posttraumatiskt stressyndrom. Slutligen fanns det fem studier som fokuserade på terapi för antingen en rad
samtidig ångest störningar eller koexisterande ångest och depression.
Effektstorlekar var måttliga till stor för alla sjukdomar, och varierade från 0,30 till
2,53. IKBT var i proportion med ansikte mot ansikte kognitiv beteendeterapi oavsett
om den levereras individuellt eller i grupp format. Vägledning är kanske inte nödvändigt för IKBT för att vara effektiv för omedelbara vinster, men kan vara viktigare på
lång sikt upprätthålla symtomförbättring och maximera patientens följsamhet. Den
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kliniska erfarenheten av terapeuten som ger vägledning verkar inte påverka behandlingsresultatet.
En klar fördel som författarna anser med IKBT jämfört med traditionell ansikte mot
ansikte terapi är minskningen av klinikern tid, vilket ger en fördel i form av mindre
vårdkostnader, och även gör det möjligt för läkaren att avsätta mer tid till de patienter
som behöver mer intensiv behandling, på grund av fall svårighetsgrad eller andra kliniska komplikationer.
Författarna tycker att framtida forskning måste fokusera på den optimala nivån av
vägledning som behövs för att patienten ska få maximall nytta av IKBT, samtidigt balansera en effektiv användning av klinikers tid och resurser. Evidensbaserade kontraindikationer för IKBT bör också studieras för att kunna välja den behandlingsform som
är bäst för varje patient.

5.10 Pediatric anxiety disorders: from neuroscience to evidence-based
clinical practice.(19)
Syftet med denna genomgång av litteraturen är att beskriva epidemiologi, etiologi,
patofysiologi, diagnostik och behandling av pediatrisk ångest. Författarna vill med detta vägleda kliniker att förstå biologin av ångest och för att ge allmänna riktlinjer för rätt
diagnos och behandling av ångeststörningar tidigt i livet. Ångestsyndrom är vanliga, i
samband med ett antal negativa livsresultat, och för närvarande underdiagnostiserade
och underbehandlad.
Studier visar effekt för selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin och sertralin i både pediatrisk OCD och icke-OCD sjukdomar. Vissa
prövningar stödjer också användningen av serotonin-och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) venlafaxin för icke-OCD sjukdomar. Uppskattningar är att cirka fyra
patienter ska använda de tidigare nämnda läkemedlen i ångest behandling för att en för
att uppnå klinisk svarsfrekvens (n = 14 studier/2102 patienter, medicinering 58,1%
jämfört med placebo 31,5%; NNT = 4). Detta är en mycket stark, robust klinisk effekt. Det finns tecken på minskningen i alla ångestsymtom med dessa läkemedel. Det
finns inga direkta bevis för att någon av dessa mediciner ger bättre svar på behandlingen eller tolereras bättre. Men en blandad jämförelse metaanalys visade att mellan SSRI
och venlafaxin, venlafaxin var mindre effektivt än fluvoxamin och paroxetin och mindre
tolererad än fluvoxamin, paroxetin och sertralin.
Förutom SSRI och venlafaxin, har tre studier om användningen av imipramin bland
patienter med ångestsyndrom visat sin effektivitet i icke-OCD sjukdomar. TCA anses
sekundära val på grund av biverkningarna och att de kräver kontinuerlig kontroll av
blod och hjärtat. Det finns inga bevis som stöder användningen av bensodiazepiner vid
behandling av pediatrisk ångest.
Psykoterapi är också viktig vid behandling av ångest. KBT är den metod med starkare bevis på effektivitet jämfört med väntelistor eller uppmärksamhet kontrollinsatser
för både OCD och icke-OCD pediatrisk ångestsyndrom. Den totala effekten storlek KBT
för pediatrisk ångest i en metaanalys som omfattar 48 studier (n = 3740) var 0,66 (jämfört med passiv kontroll 0,77 och aktiv kontroll 0,39, båda signifikant). Effekten storlek
för icke-KBT interventioner var inte betydande. Behandling med KBT specifikt för en
ångeststörning och individuella behandlingar hade en större effektstorlek än behandling riktad för flera ångesttyper och grupp-KBT. Kliniska studier har också visat att
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KBT kan få bättre resultat för behandling av OCD när familjemedlemmar är inblandade.
Två stora studier har utvärderat den kombinerade behandlingen jämfört med monoterapi och placebokomponenter. För icke-OCD ångest, KBT + sertralin kombinerade
behandlingen var effektivare än både monoterapi förhållanden och placebo. För OCD,
den kombinerad behandling var effektivare än sertralin monoterapi och placebo, men
det fanns ingen skillnad mellan den kombinerade behandlingen och KBT monoterapi.
Denna studie har också visat att, för patienter med hereditet av OCD, den kombinerade
behandlingen eller sertralin monoterapi är att föredra. Omvänt, för patienter med samtidig OCD och ticstömingar - en frekvent samsjuklighet - den kombinerade behandlingen eller KBT är att föredra.
Innovativa behandlingar för ångest har utvecklats från neuroområdet, såsom dcykloserin i kombination med beteendetekniker. Riluzole och N-acetylcystein, har även
undersökts hos ungdomar med diagnosen tvångssyndrom. Trots lovande resultat, det
finns fortfarande mycket kvar att forska om dessa behandlingar.
Studier på vuxna och barn har också visat att insatser som fokuserar på individens
livsstil, till exempel fysisk träning, har hjälp till förbättringar av ångest och depressiva
symptom och motion bör uppmuntras. Studier med vuxna har gjorts med
Kava, valeriana, passiflora, meditation, eller helande beröring men de har inte gett tillräckligt med bevis för att rekommendera deras användning.
Slutsatsen från författarna är att behandlingen är effektiv med hjälp av medicinering,
kognitiv beteendeterapi, eller en kombination av båda. En introduktion till neurovetenskap bakom ångest i kombination med en evidensbaserad metod kan hjälpa läkare att
förstå dessa sjukdomar och behandla dem på rätt sätt i barndomen.
5.11 Cognitive enhancers for the treatment of anxiety disorders.(20)
Traditionella behandlingar för ångest inkluderar kognitiv beteendeterapi och antidepressiva mediciner. Även om dessa behandlingar är effektivare än placebo, finns det
fortfarande stort utrymme för ytterligare förbättringar. Nyligen har forskare börjat ha
som mål för sina studier att öka inlärningsprocessen under exponeringsbaserade förfaranden med kognitiva förstärkare.
Denna granskning av kognitiva förstärkare inkluderar och diskuterar den befintliga
empiriska bevis för effekten av d-cykloserin, kortisol, katekolaminer (dopamin och norepinefrin), yohimbin, oxitocin, modafinil, samt näringsämnen och växt (koffein, omega-3 fettsyror och nikotin), som medel som skall kunna utöka KBT för ångest.
Granskningen visade att d-cykloserin har mest empiriskt stöd men det finns det fortfarande kvar frågor om en optimal läkemedelsadministrering schema. Andra lovande
medel är kortisol, katekolaminer, yohimbin och eventuellt oxytocin. Mindre stöd finns
för näringsämnen och växter, såsom koffein, nikotin, och omega-3 fettsyror.
Kognitiva förstärkare har som fördel att de riktas mot specifika mekanismer kända att
vara involverad i patofysiologin för ångest. De flesta av de kognitiva förstärkare som
presenteras i denna studie riktas mot NMDA (N-metyl-D-aspartat)-receptorkomplexet,
som vi sedan länge vet att det ligger bakom ångest. Användning av kognitiv beteendeterapi med kognitivförstärkare kan därför erbjuda ökad effektivitet. De kan också minska
behandlingstiden för ångest. Vissa medel kan påskynda återhämtningen och minska
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avhoppen, vilket innebär minskning av sjukvårdskostnaderna och den ekonomiska
bördan på grund av frånvaro.
Slutligen har flera av de kognitiva förstärkare som författarna presenterar i denna
studie mycket bättre sidoeffekt profiler, i jämförelse med traditionella anxiolytiska läkemedel.
Ytterligare forskning på människor är nödvändig för att överföra djurarbete från laboratoriet till klinisk inställning, och klargöra frågor om bland annat dosberoende effekter
av dessa kognitiva förbättrare.
5.12 Relative effects of CBT and pharmacotherapy in depression versus anxiety: is medication somewhat better for depression, and
CBT somewhat better for anxiety?(21)
Lite är känt om huruvida KBT eller läkemedelsbehandling är relativt sett mer fördelaktigt för depressiv kontra ångest störningar. I denna artikel genomförs en metaanalys
av randomiserade kontrollerade studier som jämför KBT och farmakoterapi, med eller
utan placebo, hos vuxna med egentlig depression eller ångest störningar. Effektstorlek
beräknades som skillnaden mellan KBT och farmakoterapi utfall så att positiv effekt
storlek gynnar KBT, negativ effekt storlek gynnar läkemedelsbehandling.
Tjugoen ångest (N = 1266) och tjugoen depression (N = 2027) studier som jämför
medicin mot KBT ingick. Inklusive alla ångeststörningar, den totala effektstorleken var
0,25 (95% CI: -0,02, 0,55). Effekter för panikångest är större med KBT över läkemedel
(0,50, 95% CI: 0,02, 0,98). Tvångssyndrom visade liknande effekter storlekar, men inte
statistiskt signifikant (0,49, 95% CI: -0,11, 1,09). Mediciner visade en obetydlig fördel
för social ångest störning (- 0,22, 95% CI: -0,50, 0,06). Den totala effektstorleken för
depression var 0,05 (95% CI: -0,09, 0,19), med ingen fördel för läkemedel eller
KBT. Jämförelsen av den relativa skillnaden mellan ångest och depression i effektivitet
för KBT kontra farmakoterapi pekade på ett icke signifikant fördel för KBT
i ångest kontra depression.
Resultaten som författarna fick bekräftade inte deras initiala hypotes att patienter
med ångest skulle visa större effekter från KBT jämfört med medicinering, medan patienter med depression skulle visa en motsatt utveckling. Bevis för denna effekt (en måttlig effektstorlek gynnar KBT för ångestsyndrom patienterna jämfört med depression
patienter) var inte statistiskt signifikant, även om effektstorlekarna för en ångest, panik, var signifikant olika (dvs., gynnade KBT) än det som ses hos patienter med depression. Den betydande heterogenitet effektstorlekar som observerats i de olika ångestsyndrom till stor del förklaras av de olika resultat som ses hos patienter med social
fobi. Dessa patienter visade att få större nytta av medicinering jämfört med KBT, även
om detta inte var statistiskt signifikant. Patienter med depression visade relativt likartade effekter för båda behandlingsformer.
Den starka heterogena effekten inom ångest är anmärkningsvärt. KBT var effektivare
än medicinering för paniksyndrom (med OCD visar en liknande, fast inte signifikant,
effektstorlek i den riktningen), medan medicinering var effektivare än KBT för social
fobi. Angående GAD och PTSD fanns det för få studier för att dra slutsatser om dessa
störningar.
Sammantaget de bevis som författarna presenterar i denna studie visar att det finns,
på de flesta, mycket måttliga skillnader i effekter av KBT kontra farmakoterapi vid behandling av ångest kontra depressioner. Det verkar finnas större skillnader mel16

lan ångest störningar i termer av deras relativa känslighet för läkemedelsbehandling versus KBT.
Men författarna anser att resultaten från alla metaanalyser ska tolkas med försiktighet
på grund av flera begränsningar av studien som att de har valt att fokusera enbart på
vuxna, inkluderade endast studier där båda formerna jämfördes med varandra, antingen med eller utan en placebo tillstånd, och enbart fokuserat på studier av kortsiktiga
resultat. Dessutom, behandlingar har inte varit helt optimala (till exempel höga doser
av medicin eller brist på välutbildade och skickliga KBT terapeuter).
5.13 Who gets the most out of cognitive behavioral therapy
for anxiety disorders? The role of treatment dose and patient engagement.(22)
Den här studien undersökte behandlings dosen och patientens engagemang som
prediktorer för behandlings resultatet i kognitivbeteende terapi (KBT)
för ångestsjukdomar.
Höga kontra låga behandlingsdoser och höga kontra låga tålmodiga engagemang i
KBT jämfördes som prediktorer för 12 - och 18-månadersresultat för patienter som
behandlas för ångest störningar med KBT (med eller utan kombination med farmakoterapi) i primärvården. Mått på dosering och engagemang i KBT samlades under hela
behandlingen, och förblindade uppföljande telefon bedömningar av utfallsmått (12
item Brief Symptom Inventory, Patient Health Questionnaire 8, Sheehan Disability
Scale) avslutades vid 12 och 18 månader. Analyserna omfattade 439 patienter som valt
KBT som behandling modalitet.
Deltagarna fick en behandling med läkemedel, datorstödd KBT, eller båda, beroende
på deras preferenser. Av de 503 patienter som randomiserades till intervention, totalt
439 patienter (87%) valde att ta emot KBT: 166 valde KBT ensam, 273 valde att ta emot
både KBT och läkemedelsbehandling samtidigt, 43 patienter valde läkemedelsbehandling ensam, och 21 patienter hade inte någon vidare studie kontakt.
Patienter med högt deltagande (totalt KBT sessioner ≥ 6, n = 328) jämfördes med de
med låg närvaro (totalt KBT sessioner <6, n = 111). Patienter som avslutade exponering
(total exponering moduler ≥ 1, n = 339) jämfördes med dem som inte hade någon exponering (total exponering moduler = 0,n = 100). Patienter som var mer läxor anhängare (medel läxor följsamhet betyg ≥ 3,41, n = 218) jämfördes med de som var mindre
läxor anhängare (medel läxor följsamhet betyg <3,41, n = 221).
Resultaten visade att högre behandlings dosen och patientens engagemang i KBT för
ångest störningar var stabila och robusta prediktorer för större minskning av ångestsymptom, depressionssymptom och funktionshinder. Författarna anser att det kan vara
fördelaktigt att lägga till en kort inledande fas till KBT för att öka dosen och engagemang. En möjlighet är motiverande samtal. Tillägget av motiverande samtal till KBT
för generaliserat ångestsyndrom visade sig avsevärt förbättra resultatet. En annan möjlighet är förbehandlingssteget som används i dialektisk beteendeterapi där flera sessioner ges i början av behandlingen för att hantera frågor av behandlingsdosen och engagemang, inklusive närvaro, läxor följsamhet, och engagemang för behandling.
Risk för låg KBT dosen och engagemang kan tas upp i primärvården genom förbättringsinsatser som att utbilda sjuksköterskor och medicinsk personal för att i sin tur
utbilda patienter om vikten av dosering och engagemang i KBT.
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Författarna anser att det kan vara intressant att undersöka nya medel för att göra terapeutiska material mer intressant, begriplig och användbar, till exempel att presentera
behandlingsmaterial via multimedia datorprogram eller genom mobiltelefonapplikationer.
6. DISKUSSION
Tabell 1: Förenklad sammanfattning av studierna i rapporten som jämför läkemedelsbehandling med KBT.
STUDIE 1
(2013)

STUDIE 2
(2014)

STUDIE 3
(2013)

KOMB.
(PSYK.+ANTIDE
P)
BÄTTRE ÄN
BARA ANTIDEP.

PSYK≈LM

KBT>LM

KBT=SSRI
(BEGRÄNSAD)
KOMB.
BÄTTRE

KOMB. BÄTTRE
ÄN BARA
ANTIDEP.

PSYK>LM

KBT>>LM
(ÄVEN
BARN)

KBT=SSRI
(BEGRÄNSAD)
KOMB.
BÄTTRE

INTE TILLR.

PSYK=LM

INTE FÖR
SVÅR GAD

PANIKÅNGEST KBT=SSRI
(BEGRÄNSAD)
KOMB.
BÄTTRE

STUDIE 4
(2012)

STUDIE
6 (B)
(2011)

STUDIE
10 (B)
(2013))

STUDIE
12
(2011)

SSRI/
SNRI +
KBT

KBT>
LM

SSRI OK
MEN
BÄTTRE
KOMB.

SSRI +
KBT
(ELLER
BARA
KBT)

KBT>
LM

SSRI OK
MEN
BÄTTRE
KOMB.

SSRI/
SNRI +
KBT

INTE
TILLR.

OCD

GAD

FOBIER
KBT=SSRI
(BEGRÄNSAD)
KOMB.
BÄTTRE

PTSD

KBT=SSRI
(BEGRÄNSAD)
KOMB.
BÄTTRE

INTE TILLR.

KBT=SSRI
(BEGRÄNSAD)
KOMB.
BÄTTRE

KOMB. BÄTTRE
ÄN BARA
ANTIDEP. (LÅG)

SAD

SSRI/
SNRI +
KBT

PSYK=LM

PSYK=LM

KBT
MEDELSTOR
EFFEKT

PSYK≈LM

KBT
MEDELSTOR
/
STOR
EFFEKT

SSRI OK
MEN
BÄTTRE
KOMB

SSRI/
SNRI +
KBT

INTE
TILLR.

SSRI/
SNRI +
KBT

LM>
KBT
(FAST
LITE)
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I Tabell 1 har studierna som jämför läkemedelsbehandling av ångest med KBT behandling sammanfattas på ett mycket förenklad sätt. Detta har gjorts bara i avsikt att få
en generell inblick i resultaten, vilket innebär att många undantag finns till det som står
i tabellen.
Enligt SBU rapporten för behandling av ångest, det finns behandlingsmetoder med
dokumenterad effekt (evidensstyrka 1) för samtliga ångestsjukdomar, med undantag
för specifika fobier där effekterna av såväl av läkemedel som psykoterapi är måttliga. (3)
SSRI är förstahands val i läkemedelsbehandling av ångest (15,16,17,19). SNRI används också, framför allt för förstärkning till SSRI. Nuvarande riktlinjer rekommenderar att aktiv behandling med SSRI/SNRI läkemedel bör fortgå i minst ett år. (12) Användning av TCA för ångest är nästan obefintlig på grund av biverkningsprofil och att
de är potentiellt dödliga i en överdos, med undantaget klomipramin vid tvångssyndrom. Benzodiazepiner rekommenderas inte längre på grund av risker vid långstidsanvändning. (17)
Inom psykoterapi är KBT den metod som används i större utsträckning och som har
starkt vetenskapligt stöd (11,12,13,17,18), speciellt för social fobi, panikångest, GAD
(dock inte hos patienter med svår GAD), PTSD och OCD. KBT har också visats ge betydande positiva resultat mot sekundära symptom som sömn dysfunktion och ångest
känslighet.(13) KBT har en del fördelar men också nackdelar i jämförelse med farmakoterapi. Gerhard Andersson (PhD, professor. Department of Behavioural Sciences and
Learning i Linköping Universitet) är en av författarna till några av de artiklar som
granskades i denna rapport (11,12,14,23). Han intervjuades för att få extra information
för den här litteraturstudien, och enligt honom är ”långtidseffekterna bättre för KBT.
Biverkningarna är snällare men åt andra sidan kräver KBT mer av patienten”.(24)
Ett stort antal studier har gjorts för att jämföra effektiviteten av båda behandlingar i
för sig och i kombination. Studierna som presenteras i detta arbete visar att det största
vetenskapliga stödet för en effektiv behandling av ångeststörningar är psykoterapi i
kombination med läkemedel. (10,11,15,17,19) Detta är dock inte för alla typer av ångest.
En metaanalys resulterade i att det inte fanns tillräckliga bevis för detta för PTSD och
GAD, men det kan vara på grund av låga antal studier.(11) I de flesta ångestsjukdomar
har läkemedel och psykoterapi i för sig likartade effekter, med några undantag, speciellt
OCD, där psykoterapi kan vara effektivare än farmakoterapi. (12) Enligt Gerhard Andersson ”Ju svårare problem desto större behov av läkemedel. För tvångssyndrom blir
det extra viktigt med KBT, men som sagt kombinationen är ofta bra”. (24)
En viktig utvecklingsmöjlighet för KBT är internet-levererad KBT som har visat lovande resultat i ett antal psykiska sjukdomar, inklusive ångest, och lika effektiv som
ansikte mot ansikte KBT både individuellt som i grupp. (18) Ulf Jonsson, projektledaren till rapporten ”Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och förstämningssyndrom” publicerade av SBU i 2013 (25) intervjuades också för det här arbetet.
Han tillfrågades om vilka patienter han tyckte kunde få mer nytta av IKBT i jämförelse
till KBT. Han anser att ”rent hypotetiskt kan det finnas patienter som har lättare att ta
till sig behandlingen om de slipper träffa behandlaren direkt. Det kan också finnas
grupper som av olika skäl inte kan åka iväg och träffa en behandlare”.(26)

IKBT har betydande fördelar som förbättrad tillgång till evidensbaserade behandlingar för många patienter och kostnadseffektiviteten. Som nackdelar kan man nämna
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att diagnoser kan inte fasställas utan direkt kontakt med patienten. (14) En positiv
aspekt hos IKBT är rollen av terapeuten. Terapeutens vägledning är kanske inte nödvändig för att se omedelbara positiva effekter med IKBT, och den kliniska erfarenheten
av denne verkar inte påverka behandlingsresultat, vilket är önskvärd med tanke på
bristen på utbildade KBT terapeuter. (18) Trots detta, behandlingar med terapeutens
vägledning leder till bättre resultat än ostyrda behandlingar, men det är mer relaterad
till långsiktiga resultat och för att maximera patientens följsamhet.(14,18). Det krävs
flera studier inom detta område för att kunna dra slutsatser.(23)
Behandling av ångeststörningar
rats.(10,13,15,16,19,27).
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I en översikt av metaanalyser Hofmann et al konstaterade att för behandling av ångest hos barn, var KBT bättre än SSRI, på grund av mindre risk för biverkningar och
mindre kostnad. KBT för OCD gav bättre resultat än exempelvis medicinering med
klomipramin och fluvoxamin. (13) I en senare översikt ansåg författarna att KBT har
visat sig vara en effektiv behandling vid ångest i barndomen, men få och ofullständiga
bevis finns på att det ska ha större vinster i behandling av ångest än medicinering.(10)
Endast KBT, eller KBT i kombination med läkemedel (SSRI), bör vara den behandling
som i första hand erbjuds barn och ungdomar med ångestsjukdomar. TCA och benzodiazepiner saknar faktabas.(15,19)
Ångeststörningar hos äldre patienter har också studerats, men mer forskning om denna
och andra grupper behövs. (13,16,27)
Innovativa behandlingar för ångest har börjat utvecklas, såsom behandlingar som
har för mål att öka inlärningsprocessen under exponeringsarbete med hjälp av kognitiva förstärkare. D-cykloserin visar mest empiriskt stöd. Lovande resultat har man också
fått från kortisol, katekolaminer, yohimbin och oxytocin. Fördelen med dessa förstärkare är att de riktas mot specifika mekanismer som vi vet ligger bakom ångest. De kan
också leda till en snabbare återhämtning, minska avhoppen och har mindre sidoeffekter än vanlig medicinering. (20)
Som en tänkbar bias i detta arbete måste nämnas faktumet att ett par studier som
inkluderas är gjorda av samma grupp av forskare (11,12), och flera forskare deltar i flera
av studierna (t.ex. Andersson G i 11,12,14,23; Hofmann S.G. Asnaani A. i 13,20), samt
möjligheten att flera av de metaanalyser och översikter refererar till varandra eller delvis till samma artiklar.
En svaghet som nämns ofta i metaanalyserna är att många av de studier som inkluderas är av små storlekar prov eller otillräckliga kontrollgrupper, så större prövningar
och större urval storlekar behövs. Heterogenitet i ångest patologi framhävs också som
problem eftersom stora studier finns på vissa ångestsjukdomar medan för andra har
bara publiceras studier med få deltagare, och båda inkluderas i var och en metaanalys.
Urvalskriterier är inte det samma i alla de granskade studier: vissa inkluderar exempelvis bara vuxna, andra vuxna och barn, äldre…, vilket gör att jamförelse mellan de inte
är optimal. Uppföljningstiden är varierande, men generellt antalet långtidsstudier är
begränsade. Vissa metaanalyser inkluderar kortsiktiga och långsiktiga studier, medan i
andra granskas bara korsiktiga eftersom de långsiktiga är få i antalet. Angående KBT
fler långtidsstudier med många deltagare behövs för att undersöka långtidseffekterna.
Viktig att nämna också svårigheten att blinda användning av KBT. Förhållande är inte
alltid optimalt i alla dessa KBT studier, exempelvis på grund av brist på KBT terapeuter.
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Efter sökning i den publicerade forskningen och närmare granskning av de artiklar
som ingår i denna rapport, kan vi inte konstatera att internetlevererad KBT kan vara
mer effektiv för ungdomar än för äldre patienter (som var en av de ursprungliga hypoteser) eftersom ingen konkret forskning som tyder på detta har hittats. Det som har
studerats är huruvida patientens engagemang är av stor betydelse för behandlingseffektivitet (22). Detta kan göra att IKBT ger en stor möjlighet för positiva resultat för yngre
patienter, som troligtvis är mer benägna att delta i något program via nätet än ansikte
mot ansikte. Men detta är bara en hypotes som kan vara intressant att undersöka vidare.
7. SLUTSATSER
För de flesta ångesttillstånd verkar kombinationsbehandling av läkemedel med KBT
den bästa terapin. Detta är dock inte för alla typer av ångest (för PTSD och GAD krävs
vidare forskning). I de flesta ångestsjukdomar har läkemedel och psykoterapi i för sig
likartade effekter, med några undantag, speciellt OCD, där psykoterapi kan vara effektivare än farmakoterapi. KBT är mer kostnadseffektiv än läkemedelsbehandling, och
man undviker också biverkningar. Men det finns brist på KBT terapeuter och det är en
kostnad för samhället att utbilda dessa.
Internet-levererad KBT, IKBT, kan erbjuda nya möjligheter för många patienter.
Vi kan inte konstatera att IKBT kan vara mer effektiv för ungdomar än för äldre patienter men mer forskning behövs. Mer undersökning behövs även för att veta vilka
andra grupper av patienter kan få en större nytta av IKBT, exempelvis de som av olika
skäl inte kan åka iväg för att träffa en terapeut (jobb, sjukdom,…).
Trots det enorma antalet studier som har gjorts om ångestsjukdomar, det finns flera
områden som är öppna för utveckling och vidare undersökning i framtiden.
Även om studier har gjorts i specifika grupper av patienter (10,13,15,19), det finns
fortfarande utrymme för ytterligare forskning, framfor allt med inriktning till IKBT. Ett
betydande antal studier har redan publicerats där man studerar de nya möjligheterna
som tekniken erbjuder (internet, smarta telefoner…)(14,18, 28) men dessa är fortfarande bara en början av en stor forskningsinriktning.
Frågor kvarstår om vilka patienten som kommer att ha mer nytta av dessa nya terapimöjligheter. Mycket har forskats om kombinerad behandling med medicinering och
ansikte mot ansikte KBT, men det behovs mer utveckling och flera studier om kombinationen med internetlevererad KBT.
Även om det finns någon studie som tyder på att rollen av terapeuten vid internet levererad KBT är någorlunda viktig men inte så viktig som vid ansikte mot ansikte KBT
(14), detta är ett område som fortfarande är lite utforskat och mer studier med högre
statistisk styrka behövs.
8. TACK
Till min handledare, Olov Nilsson för din vägledning.
Gerhard Andersson och Ulf Jonsson för att ni ställde upp.
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10. BILAGA
Intervju med Gerhard Andersson
Gerhard Andersson (PhD, professor. Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping Universitet) är en av författarna till några av de artiklar som granskades i denna rapport. (11,12,14,23)
-Vilka nack- och fördelar ser du med KBT i jämförelse med farmakoterapi för ångest?
Långtidseffekterna är bättre för KBT. Biverkningarna är snälllare men åt andra sidan
kräver KBT mer av patienten.
-Vilka patienter anser du att de kan ha en större nytta av KBT (vid ångest) och varför?
Många kan bli hjälpta av kombinationen läkemedel + terapi. Ju svårare problem desto
större behov av läkemedel. För tvångssyndrom blir det extra viktigt med KBT, men som
sagt kombinationen är ofta bra.
-Vilka framtidsmöjligheter eller framtidsutveckling ser du för KBT (vid ångest)?
Mycket vet vi redan men nu gäller det att sprida kunskaper och öka tillgängligeten till
exempel via Internet.

Intervju med Ulf Jonsson
Ulf Jonsson (med dr, Karolinska Institutet och SBU) var projekledaren till rapporten
”Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och förstämningssyndrom”
publicerade av SBU i 2013.(25)
-Vilka framtidsmöjligheter eller framtidsutveckling ser du för KBT (vid ångest)?
En utmaning är att nå ut till de som skulle ha nytta av KBT. Där kan internet ha en
roll. För att öka flexibiliteten och tillgängligheten ytterligare är det möjligt att man även
kan kombinera KBT förmedlade på traditionellt sätt med internetförmedlad KBT, där
en del av kontakten sker via internet och en del på traditionellt sätt.
- Vilka nack- och fördelar ser du med KBT i jämförelse med farmakoterapi för ångest?
Nackdelar och fördelar med respektive sätt att förmedla KBT är inte tillräckligt studerade för att det ska gå att uttala sig. Det kan vara bra med ett brett utbud av behandlingsalternativ, eftersom olika former kan lämpa sig mer eller mindre bra för olika
grupper.
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- Vilka grupper patienter kan få mer nytta av IKBT i jämförelse med vanlig KBT?
Rent hypotetiskt kan det finnas patienter som har lättare att ta till sig behandlingen
om de slipper träffa behandlaren direkt. Det kan också finnas grupper som av olika skäl
inte kan åka iväg och träffa en behandlare (exempelvis ensamstående föräldrar eller
personer som av andra skäl är uppbokade). För dessa kan det kanske vara lättare att
avsätta tid för att göra behandlingen på distans. Det är viktigt att undersöka i vilken
utsträckning internetbehandlingen i så fall kan nå dessa grupper.
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