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Bipolar disorder is a chronic affective disorder, characterized by episodes of mania and 
depression. Previous studies have shown beneficial results for CBT in conjunction with 
pharmacotherapy over pharmacological treatment alone. The aim of the present study was 
to evaluate a CBT treatment in group for patients with bipolar disorder, run by Norrlands 
universitetssjukhus. The treatment group consisted of pharmacologically stabilized 
patients (n=12) who received group CBT. They were compared to a control group (n=5) 
who received pharmacological treatment only. To examine the effects of the treatment 
perceived mood symptoms (depression and anxiety) were assessed before and after 
treatment. The treatment group also completed an evaluation questionnaire by the end of 
treatment. A long term follow-up was conducted 5-14 months after treatment, including 
patients (n=5) from the treatment group. No significant differences in mood symptoms 
were found before and after treatment, neither between nor within groups. However, the 
evaluation surveys, completed by the treatment group, reveal patient satisfaction. The 
results from the long term follow up show a decrease in mood symptoms, yet not 
statistically significant.  Further the results reveal that three out of eight cognitive tools 
taught during treatment are still being employed by the participants. Results from the 
questionnaire show good treatment effectiveness, however this is not reflected by the 
participants’ mood symptoms. Further studies are needed. 
 
Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som karaktäriseras av svängningar i 
stämningsläget. Tidigare studier har visat på goda resultat av KBT som tillägg till 
farmakologisk behandling för den bipolära patientgruppen. Syftet med föreliggande studie 
har varit att utvärdera en KBT-gruppbehandling av bipolär sjukdom vid Norrlands 
universitetssjukhus. I behandlingsgruppen (n=12) ingick farmakologiskt stabiliserade 
patienter, vilka erhöll KBT-gruppbehandling. Kontrollgruppen (n=5) erhöll endast 
farmakologisk behandling. För- och eftermätningar har genomförts för att skatta 
förändringar i depressions- och ångestsymtom. Patienterna i behandlingsgruppen har även 
utvärderat KBT-gruppbehandlingen i enkätform. Fem av deltagarna i behandlingsgruppen 
har svarat på en långtidsuppföljning mellan 5-14 månader efter KBT-gruppbehandlingens 
slut. Statistiskt signifikanta skillnader i depressions- och ångestsymtom mellan för- och 
eftermätning har inte kunnat konstateras, vare sig inom eller mellan grupperna. Deltagarna 
i behandlingsgruppen gav dock KBT-gruppbehandlingen ett gott betyg i 
enkätutvärderingen. Resultatet från långtidsuppföljningen visar en minskning i 
depressions- och ångestsymtom över tid men minskningen var ej signifikant. Resultatet 
från långtidsuppföljningen visar också att KBT-gruppdeltagarna använder tre av de åtta 
verktyg som lärdes ut under KBT-gruppbehandlingen. Utifrån utvärderingsenkäten har 
KBT-gruppbehandlingen god effekt, vilket ej bekräftas av självskattningarna.  Vidare 
studium kring behandlingen är motiverat. 

 
 
Bipolär sjukdom är en svår och relativt vanlig psykiatrisk sjukdom som 
karaktäriseras av återkommande svängningar i stämningsläget, med insjuknanden 
(skov) i depression och mani/hypomani. Ärftligheten är hög, och risken att 
insjukna i bipolär sjukdom är upp till tio gånger högre för den som har bipolaritet i 
familjen, än för den som inte har det, och risken ökar ju närmare släktskapet är 
(American Psychiatric Association, 2013). Bipolär sjukdom är lika vanligt 
förekommande hos män som hos kvinnor (Müller-Oerlinghausen, Berghöfer & 
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Bauer, 2001; Åsberg & Mårtensson, 2010). Samsjuklighet är vanligt förekommande 
hos personer med bipolär sjukdom. De vanligaste komorbida diagnoserna är 
ångeststörningar, såsom social fobi och specifik fobi, paniksyndrom, ADHD, 
trotssyndrom (ODD) och uppförandestörning (CD) samt alkoholmissbruk. 
Tillsammans förekommer dessa tillstånd hos mer än hälften av alla 
diagnosticerade med bipolär I (American Psychiatric Association, 2013). Risken för 
kardiovaskulära sjukdomar, HIV och hepatit C är också förhöjd hos personer med 
bipolär sjukdom jämfört med friska personer (Sudak, 2011). Livstidsprevalensen 
för att insjukna i bipolär sjukdom är en till sex procent och dödligheten är två till 
tre gånger högre för denna patientgrupp än för befolkningen i övrigt, mycket 
beroende på en kraftigt ökad självmordsrisk om sjukdomen inte behandlas 
(Müller-Oerlinghausen et al, 2002). 
 
Bipolär sjukdom delas in i två varianter: bipolär I som karaktäriseras av maniska 
episoder, och bipolär II som utmärks av förhöjt stämningsläge och överaktivitet, så 
kallad hypomani. Tiden mellan skoven kallas eutymi (Geoffroy et al., 2013). För att 
få diagnosen bipolär I krävs minst en manisk episod. Även hypomana episoder 
förekommer i bipolär I, men behöver inte föreligga för att diagnosen ska sättas. 
Inte heller behöver en episod av egentlig depression föreligga för att diagnosen ska 
kunna ställas. Sjukdomen kan debutera när som helst under livet (American 
Psychiatric Association, 2013) dock vanligen i tjugoårsåldern (Sudak, 2011). För 
att diagnosen bipolär II ska kunna ställas krävs att både minst en hypoman episod 
och en episod av egentlig depression har förekommit. Bipolär II kan också 
debutera när som helst under livet, men gör det vanligen i 25-årsåldern, alltså 
något senare än bipolär I. Det är vanligt att ett depressivt skov inleder sjukdomen 
(American Psychiatric Association, 2013), och det är också vanligt att patienter 
inte upplever maniska/hypomana skov som lika problematiska som depressiva 
skov, och därmed inte söker vård för dem (Bschor et al., 2012).  Av dessa skäl är 
initial feldiagnosticering vanligt förekommande (American Psychiatric Association, 
2013). Ungefär 12 procent av dem som initialt får diagnosen egentlig depression, 
får senare diagnosen bipolär II enligt American Psychiatric Association (2013), 
medan Bschor et al, (2012). i sin studie finner att upp till 58,7 procent av de 
undersökta patienterna som initialt diagnosticerats med unipolär depression 
skulle kunna ha bipolär sjukdom.  
 
Rapid cycling ses som ett tillägg till diagnoserna bipolär I och II, och innebär 
kortare cykler mellan episoderna med fler än fyra insjuknanden per år. (American 
Psychiatric Association, 2013; Müller-Oerlinghausen, Berghöfer & Bauer, 2002; 
Åsberg & Mårtensson, 2010). För att klassificeras som rapid cycling krävs minst 
fyra depressiva och/eller maniska skov under en 12-månadersperiod (American 
Psychiatric Association, 2013). Kramlinger & Post (1996) har funnit att det finns 
individer som kan uppleva skiftningar mellan depression och mani eller eutymi 
under så kort tid som en vecka eller till och med ett dygn. Rapid cycling 
förekommer hos 12-24 procent av patienterna med bipolär sjukdom och är mer 
vanligt förekommande hos kvinnor än hos män (Lee et al., 2010; Müller-
Oerlinghausen et al, 2002.). Enligt Lee et al. (2010) har man funnit att rapid cycling 
ofta associeras med tidigare sjukdomsdebut, fler depressiva episoder, mer 
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ospecifika hypomana symtom och ökad samsjuklighet med ångeststörningar. 
Rapid cycling tycks även vara svårare att läkemedelsbehandla än övrig bipolaritet. 
  
När en person med bipolär sjukdom befinner sig i det maniska tillståndet är 
sinnesstämningen förhöjd. Den drabbade kan känna sig euforisk och upprymd, 
eller irritabel och aggressiv. Ett av de vanligaste symtomen på mani är att 
sömnbehovet minskar. Det kan räcka med tre timmars sömn för att en manisk 
person ska känna sig utvilad (American Psychiatric Association, 2013). Den 
maniske kan uppleva att tankarna rusar, vilket gör att talet kan bli snabbt, skifta 
mellan ämnen och svårt för andra att avbryta. Aktivitetsnivån höjs, framför allt vad 
gäller målinriktad och lustbetonad aktivitet, och den maniske kan till exempel 
planera för, och delta i, flera aktiviteter samtidigt. Typiskt är även ett förhöjt 
självförtroende, ibland med grandiosa inslag, vilket kan leda till att den sjuke 
exempelvis initierar storslagna projekt utan att ha, för dessa, tillräcklig 
förkunskap.  Sexualdriften kan också öka, liksom det sociala behovet, och den 
drabbade kan börja kontakta gamla vänner eller prata med främlingar, utan insikt 
om att det kan upplevas som påträngande. Motorisk rastlöshet är vanligt 
förekommande. Psykoser förekommer, då ofta med grandiosa vanföreställningar 
(Åsberg & Mårtensson, 2010; American Psychiatric Association, 2013). Manin kan 
debutera smygande eller akut, och kan utvecklas till ett mycket allvarligt 
sjukdomstillstånd. Under ett maniskt skov minskar sjukdomsinsikten successivt, 
medan symptomen ökar, och för var dag i obehandlad mani ökar risken för psykos, 
och för att hamna i olyckliga situationer. Obehandlad och långvarig mani kan även 
leda till kroppslig utmattning och i värsta fall till döden, då kroppen inte orkar med 
det förhöjda tempot och det minskade sömnbehovet (Åsberg & Mårtensson, 2010). 
Det finns olika grader av mani. Vid fullt utvecklad mani är uppvarvningen så 
uttalad att patientens funktionsnivå sänks och hen får svårt att klara av sitt arbete 
och umgänget med familj och vänner. Fullt utvecklad mani kräver oftast 
sjukhusvård. För att uppfylla de diagnostiska kriterierna för mani måste tillståndet 
föreligga i minst en vecka, så gott som dagligen och stora delar av dagen. Om 
tillståndet är så allvarligt att sjukhusinläggning krävs upphör dock det 
diagnostiska kravet på minst en veckas sjukdom. Lindrig mani med förhöjt 
stämningsläge och överaktivitet kallas hypomani. Samma symtom som vid mani 
kan föreligga, men under kortare tid, dock minst fyra dagar. Funktionssänkningen 
är lindrigare vid hypomani än vid mani, och symtomen blir sällan så 
handikappande att sjukhusvård är nödvändig (American Psychiatric Association, 
2013).  
 
De depressiva episoderna karaktäriseras av det, i jämförelse med mani, motsatta 
stämningstillståndet. Den sjuke känner sig energilös, känslolös och upplever 
tillvaron som mörk. Den deprimerade kan uppleva att smak och lukt trubbas av. 
Sömn- och koncentrationssvårigheter är vanligt och den sjuke kan börja umgås 
med tankar på döden och på att ta sitt liv. Liksom vid mani kan psykotiska symtom 
förekomma. (American Psychiatric Association, 2013; Åsberg & Mårtensson, 
2010). Depression vid bipolära tillstånd liknar tillståndet vid unipolär depression, 
förutom en tendens hos vissa bipolära patienter att ha en ökad aptit och ett ökat 
sömnbehov. För att räknas som en depressiv episod krävs att tillståndet föreligger 
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i minst två veckor, med antingen depression större delen av tiden eller förlust av 
intresse för allt, eller nästan allt, under nästan varje dag av tvåveckors-perioden 
och större delen av dagen (American Psychiatric Association, 2013; Müller-
Oerlinghausen, Berghöfer & Bauer, 2002). Oftast insjuknar man i endera maniskt 
eller depressivt tillstånd, men ibland kan båda tillstånden föreligga samtidigt i en 
så kallad blandepisod. En blandepisod karaktäriseras av en period bestående av 
minst en vecka, under vilken kriterierna för både en manisk och en depressiv 
episod uppfylls (Müller-Oerlinghausen et al., 2002). 
 
Långtidsstudier av bipolär sjukdom har visat att patienterna är eutyma ungefär 
hälften av tiden och tillbringar en övervägande del av sjukdomsperioderna i 
depression (Judd, Akiskal, Schettler, Endicott, Maser & Solomon, 2002; Judd, 
Akiskal, Schettler, Coryell, Endicott & Maser, 2003). Depressionsepisoder 
förknippas med uttalad risk för självmord och en tredjedel av den bipolära 
patientgruppen antas utföra minst ett suicidförsök någon gång under livet (Müller-
Oerlinghausen, Berghöfer & Bauer, 2002). I en svensk studie beräknades 
suicidrisken för bipolära patienter vara 15 procent för män och 22 procent för 
kvinnor, med en förhöjd risk för yngre patienter de första åren efter 
diagnosticeringen (Ösby, Brandt, Correia, Ekbom & Sparén, 2001). Därför är det av 
högsta vikt att behandling sätts in så tidigt som möjligt.  
 
Den vanligaste behandlingen av bipolär sjukdom var enligt Statens beredning för 
medicinsk utvärdering (2009) farmakologisk. Medicinsk behandling är oftast 
livslång, och består framför allt av stämningsstabiliserande läkemedel, men även, 
utifrån vilket stadium patienten befinner sig i, antidepressiva, antipsykotiska, 
antiepileptiska, samt sömnfrämjande och ångestdämpande läkemedel (Statens 
beredning för medicinsk utvärdering, 2009). Ett problem med farmakologisk 
behandling är kvarstående restsymtom mellan episoderna, vilka ökar 
återfallsrisken (Morriss, 2002). I en studie av Bauer, Kirk, Gavin & Williford (2001) 
uppnådde endast 40 procent av medicinerande bipolära patienter den 
funktionsnivå de haft före insjuknandet. Även återfallsfrekvensen är, trots adekvat 
och vidhållen långtidsmedicinering, hög. I en studie av Gitlin, Swendsen, Heller & 
Hammen, 1995 (i Williams et al., 2008) drabbades 73 procent av medicinerande 
bipolära patienter av återfall inom en femårsperiod. Ett annat problem med 
farmakologisk behandling är att så många som upp till hälften av patienterna 
avbryter den, varvid även medicineringens profylaktiska verkan går förlorad 
(Sajatovic, Valenstein, Blow, Ganoczy & Ignacio, 2007). Anledningarna till avbruten 
medicinering kan vara att patienten upplever det som negativt att få sitt humör 
reglerat av ett läkemedel, att patienten associerar förhöjt stämningsläge med ett 
tillfrisknande, eller läkemedelsbiverkningar såsom viktuppgång och tremor 
(Jamison, Gerner & Goodwin, 1979 i Miklowitz, 2008; Jamison & Aiskal, 1983 i 
Miklowitz, 2008). Att göra patienten delaktig i behandlingen genom psykologiska 
interventioner har visat sig förbättra utgången av behandlingen. I en metaanalys 
visade Crowe et al. (2010) att psykosociala interventioner, tillsammans med 
medicinering, gav signifikant bättre resultat jämfört med endast farmakologi. 
Bland annat hade bipolära, medicinerande patienter som även erhöll 
psykoedukation i grupp, en reducerad återfallsfrekvens vilken höll i sig under fem 
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år efter avslutad gruppintervention (Crowe et al., 2010). Trots att behandling av 
bipolär sjukdom med endast läkemedel har begränsad effektivitet, 
rekommenderade Socialstyrelsen (2014) att hälso- och sjukvården endast bör 
erbjuda läkemedelsbehandling som första prioritet både vid maniska och 
depressiva episoder. Även i syfte att förebygga återfall mellan episoderna bör 
läkemedel erbjudas i första hand. Som prioritet två rekommenderades psykologisk 
behandling i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som ett komplement till 
läkemedelsbehandlingen (Socialstyrelsen, 2014).  
 
De främsta målen vid behandling av bipolär sjukdom är, förutom stabilisering av 
akut sjukdomsfas, att förhindra återfall, att rehabilitera samt att förse patienten 
med kunskap och perspektiv på sjukdomen (Bieling, McCabe & Antony, 2008; 
Sudak, 2011). Enligt Bieling et al. (2008) finns kanske ingen annan psykiatrisk 
sjukdom där psykoedukation utgör en så viktigt del av behandlingen.  Enligt Sudak 
(2011) ger kombinerad behandling med såväl läkemedel som psykoterapi bäst 
effekt även i den akuta stabiliseringsfasen. Via psykoterapeutiska interventioner 
görs patienten delaktig i behandlingen för att till exempel kunna uppmärksamma 
subtila tecken på övergång mellan depression och mani vilket kräver snabb 
justering av medicineringen. Eftersom bipolär sjukdom varierar i uttryck mellan 
olika individer (beträffande antal och typ av skov, triggers för insjuknande, 
komorbiditet, interpersonella riskfaktorer, suicidrisk et cetera) är det också 
avgörande för utgången av behandlingen att denna anpassas efter den specifika 
individen (Sudak, 2011). Här bidrar psykologiska metoder med bland annat 
kunskapen om att olika individer kan reagera mycket olika på samma livshändelse, 
beroende på individens underliggande antaganden och kognitiva scheman. Vad 
som triggar ett återfall kan alltså vara högst individuellt betingat (Bieling et al., 
2008). 
 
Ett flertal psykoterapeutiska interventioner är numera tillgängliga och de flesta 
sträcker sig längre än till att ge information om sjukdomen. Psykoterapins bidrag i 
behandlingen av bipolär sjukdom är, enligt Bieling et al. (2008) och Miklowitz 
(2008), förutom att bidra till vidhållen medicinering, att uppmärksamma tecken på 
återfall, att lära ut färdigheter i att hantera symtom och att förbättra social 
funktion och funktion i arbetsliv och därmed höja patientens livskvalitet. Allra 
viktigast är emellertid att lära patienten copingstrategier för att handskas med 
svårigheter i det dagliga livet som riskerar att trigga ett återinsjuknande 
(Miklowitz, 2008). De psykologiska interventioner som gett dokumenterad effekt i 
randomiserade kontrollerade studier (RCT) inkluderar KBT, psykoedukation i 
grupp, familjefokuserad terapi, interpersonell och social rytmterapi samt Life 
Goals Program (Gomes, Abreu, Brietzke, Caetano, Kleinman, Nery & Lafer, 2011). 
Enligt Miklowitz (2008) verkar psykoedukation i grupp och KBT vara mer 
fördelaktigt för eutyma, bipolära patienter jämfört med andra psykologiska 
interventioner.  
 
KBT har sin grund i informationsprocessteori och i inlärningsteori och är en bred 
terapiinriktning på empirisk grund. En interaktion mellan kognitioner, känslor och 
yttre beteende utgör ett grundkoncept inom KBT och förändring på någon av dessa 
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nivåer är ofta en nyckel till förändring av patientens problemmönster. När 
beteendet förändras erhåller patienten nya erfarenheter som kan utgöra positiva 
förstärkare för ändrat beteende på sikt. Inom KBT finns både specifika verktyg 
anpassade till särskilda problem men också generella behandlingsmetoder (Linton 
& Flink, 2011). Syftet vid behandling av bipolär sjukdom med KBT är främst att 
lära sig hantera och reducera kognitiva, affektiva och beteendemässiga symtom 
associerade med depression eller mani/hypomani, samt att förbättra 
funktionsnivå och livskvalitet (Bieling et al., 2008). Patienten, och ofta även 
närstående, har en aktiv roll i behandlingen. För att reducera återfallsrisken får 
patienten lära sig att hantera interpersonella och sociala svårigheter eftersom 
yttre stressorer ofta utgör triggers för återinsjuknande. Det biopsykosociala 
synsättet ger patienten ökad kontroll över såväl sjukdomen som sitt eget liv. Att 
främja vidhållen medicinering är dock fortfarande ett viktigt huvudsyfte med 
behandlingen, emedan medicinen inte bara ger symtomlättnad under 
sjukdomsepisoderna utan också fungerar förebyggande (Bieling et al., 2008; 
Sudak, 2011). 
 
KBT-behandling i gruppformat är kostnadseffektivt samtidigt som deltagarna ges 
möjlighet att öva socialt samspel och dela erfarenheter med varandra. Detta kan 
bidra till att bryta känslor av isolering och hopplöshet. Dock bör patienterna vara 
farmakologiskt stabiliserade och ha en funktionsnivå som bedöms kunna fungera i 
gruppmiljö innan en KBT-gruppbehandling inleds. Gruppbehandlaren bör 
överväga om existerande komorbiditeter kan motverka ett gott 
gruppbehandlingsresultat. Det är också viktigt att patienten, innan 
gruppbehandlingen inleds, uppnår insikt om sjukdomen och om sin egen möjlighet 
att påverka den. Det är nämligen vanligt att bipolära patienter har uppfattningen 
att sjukdomen endast går att påverka farmakologiskt (Bieling et al., 2008). Under 
behandlingens gång skattas depressiva, hypomana och maniska symptom 
lämpligen med hjälp av självskattningsskalor. Exempelvis Beck Depression 
Inventory (BDI) (Beck, Steer & Brown, 2006) som bedömer förekomst och grad av 
depressiva symtom. Skattningsskalor för det maniska spektrat är mindre väl 
utvecklat men ett instrument är Young Mania Rating Scale (YMRS) (Young, Biggs, 
Ziegler & Meyer 1978) som används i de flesta behandlingsstudier (Bieling et al., 
2008). Utöver symtom bör livskvalitet och funktionsnivå bedömas eftersom ett 
huvudsyfte med behandlingen är att, trots en svår sjukdom, kunna leva ett så bra 
liv som möjligt (Bieling et al., 2008). 
 
Individuell KBT-behandling av bipolär sjukdom har studerats utförligt och positiva 
resultat har bekräftats i RCT-studier (Scott, Colom & Vieta, 2007). Några studier 
har också visat att KBT-gruppbehandling ger positiva resultat (Patelis-Siotis et al. 
2001; Castle, Berk, Berk, Lauder, Chamberlain & Gilbert, 2007; Costa et al., 2011; 
Costa et al. 2012). Exempelvis i studien av Patelis-Siotis et al. (2001) skattade 38 
medicinerande, eutyma patienter signifikant högre på Global Assessment of 
Functioning Scale (GAF) (American Psychiatric Association, 2000) efter en KBT-
gruppbehandling om 14 veckor, jämfört med före. Även patienternas subjektiva 
skattningar tydde på signifikanta förbättringar. Dock saknade studien 
kontrollgrupp (Patelis-Siotis et al., 2001) vilket gör det problematiskt att dra några 
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slutsatser om resultatet. I en annan studie av Costa et al. (2011) jämfördes 
däremot medicinerande bipolära patienter som erhöll KBT-gruppterapi med 
bipolära patienter som endast behandlades farmakologiskt. Mätinstrumenten 
utgjordes av fyra skattningsskalor; BDI för depression, Beck Anxiety Inventory 
(BAI) (Beck & Steer, 2005) för ångest, YMRS (Young et al., 1978) för mani och Beck 
Hopelessness Scale för självmordstankar. Gruppernas utgångsvärden skilde sig 
inte signifikant åt vid behandlingens början. Behandlingsgruppen erhöll 14 KBT-
gruppsessioner och resultaten visade att behandlingsgruppen skattat depression, 
ångest, mani och hopplöshet signifikant lägre efter behandlingen jämfört med före 
och jämfört med kontrollgruppen som inte uppvisade några signifikanta 
förändringar. Även om tidigare studier har visat att KBT-gruppbehandling verkar 
ge goda resultat behövs dock fler studier för att kunna dra mer tillförlitliga 
slutsatser kring denna behandlingsform. 
 
Syfte 
Det övergripande syftet med denna studie är att utvärdera en KBT-
gruppbehandling av bipolär sjukdom vid Affektiva enheten, Norrlands 
universitetssjukhus, Umeå. Behandlingen har bedrivits i Sverige sedan 2006 men 
inte tidigare utvärderats (M. Lalos, personlig kommunikation, 14 mars 2014). Mer 
specifikt har studien följande syften: 
1) Att undersöka om behandlingen har någon effekt på depression och ångest. 
2) Att undersöka deltagarnas egen upplevelse av behandlingen och dess resultat. 
3) Att undersöka långtidseffekter av behandlingen 
 
KBT-gruppbehandlingen 
Vid Affektiva enheten vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) i Umeå, har KBT-
baserad gruppbehandling av bipolär sjukdom bedrivits sedan ett och ett halvt år 
tillbaka. Behandlingen är övertagen från Affektiva mottagningen M59 vid 
Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, som i sin tur har hämtat den från 
Mood-Sleep Clinic, University of California, San Diego, USA (R. Schroderus, 
personlig kommunikation, 18 december 2013). Den ursprungliga 
behandlingsmanualen, Group therapy manual for cognitive behavioral treatment of 
bipolar disorder, är utarbetad av enheten The Veterans Affairs San Diego 
Healthcare System (VASDHS), som är specialiserad på att ta emot krigsveteraner 
med PTSD och bipolär sjukdom (M. Lalos, personlig kommunikation, 14 mars 
2014). Manualen utformades av McQuaide & Smith och översattes 2006 i 
Huddinge till svenska. I samband med översättningen gjordes vissa anpassningar 
till svenska förhållanden, till exempel vid val av förklarande exempel (M. Lalos, 
personlig kommunikation, 14 mars 2014).  
 
Enligt behandlingsmanualen, KBT i grupp för bipolära patienter, vid Affektiva 
enheten, NUS, Umeå, har gruppbehandlingen fyra uppsatta mål: 1) Att minska 
intensiteten i depressiva och maniska symtom. 2) Att förkorta tiden under vilken 
skoven föreligger. 3) Att lära gruppdeltagarna metoder som förhindrar återfall, och 
4) Att gruppdeltagarna ska erhålla bättre kontroll över sina liv. 
Gruppbehandlingen består av tolv sammankomster och är indelad i tre moduler. 
Deltagaren kan påbörja behandlingen i vilken modul som helst men deltar i 
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samtliga tre moduler. Modul 1 “Hur tankar påverkar ditt stämningsläge” är 
inriktad på att lära deltagarna hur tankar påverkar känslor, och lär ut skillnaden 
mellan hälsosamt och ohälsosamt tänkande kring problem. Under modulen 
introduceras “Skala över dagens stämningsläge”, som sedan fylls i varje dag under 
återstoden av behandlingen. På skalan skattas stämningsläget mellan 0 och 10 där 
normalt stämningsläge antas ligga mellan skalsteg 4 och 6. Modulen innehåller 
även psykoedukation om vanliga tankefällor vid mani och depression, samt 
utbildning i “ABCD”-metoden, en situationsanalys där automatiska tankar 
ifrågasätts och byts ut mot mer realistiska tankar. Modul 2 “Hur dina handlingar 
påverkar dina tankar och ditt stämningsläge” syftar till att undersöka sambandet 
mellan dagliga aktiviteter och stämningsläget. Deltagarna får lära sig att både öka 
antalet lustfyllda aktiviteter för att bryta en annalkande depression, och att ägna 
sig åt riskfria aktiviteter då tecken på hypomani/mani föreligger. Deltagarna 
arbetar även med aktivitetsscheman, formulerar personliga mål samt strukturerar 
och schemalägger sin tid i syfte att skapa rytm i dagliga rutiner. Modul 3 “Hur 
kontakten med andra människor påverkar dina tankar och ditt stämningsläge” för 
in den sociala aspekten i behandlingen. Under modulen får deltagarna träna sig i 
aktivt lyssnande och sunt självhävdande med hjälp av kommunikationsövningar 
som jag-budskap. De får också föra scheman över sociala kontakter i syfte att 
förstå vilken inverkan tankar, handlingar och relationer har på sinnesstämningen 
(Behandlingsmanualen). Gruppbehandlingen leds av två legitimerade psykologer 
anställda vid Affektiva enheten, NUS, Umeå. Båda har grundläggande 
psykoterapiutbildning (steg 1) genom utbildningen på psykologprogrammet. 
 
 

Metod 

 

Deltagare 

Behandlingsgrupp 
I behandlingsgruppen ingick 12 personer i åldrarna 25-55 år (M=39,9; SD=8,9) 
som genomgått KBT-gruppbehandlingen mellan åren 2012 och 2014. Tre av dessa 
var män och nio var kvinnor. De flesta av dem hade bipolär sjukdom av typ bipolär 
ll och några hade tillägget rapid cycling. De flesta hade också samsjuklighet såsom 
ångestdiagnoser, personlighetsstörningar, neuropsykiatriska funktionshinder, 
alkoholmissbruk och ätstörning. Samtliga deltagare hade en pågående 
farmakologisk behandling parallellt med gruppbehandlingen (R. Schroderus, 
personlig kommunikation, 18 december 2013). Bakgrundsfaktorerna definierades 
inte närmare i syfte att skydda deltagarnas identiteter. 
 
Urvalet till KBT-gruppbehandlingen gjordes bland de patienter med diagnosen 
bipolär sjukdom som under åren 2012-2014 remitterats till Affektiva enheten vid 
Norrlands universitetssjukhus (NUS), Umeå.  Lämpligheten för deltagande 
bedömdes vid ett individuellt samtal med de psykologer som ledde 
gruppbehandlingen. De deltagare som rekryterades till KBT-gruppbehandlingen 
bedömdes i samtalet vara så pass stabila att de skulle kunna tillgodogöra sig 
behandlingen. Ett exklusionskriterium var om mani eller hypomani förelåg. Efter 
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bedömningssamtalet fick deltagarna genomgå en psykopedagogisk intervention 
(PPI) i grupp om fem träffar som leddes av skötare, sjuksköterskor och de två 
psykologer som ledde gruppbehandlingen (R. Schroderus, personlig 
kommunikation, 13 mars 2014). PPI hade som syfte att avdramatisera och ge 
kunskap om sjukdomen och KBT-gruppbehandlingen, att få en dialog med 
närstående, att göra upp individuella handlingsplaner samt att öka deltagarnas 
delaktighet i behandlingen. (M. Lalos, personlig kommunikation, 14 mars 2014).  
 
Inklusionskriterierna för att ingå i denna studie bestod i att deltagarna dels skulle 
ha fullgjort KBT-gruppbehandlingen, dels ha gjort både för- och eftermätning. 
Fullgjord KBT-gruppbehandling definierades som deltagande i samtliga tre 
moduler med högst en utebliven gruppsammankomst per modul (R. Schroderus, 
personlig kommunikation 18 december 2013). 
 

Kontrollgrupp 
Kontrollgruppen rekryterades genom ett bekvämlighetsurval bland befintliga 
patienter vid Affektiva enheten under mars månad 2014. För att rekryteras till 
kontrollgruppen krävdes att patienten var diagnosticerad med bipolär sjukdom, 
samt erhöll läkemedelsbehandling och eventuellt samtalskontakt men inte deltog i 
KBT-gruppbehandlingen. Trettio personer tillfrågades om att delta i 
kontrollgruppen varav tio fyllde i förmätningen men endast fem fyllde i 
eftermätningen. Kontrollgruppen kom därför att utgöras av fem personer i 
åldrarna 35-53 år (M=42,2; SD=7,0). Kontrollgruppen var enligt R. Schroderus (4 
april 2014) jämförbar med behandlingsgruppen med avseende på fördelningen av 
bipolär l respektive bipolär ll, förekomst av rapid cycling samt samsjuklighet. 
 

Mätmetoder/Instrument 
Som mått på behandlingens utfall har ett antal självskattningsinstrument använts 
för att skatta depressions- och ångestsymtom vid för- och eftermätning. 
Utvärderingsformulär användes också för att undersöka deltagarnas uppfattning 
om behandlingen direkt efter den var avslutad (Bilaga 1) och vid 
långtidsuppföljning (Bilaga 2). Dessa instrument och formulär presenteras nedan. 
 

Patient Health Questionnaire 9 item  (PHQ-9) 
PHQ- 9 är ett självskattningsinstrument för depression utvecklat för att underlätta 
diagnostisering av depression och för att över tid följa depressionsförloppet i en 
klinisk population (Kroenke, Spitzer & Williams, 2001). PHQ-9 består av nio items 
där varje item mäter varsitt av de nio kriterier för egentlig depression som finns 
listade i DSM-IV. Varje item skattas på en fyrgradig skala (0= inte alls, 1= flera 
dagar, 2= mer än hälften av dagarna, 3= nästan varje dag). PHQ-9 har olika 
gränsvärden för grad av depression där ett värde från 0-4 motsvarar avsaknad av 
depression, 5-9 motsvarar mild depression, 10-14 måttlig depression, 15-19 
måttlig allvarlig depression och 20-27 motsvarar allvarlig depression. Enligt 
Kroenke, Spitzer & Williams (2001) är den interna konsistensen i testet hög 
(koefficient α= .86 - .89).  Validiteten har också uppskattats på olika sätt, 
exempelvis har man jämfört överensstämmelsen mellan en klinisk intervju och 
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resultat på PHQ-9, och sammanfattningsvis tyder dessa på god validitet enligt 
Kroenke, Spitzer & Williams (2001). 
  

Beck Depression Inventory - Second Edition (BDI-II)  
BDI-ll är ett av världens mest använda självskattningsformulär för bedömning av 
förekomst och grad av depression hos vuxna och ungdomar från 13 år. Formuläret 
används både i kliniska sammanhang och vid forskning. BDI-ll består av 
sammanlagt 21 påståenden, representativa för depression i enlighet med DSM-IV, 
och besvaras på en fyragradig skala (från 0-3) för att bedöma svårighetsgraden i 
depressionssymptom under de senaste två veckorna. Svarsalternativen varierar 
beroende på fråga, till exempel beträffande skuldkänslor: 0 = “jag har inte särskilt 
mycket skuldkänslor”, 1 = “jag har skuldkänslor inför många saker jag gjort eller 
borde ha gjort”, 2 = “jag har ofta skuldkänslor”, 3 = “jag har ständigt skuldkänslor”. 
Patienten kan sålunda skatta som lägst 0 poäng och som högst 63 poäng. 
Bedömning av patienternas skattningar gjorde i enlighet med framtagna cut-
offvärden där 0-9 poäng tolkades som minimal depression, 10-16 poäng som 
lindrig depression, 17-29 poäng som måttlig depression och 30-63 poäng som svår 
depression (Beck, Steer & Brown, 2006). BDI-ll uppvisar hög intern konsistens 
(koefficient α=.92) i en studie på psykiatriska öppenvårdspatienter och hög test-
retest reliabilitet (Pearson r=.93, p<.001) (Beck, Steer & Brown, 2006). Enligt Beck, 
Steer & Brown (2006) är också validiteten i instrumentet tillfredställande eftersom 
BDI-II kan differentiera mellan olika diagnoser, som förstämningssyndrom, 
ångestsyndrom och maladaptiv stressreaktion [F(4,259) = 4.93, p<.001]. 
Korrelationen mellan BDI-II och BAI uppmättes till .60, vilket enligt Beck, Steer & 
Brown (2006) inte anses förvånande eftersom ångest och depression har funnits 
samkorrelera i tidigare kliniska studier. 
 

Beck Anxiety Inventory (BAI)  
BAI är ett självskattningsformulär som används i kliniska sammanhang för 
bedömning av förekomst och grad av ångest samt förändringar i ångesttillstånd 
hos vuxna och ungdomar från 17 år. Formuläret består av 21 påståenden som 
besvaras på en fyragradig skala (0 = inte alls, 1 = litet, 2 = delvis, 3 = mycket).  BAI 
har uppvisat god intern konsistens (koefficient α= .88 - .94) och test-retest 
reliabiliteten har uppmätts till r=.75 (p<.001) (Beck & Steer, 2005). Vad gäller 
validiteten visar studier att BAI signifikant korrelerar med andra etablerade mått 
på ångest, både gällande självskattningar och kliniskt skattad ångest.  
Korrelationen mellan BAI och Hamilton Anxiety Scale-Revised var .51 (p < .001), 
och korrelationen mellan BAI och State-Trait Anxiety Inventory var (State r=.47; 
p=<.001, och Trait r=.58; p=<.001) (Beck & Steer, 2005).  
 

Utvärdering vid avslut 
Utvärderingsformuläret “Utvärdering vid avslut. KBT i grupp” (Bilaga 1) består av 
12 frågor om KBT-gruppbehandlingen. Behandlingsdeltagarna får bland annat 
skatta hur väl ett antal påståenden om gruppbehandlingen stämmer med deras 
uppfattning, och rangordna vilka behandlingsinslag som varit mest verkningsfulla. 
Några av frågorna har inga fasta svarsalternativ utan ger deltagarna friheten att 
lägga till kommentarer och åsikter som de övriga frågorna inte fångat upp. Fråga 1-
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4 handlar om huruvida gruppbehandlingen fungerat och om den lyckats med det 
den föresatt sig och besvaras med en femgradig skala (från ”Stämmer inte” till 
”Stämmer precis”). Fråga 5-10 besvaras på olika sätt och handlar främst om inslag 
i behandlingen som varit till hjälp och om allmänt välbefinnande före och efter 
behandlingen. Fråga 11, 12 och den onumrerade sista frågan är öppna och handlar 
bland annat om hur gruppbehandlingen skulle kunna förbättras, och vad patienten 
själv hade kunnat göra annorlunda (Bilaga 1).  
 

Långtidsuppföljning 
Långtidsuppföljningen består av formulären BDI-ll, BAI och PHQ-9 samt sex 
bakgrundsfrågor. Dessa frågor behandlade bland annat om gruppdeltagarna sedan 
behandlingens avslut fått någon annan behandling, bytt medicinering eller varit 
med om större livshändelser som påverkat måendet (Bilaga 2). Frågorna 
besvarades till största delen med ”ja” eller ”nej” och något mer alternativ som 
exempelvis ”delvis” eller ”ingen skillnad”. Den sista frågan handlade om allmänt 
välbefinnande liknande de som ställdes i utvärderingen när behandlingen var 
avslutad. 
 
Procedur 
Såväl deltagarna i kontrollgruppen som deltagarna i KBT-behandlingsgruppen fick 
vid behandlingens start fylla i de skattningsformulär som utgjorde förmätningen 
(BDI, BAI och PHQ-9). Efter behandlingens slut fick deltagarna fylla i de 
skattningsformulär som utgjorde eftermätningen (BDI, BAI och PHQ-9). Mellan för- 
och eftermätning förlöpte för KBT-behandlingsgruppen tolv veckor och för 
kontrollgruppen nio veckor. I samband med eftermätningen fyllde deltagarna i 
KBT-gruppbehandlingen även i utvärderingsformuläret “Utvärdering vid avslut. 
KBT i grupp” (Bilaga 1). Mellan fem och fjorton månader efter avslutad KBT-
gruppbehandling fick deltagarna även fylla i skattningsformulär (BDI, BAI och 
PHQ-9) för en långtidsuppföljning. I långtidsuppföljningen ingick också sex 
bakgrundsfrågor (Bilaga 2). Långtidsuppföljningen administrerades per post till de 
11 deltagare som avslutat fullgjord KBT-gruppbehandling för mellan fem och 
fjorton månader sedan.  
 
Analysmetoder 
Vi har använt oss av SPSS Statistics (Version 21) för att analysera resultatet med 
avseende på signifikanstestning av skillnader i medelvärden för skattad 
depression och ångest mellan och inom grupperna. Metoderna anges utförligare i 
anslutning till resultatet. Utvärderingsenkäten och de sex bakgrundsfrågorna i 
långtidsuppföljningen analyserades med främst beskrivande statistisk och en del 
sammanfattades kvalitativt. 
Saknade värden i skattningarna har imputerats i tre fall. Saknat värde på fråga 1d 
(PHQ-9) (känt dig trött/energilös) imputerades i ett fall från fråga 15 (BDI-ll) 
(förlust av energi). Saknat värde för fråga 1f (PHQ-9) (dålig självkänsla/känt dig 
misslyckad/svikit dig själv eller din familj) imputerades i två fall från fråga 3 (BDI-
ll) (misslyckanden).  
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Beträffande formuläret “Utvärdering vid avslut. KBT i grupp” (Bilaga 1) 
analyserades fråga 1-10 kvantitativt. För fråga 1-4 fick vart och ett av 
svarsalternativen en poäng mellan noll och fyra där “stämmer inte” fick noll poäng 
och “stämmer precis” fick fyra poäng. Beträffande fråga 5 tilldelades ikryssade 
behandlingsinslag en poäng och icke ikryssade behandlingsinslag noll poäng. För 
fråga 6 användes samma poängsättning som anges i formuläret, det vill säga 1-5 
poäng, där 1 var mest verkningsfullt och fem minst verkningsfullt. Vad gäller fråga 
7 fick varje svarsalternativ poäng från noll till tre, där noll motsvarade ej godkänt 
och tre motsvarade mycket väl godkänt. Beträffande fråga 9 och 10 bedömdes den 
kryssmarkering deltagaren gjort på fråga 10 relativt den kryssmarkering 
deltagaren gjort på fråga 9. En markering till höger om det ursprungliga krysset 
tolkades som ett bättre mående och en markering till vänster om det ursprungliga 
krysset tolkades som ett sämre mående. Ett bättre mående kodades som tre poäng, 
ett oförändrat mående som två poäng och ett försämrat mående kodades som en 
poäng. Svaren på de öppna frågorna 11, 12 samt den onumrerade frågan ”Något 
annat du vill framföra?” sammanfattades i textform. Beträffande 
långtidsuppföljningen bedömdes fråga 6 relativt till kryssmarkeringen på fråga 10 
i formuläret “Utvärdering vid avslut. KBT i grupp” (Bilaga 1). På samma sätt som 
beskrivits ovan, bedömdes kryssmarkeringens läge i förhållande till det tidigare 
gjorda krysset i “Utvärdering vid avslut. KBT i grupp.” som antingen försämrat, 
oförändrat eller förbättrat mående. 
 
Etiska överväganden 
Vi har i studien utgått från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. I dessa principer ingår fyra 
krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Inför studien inhämtades godkännande 
från verksamhetschefen vid Affektiva enheten, NUS, Umeå, eftersom 
verksamhetschefen har det medicinska ansvaret för studiens deltagare. Eftersom 
Affektiva enheten inom ramen för sin verksamhet även har möjlighet att utvärdera 
sina behandlingar, var det inte nödvändigt att inhämta informerat samtycke från 
deltagarna för utvärdering av redan insamlade data. Vid utskicket för 
långtidsuppföljningen informerades emellertid deltagarna skriftligt om studien i 
ett följebrev (Bilaga 2). I brevet delgavs deltagarna frivillighetsaspekten samt att 
enskilda individer ej skulle kunna identifieras i det färdiga materialet. Eftersom 
deltagarna i studien var få till antalet har deltagarna endast beskrivits på 
gruppnivå för att säkerställa individernas anonymitet. All data som vi fått tillgång 
till, har avidentifierats av Affektiva enheten för att skydda patienternas 
personuppgifter och personliga integritet. Samtliga data har förvarats inlåsta och 
har förstörts eller återlämnats till Affektiva enheten efter färdigställd studie. 
Insamlade uppgifter kommer inte att användas eller utnyttjas i andra syften än för 
denna studie. 
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Resultat 

 

Trots att resultatet för självskattningarna var normalfördelat (BDI-II, BAI och PHQ-
9) har icke-parametriska test använts som komplement till de parametriska testen 
i de delar av resultatet som inbegriper skattning av depression och ångest. Detta 
på grund av datamaterialets ringa storlek (Cohen, Manion & Morrison, 2007; 
Pallant, 2005). 
 
Symtomskattningar 

Utgångsläget 
För att undersöka det första syftet, huruvida behandlingen har någon effekt på 
depressions- och ångestsymtom, undersöktes inledningsvis om 
behandlingsgruppen skilde sig från kontrollgruppen vid behandlingens början. För 
detta användes T-test samt Wilcoxon Signed Rank Test. Resultatet visade inga 
statistiskt signifikanta skillnader mellan behandlingsgruppen och kontrollgruppen 
beträffande depression BDI-ll, t(15)=-.343, p=.736, och PHQ-9, t(15)=-.271, p=.790, 
samt ångest, BAI t(15)=-.593, p=.562. Wilcoxon Signed Rank Test uppvisade inte 
heller signifikanta skillnader mellan behandlingsgrupp och kontrollgrupp med 
avseende på BDI-ll (z=-.053, p=.958), PHQ-9 (z=-.264, p=.792) och BAI (z=-.529, 
p=.597) vid behandlingens början. Depressionsmåtten BDI-ll och PHQ-9 visade sig 
korrelera högt i såväl förmätning (Spearman’s r=.79, Pearson’s r=.75) som 
eftermätning (Spearman’s r=.89, Pearson’s r=.90). Då BDI-ll är ett mer känt och 
använt skattningsinstrument för depression och då korrelationen med PHQ-9 var 
hög, har vi valt att endast redovisa BDI-ll som mått på depression i följande 
resultatredovisning.  
 
 
Tabell 1. 
Medelvärden (och standardavvikelser) för skattad depression (BDI-ll och PHQ-9) och ångest (BAI) hos kontroll- 
respektive behandlingsgrupp före respektive efter behandlingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Behandlingseffekter  

För att jämföra värden för depression och ångest mellan för- och eftermätningar 
inom grupperna, användes T-test och Wilcoxon Signed Rank test. 
Behandlingsgruppen uppvisade en liten, dock ej statistiskt signifikant, försämring 
vad gäller skattad depression, t(11)=-1,6, p=.144, och ångest, (t(11)=-.04, p=.966) 
efter behandlingen jämfört med före (Tabell 1). Inte heller med Wilcoxon signed 

    
 BDI-ll BAI PHQ-9 
    
 Före Efter Före Efter Före Efter 
       
       
Behandlingsgrupp(12) 14,1 (7,6)  18,7 (12,9) 15,0 (10,2) 15,2 (10,9) 10,1 (6,3) 12,3 (7,2) 
Kontrollgrupp (5) 12,6 (9,3) 8,2 (6,4) 11,8 (9,6) 9,4 (6,1) 9,2 (5,5) 5,8 (3,7) 
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rank test var försämringen statistiskt signifikant; BDI- II (z=-1,2; p=.24) och BAI 
(z=-.356, p=.722). Medelvärdena för depression respektive ångest, indikerade 
lindrig depression respektive lindrig ångest, såväl i för- som eftermätning (Tabell 
1). Resultatet för kontrollgruppen visade inte heller några signifikanta skillnader 
mellan för- och eftermätning (Tabell 1) vare sig för depression, BDI (t(4)=1.504 
p=.207), eller ångest, BAI (t(4)=.647 p=.553). Ej heller med Wilcoxon Signed Rank 
Test kunde signifikanta skillnader konstateras för BDI (z=-1.219 p=.223) eller BAI 
(z=.-674 p=.500). Medelvärdena för BDI-ll respektive BAI, indikerade minimal 
depression respektive lindrig ångest, i såväl för- som eftermätningar (Tabell 1). 
Resultatet visade heller inga signifikanta skillnader mellan grupperna 
(behandlingsgrupp och kontrollgrupp) i upplevd depression (BDI) t(15)= -1.704 
p=.109, eller ångest (BAI), t(15)=-1.098 p=.290, i eftermätningen. Mann-Whitney U 
test visade inte heller några signifikanta skillnader, (BDI: z=-1.479 p=.139 och BAI: 
z=-.739 p=.460.). Sammanfattningsvis kunde inga signifikanta skillnader i 
uppskattad depression och ångest konstateras mellan behandlingsgrupp och 
kontrollgrupp vare sig före eller efter behandlingen. Inte heller konstaterades 
signifikanta skillnader före och efter behandling inom någon av grupperna.  
 

Utvärderingsenkät 
För att undersöka deltagarnas egen upplevelse av behandlingen analyserades 
deras svar på enkäten “Utvärdering vid avslut. KBT i grupp” (Bilaga 1), som fylldes i 
då KBT-gruppbehandlingen avslutades. Resultatet redovisas i samma ordning som 
frågorna ställdes i enkäten.  
 
Den första frågan handlade om hur tydligt inriktad gruppen varit på bipolär 
sjukdom och resultatet visade att de 12 behandlingsdeltagarna var av 
uppfattningen att behandlingen varit tydligt inriktad på bipolär sjukdom. En 
person svarade ”stämmer ungefär” på frågan medan de övriga elva svarade 
”stämmer precis”.  
 
Den andra frågan handlade om huruvida deltagarna ansåg att deras kunskaper om 
bipolär sjukdom hade ökat under behandling. Nio av tolv deltagare ansåg att det 
”stämmer precis” att deras kunskaper om bipolär sjukdom har ökat. De övriga tre 
ansåg att det ”stämmer ungefär”.  
 
Den tredje frågan handlade om att bättre kunna kontrollera problem kopplade till 
bipolär sjukdom. Majoriteten av deltagarna (8 av 12) ansåg att deras förmåga att 
kontrollera sina problem förknippade med sjukdomen hade ökat under 
gruppbehandlingen. En person var av uppfattningen att hen inte fått ökad förmåga 
till problemhantering, medan resterande svar (3 av 12) placerade sig mellan dessa 
påståenden.  
 
Den fjärde frågan handlade om möjligheten för gruppdeltagarna att komma med 
egna förslag under gruppbehandlingens gång. Åtta av tolv deltagare var av 
uppfattningen att det ”stämmer precis” att de haft möjlighet att komma med egna 
förslag under behandlingens gång. Två svarade ”vet ej”, och två att det ”stämmer 
ungefär”.  



15 

 

 
Den femte frågan berörde vilka behandlingsinslag behandlingsdeltagarna ansåg sig 
vara mest hjälpta av. Av behandlingsinslagen var inslaget “Hur tankar påverkar 
stämningsläget/Tankefällor” det mest uppskattade bland KBT-gruppdeltagarna. 
Därnäst kom “Skala över dagens stämningsläge”. Den minst uppskattade 
interventionen var “ABCD-metoden” (Figur 1). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Figur 1. Utvärdering vid avslut, fråga 5; “Det var dessa inslag som hjälpte mig mest”. Tabellen redovisar hur 
många kryss ett visst inslag fått. Möjlighet fanns för varje deltagare att kryssa för flera behandlingsinslag.  
 
Den sjätte frågan handlade om vad som varit mest verkningsfullt i gruppen. Det 
mest verkningsfulla med att delta i KBT-gruppbehandlingen bedömdes av 
deltagarna vara informationen om bipolär sjukdom, och det minst verkningsfulla 
inslaget bedömdes vara att skatta stämningsläget. Deltagarna uppskattade även 
gruppledarna samt gruppen [som sådan] (Figur 2). 
 

 

 
Figur 2. Utvärdering vid avslut, fråga 6: “Det som var mest verkningsfullt i gruppen (rangordna från 1-5 där 1 
är mest verkningsfullt och 5 minst verkningsfullt)”. I diagrammet redovisas antalet 1:or för respektive 
svarsalternativ.  
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Den sjunde frågan efterfrågar ett samlat betyg för gruppbehandlingen. Åtta av tolv 
deltagare gav KBT-gruppbehandlingen betyget “Mycket väl godkänt”, resterande 
fyra gav betyget ”Väl godkänt”.  
 
Den nionde och tionde frågan uppmanar behandlingsdeltagarna att skatta sitt 
allmänna välbefinnande och hälsa före respektive efter behandlingen. Sju av de 
tolv deltagarna skattade sitt allmänna välbefinnande och hälsa som bättre efter 
KBT-gruppbehandlingen jämfört med före. Fyra deltagare ansåg sig må sämre efter 
behandlingen (Figur 3).  
 

 
 
Figur 3. Utvärdering vid avslut, fråga 9 och 10; “Allmänt välbefinnande och hälsa före respektive efter KBT-
gruppbehandlingen” 

 
På fråga 11 “Hur kan gruppbehandlingen bli bättre?” kom enstaka åsikter fram 
rörande bland annat önskemål om möjlighet till övningar i gruppmiljön och 
möjlighet att bjuda in anhöriga för att jobba relationellt i behandlingssituationen. 
Tre av de tolv deltagarna uppgav att de hade önskat ett bättre fördelat talutrymme, 
för att inte vissa deltagare skulle hamna i skymundan.  
 
Endast två deltagare besvarade fråga 12 “Vad skulle jag (deltagaren) ha kunnat 
göra på ett annat sätt?”. En av dem ansåg att hen skulle ha kunnat jobba mer med 
hemuppgifterna. Den andra menade att hen skulle ha kunnat uttrycka det hen 
skrivit i utvärderingen direkt till gruppledarna. 
 
På den onumrerade frågan “Något annat du vill framföra...” uppgav två av de tolv 
deltagarna att gruppbehandlingen kommer att vara till hjälp för dem i deras 
framtida liv. En av de två använde uttrycket “livsavgörande” om kunskaperna hen 
fått med sig. Denna person uppgav också att hens höga skattningar av symtom på 
depression och ångest efter behandlingen berodde på att behandlingen gett 
insikter om svårigheterna med sjukdomen och “rört om mycket”. I motsats till 
detta menade två av gruppdeltagarna att de “alltid mått bättre efter gruppträffarna 
jämfört med före”. Ytterligare åsikter var att diskussionerna under träffarna 
fungerat som en ventil och att det varit till hjälp att få ta del av andras tips och 
erfarenheter av bipolär sjukdom.  
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Långtidsuppföljning 
För att undersöka behandlingens effekt över tid (förmätning, eftermätning och 
långtidsuppföljning för depression och ångest) användes one-way repeated 
measures ANOVA. Endast de fem individer som deltagit i samtliga mätningar 
inkluderades i analysen. Inga signifikanta skillnader konstaterades för depression 
(BDI): (F(2, 3)=1,66, p=.326, multivariate partial eta squared=.53), eller ångest 
(BAI): (F(2, 3)=2,28, p=.249, multivariate partial eta squared=.60). Inte heller med 
Friedman Test erhölls signifikanta skillnader (p=.504) mellan de tre mättillfällena. 
Det går dock att utläsa en trend där medelvärdena för ångest och depression har 
sjunkit från tillfället för förmätning till uppföljningen (Figur 4).  
 

 
  
Figur 4. Medelvärden (standardavvikelser) för depression (BDI-II) och ångest (BAI) hos dem som deltog (n=5) 
i förmätning, eftermätning samt uppföljning.  

 
Vad gäller symtom på depression har de fem personerna i långtidsuppföljningen 
konsekvent befunnit sig inom intervallet för minimal depression. Symtomen på 
ångest har rört sig från lindriga symtom vid förmätningen till minimala vid 
eftermätning och långtidsuppföljning.  
 
Vid uppföljningen ställdes också sex bakgrundsfrågor för att undersöka bland 
annat om gruppdeltagarna sedan behandlingens avslut gjort förändringar i sin 
medicinering eller varit med om större livshändelser som påverkat måendet. 
Nedan redovisas svaren på dessa sex bakgrundsfrågor ur “Uppföljningsbrev med 
bakgrundsfrågor” (Bilaga 2). 
 
Sammanfattningsvis upprättade två av fem deltagare i KBT-gruppbehandlingen, 
vid behandlingens slut handlingsplaner som de följt respektive delvis följt. De tre 
mest frekventa verktyg som deltagarna uppger att de ännu använder sig av är i 
fallande ordning: “Att schemalägga/Planera aktiviteter”, “Hur tankar påverkar 
stämningsläget/Tankefällor” samt “Dagliga aktiviteter/Planera hälsosamma 
aktiviteter”. I relation till utvärderingen vid gruppens avslut, skattade två 
långtidsuppföljningsdeltagare sitt allmänna hälsotillstånd och välbefinnande som 
lägre, två som högre och en som oförändrat. Tre av deltagarna i 

10,6 (6,7)
11,6 (9,8)

7,4 (11,4)

13,8 (6,6)

9,4 (3,4)

7,0 (3,9)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Förmätning Eftermätning Uppföljning

BDI-II BAI



18 

 

långtidsuppföljningen uppger att de är yrkesverksamma medan en studerar och en 
är sjukskriven. En uppger att hen har slutat med medicineringen vilket påverkat 
måendet negativt, en har minskat dosering vilket påverkat måendet positivt, en 
har bytt medicin vilket påverkat måendet positivt. För en av deltagarna har en 
större livshändelse inträffat vilket har påverkat måendet i negativ riktning, för tre 
andra har en större livshändelse påverkat måendet positivt. Den femte har inte 
besvarat frågan.  
 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att utvärdera en KBT-gruppbehandling av bipolär 
sjukdom, vid Affektiva enheten, NUS, Umeå. I syftet ingick att undersöka om 
behandlingen hade någon effekt på depressions- och ångestsymtom samt att 
undersöka deltagarnas egen upplevelse av KBT-gruppbehandlingen och dess 
resultat. Ytterligare ett syfte var att undersöka effekten på symtom och 
behandlingens betydelse över tid. Resultatet visade att behandlingen inte hade 
någon effekt på skattad depression och ångest. I kontrast till detta gav 
gruppdeltagarna uttryck för att vara nöjda med behandlingen, vilket visade sig i 
enkäten ”Utvärdering vid avslut. KBT i grupp”. Långtidsuppföljningen visade inga 
signifikanta skillnader i symtom mellan de tre mättillfällena. Resultatet av 
bakgrundsfrågorna visade bland annat att tre av de åtta verktyg som lärdes ut 
under KBT-gruppbehandlingen fortfarande används av de forna gruppdeltagarna. 
 

Symtomskattningar 
Att behandlingsgruppens skattningar före respektive efter KBT-
gruppbehandlingen, eller jämfört med kontrollgruppen, inte skilde sig signifikant 
åt vare sig för depression (BDI-ll, PHQ-9) eller ångest (BAI) skiljer sig från 
resultatet för Costa et al. (2011). Den studien visade att 14 veckors KBT-
gruppbehandling av 27 farmakologiskt stabiliserade bipolära patienter gav 
signifikant minskade symtom på ångest och depression mätt med BDI-ll och BAI, 
jämfört med en kontrollgrupp. I studien (Costa et al., 2011) hade dock individer 
med antingen personlighetsstörning eller allvarlig axel 1-problematik exkluderats 
från KBT-gruppbehandlingen, vilket kan indikera att föreliggande studie, där 
merparten av patienterna hade komorbida diagnoser, innehöll patienter svårare 
att behandla. Studier av KBT-gruppbehandling av bipolär sjukdom, som skattat 
mani och depression över tid, har fått delvis olika resultat. Costa et al. (2012) fann 
inga signifikanta skillnader på maniskalan YMRS över tid. Andra studier (Simon, 
Ludman, Unutzer, Bauer, Operskalski & Rutter, 2005; Simon, Ludman, Bauer. 
Unutzer & Operskalski, 2006) har fått resultat som visar att maniska symtom 
signifikant har minskat medan depressionssymtomen legat kvar på oförändrad 
nivå. Man kan spekulera i om depressiva symtom är svårare att reducera, dels 
genom att restsymtomen i större utsträckning är av depressiv karaktär (Eriksson 
& Löfgren, 2013), dels genom att den ökade medvetenhet om sjukdomen som 
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behandlingen kan föra med sig (Wiggins, Singh, Getz & Hutchins, 1999) initialt kan 
tänkas förstärka depressiva symtom, snarare än maniska.  
 
Vidare är ett försämrat behandlingsresultat vid bipolär sjukdom förknippat med 
hög andel komorbiditet (Scott et al., 2006; Sasson, Chopra, Harrari, Amitai & Zohar, 
2003), särskilt gällande ångestdiagnoser som är en av de allra vanligaste 
komorbida störningarna vid bipolär sjukdom (American Psychiatric Association, 
2013). Föreliggande studie har inte kunnat kontrollera för komorbida störningar 
hos deltagarna, varför det inte kan diskuteras närmare hur eventuella 
komorbiditeter påverkat behandlingsresultatet. En ytterligare komplikation i vår 
studie kan vara att en obestämd andel av såväl deltagarna i behandlingsgruppen 
som kontrollgruppen hade tillägget rapid cycling i sin bipolära diagnos. Enligt 
Reilly-Harrington et al. (2007) samt Lee et al. (2010) innebär förekomsten av rapid 
cycling en större utmaning vad gäller behandling, både för att medicineringen i 
större utsträckning tenderar att avbrytas och för att medicineringen brukar ha 
sämre effekt för patienter med tillägget rapid cycling. Enligt Scott et al. (2006) ger 
KBT-behandling även sämre effekt om patienten upplevt fler än 12 skov tidigare. 
Det är oklart hur många tidigare skov vår patientgrupp upplevt, och därför kan 
inte heller eventuell påverkan av denna faktor diskuteras närmare. Vidare kan en 
betydande andel av behandlingsdeltagarna ha haft kvarvarande restsymtom under 
behandlingstiden, vilket kan indikeras av de stora spridningarna i 
självskattningarna (Tabell 1). Enligt Morriss (2002) upplever uppemot 70 procent 
av bipolära patienter restsymtom när de befinner sig i eutymt stadium. Förekomst 
av kvarvarande restsymtom mellan sjukdomsepisoderna förknippas med ett 
sämre behandlingsutfall (Gomes et al., 2011) och detta skulle således kunna vara 
ytterligare en hypotes till varför deltagarna i behandlingsgruppen inte 
förbättrades av behandlingen.  
 
I likhet med föreliggande studie fann Patelis-Siotis et al. (2001) och Castle, Berk, 
Berk, Lauder, Chamberlain & Gilbert (2007) inte heller några signifikanta 
skillnader före respektive efter KBT-gruppbehandling med avseende på 
depressionssymtom. Ej heller uppmättes signifikanta skillnader på självskattade 
symtom för mani. Däremot fann båda studierna en signifikant förbättring på Global 
Assessment of Functioning Scale (GAF) (American Psychiatric Association, 2000) 
vilket är ett instrument som skattar såväl symtom som psykologisk, social och 
yrkesmässig funktionsförmåga hos patienten. Patelis-Siotis et al. (2001) fann även 
signifikanta förbättringar i psykosocialt fungerande via två av skalorna i Medical 
Outcomes Survey (MOS-FS 36), och Castle et al. (2007) rapporterar en signifikant 
förbättring för en av subskalorna på World Health Organization Quality of Life 
(WHOQoL), som mäter livskvalitet. Castle et al. (2007) konstaterar även en positiv 
trend i minskning av återfall i behandlingsgruppen. Detta påvisar alltså 
förbättringar i patienternas liv som dock ej visar sig som symtomminskning. Att 
studien av Patelis-Siotis et al. (2001)  inte har någon kontrollgrupp försvårar dock 
tolkningen av studiens resultat. Gonzalez-Isasi et al. (2010) visar i sin studie att 
behandlingsgruppen, som bestod av patienter med bipolär sjukdom, som erhållit 
KBT samt psykoedukation, hade färre sjukhusinläggningar än kontrollgruppen 
under en 12-månadersperiod. Schöttle et al. (2011) poängterar att höga poäng på 
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QoL-skalor inte nödvändigtvis korrelerar med låga symtomskattningar och vice 
versa. Därför bör det vara av större vikt att skatta patientens funktionalitet och 
livskvalitet än att mäta symtom. Huruvida föreliggande KBT-gruppbehandling ökar 
behandlingsdeltagarnas funktionalitet eller ej är svårt att uttala sig om, då endast 
skattningar av depression och ångest gjorts. Klart är i vilket fall att behandlingens 
nytta inte kan avskrivas endast på basis av resultaten av behandlingsgruppens 
symtomskattningar.  
 
Utvärderingsenkät 
I enkäten “Utvärdering vid avslut. KBT i grupp.” ger en majoritet av 
behandlingsdeltagarna behandlingen högsta betyg, och anser att de fått ökade 
kunskaper om sin sjukdom. Just att erhålla kunskap och perspektiv på sin sjukdom, 
är enligt Bieling et al. (2008) ett av de allra främsta målen med behandling av 
bipolär sjukdom, och KBT-gruppbehandlingen verkar alltså leva upp till detta krav.  
Gruppdeltagarna lyfte också fram att de fått möjlighet att komma med egna förslag 
under behandlingens gång. Att göra patienten delaktig i behandlingen är en faktor 
som i studier har visat sig förbättra behandlingsutfallet (Crowe et al., 2010), och 
detta talar alltså till den aktuella behandlingens fördel. Det deltagarna tyckte var 
mest verkningsfullt med att delta i behandlingsgruppen var att få information om 
bipolär sjukdom, gruppledarna och gruppen [som sådan] (Figur 2). Exakt vad som 
menas med att gruppen är verkningsfull är svårt att veta, men det går att spekulera 
i att det handlar om att deltagarna får träffa andra i samma situation. 
Gruppträffarna blir en “ventil” menar en av deltagarna, en plats där man kan få 
prata om sin sjukdom med andra som har samma diagnos. Detta är rimligtvis en 
styrka som endast gruppbehandling har, då patienter i individuell terapi endast 
träffar en terapeut som sannolikt inte har egenupplevd erfarenhet av patientens 
sjukdom. Bieling (2008) skriver i linje med detta resonemang, att en styrka med 
gruppbehandling är att man träffar andra med samma sjukdom, vilket motverkar 
den vanligt förekommande känslan hos patienter med bipolär sjukdom om att vara 
ensamma om sin situation. En majoritet av deltagarna i KBT-gruppbehandlingen 
var av åsikten att de bättre kan kontrollera problem kopplade till bipolär sjukdom 
efter behandlingen och en knapp majoritet ansåg att deras allmänna hälsotillstånd 
var högre efter behandlingen jämfört med före (Figur 3). Sammanfattningsvis 
tycks gruppdeltagarna vara nöjda med behandlingen, vilket dock inte avspeglas i 
symtomskattningarna.   
 
Att deltagarna trots icke signifikanta förändringar i skattade symtom, ger 
behandlingen ett högt betyg antyder att symtomlindring och klienttillfredsställelse 
inte behöver vara synonyma. Enligt Linton & Flink (2011) och Nordlund (2004) 
behöver behandlingsframgång inte vara liktydigt med frihet från symtom. Ett mer 
funktionellt hanterande av symtom kan avsevärt förbättra patientens liv utan att 
symtomen för den skull försvunnit. För den bipolära patientgruppen kanske ett 
bättre mått på framgångrik behandling är minskade antal skov och/eller kortare 
tid i skov, vilket torde tyda på att patienten lärt sig funktionella strategier för att 
hindra annalkande skov, samt strategier för att snabbare ta sig ur dem och därmed 
kunna fungera bättre, trots eventuella symtom. Att en majoritet av deltagarna 
uppger att deras allmänna hälsotillstånd och välbefinnande är högre efter 



21 

 

behandlingen skulle kunna vara en indikation på att funktionen ökat, trots att 
skattningarna av symtom på depression och ångest inte signifikant minskat. 
 
En alternativ förklaring till skillnaderna mellan resultaten av självskattningarna 
och resultaten av utvärderingsenkäten skulle kunna ligga i linje med det som 
diskuterats ovan om en initial försämring av måendet vid behandlingar (Wiggins et 
al., 1999). En av deltagarna uppger i enkäten att anledningen till att hen skattat 
högre på depression och ångest efter behandlingen var att behandlingen rörde upp 
tankar och känslor om sjukdomen, och därför initialt försämrade hens mående. 
Totalt fyra av tolv deltagare ansåg att deras allmänna välbefinnande var sämre 
efter behandlingen än före (Figur 3). Wiggins et al. (1999) noterar en sänkning av 
självförtroende efter behandling i en psykoedukationsgrupp för vuxna med ADHD 
och spekulerar i att denna sänkning kan bero på att deltagarna medvetandegörs 
om de svårigheter och problem med vardagligt fungerande som deras sjukdom för 
med sig. Den nya medvetenheten, kan åtminstone inledningsvis, ha varit 
överväldigande för behandlingsdeltagarna, skriver Wiggins et al. (1999).   Kanske 
kan en liknande effekt finnas i föreliggande studie, och om så, kanske det även kan 
spekuleras i om denna effekt, tillsammans med de små samplen, bidragit till 
föreliggande studies uteblivna symtomminskning.  
 
Skillnaden mellan skattade symtom och utvärderingen av behandlingen kan också 
härledas till svårigheten att skatta depressions- och ångestsymtom. 
Självskattningar av symtom kan kritiseras för att de grundar sig i patienternas 
egna bedömningar av sina symtom och generellt kan det vara svårt att ha 
perspektiv på sig själv (Linton & Flink, 2011).  En affektiv sjukdom kan ytterligare 
försvåra skattningen genom affektiv bias (Atkinson, Zibin & Chuang, 1997). 
Atkinson et al. (1997) riktade i en studie med bipolära patienter kritik mot 
självskattning som metod eftersom det däri kan ingå en andel systematisk bias 
beroende på i vilket affektivt tillstånd patienten befinner sig, intensiteten i det 
affektiva tillståndet, medicinering samt generellt låg självinsikt hos 
patientgruppen. Atkinson et al. (1997) menar att patientens affektiva läge vid 
mättillfället mycket väl kan återspeglas i svaren på självskattningsinstrumenten. 
Även om självskattningsformulären, såväl BDI som BAI, uppmanar patienten att 
skatta sitt mående under de senaste två veckorna går det inte att kontrollera att 
behandlingsdeltagarna verkligen gjort så. Risken finns att patienterna utgått från 
hur de mått just dagen då skattningen gjordes, alternativt, hur de ansåg sig ha mått 
under en längre tid än de senaste två veckorna.  Atkinson et al. (1997) nämner 
även påverkan av aktuella livshändelser som ett potentiellt problem vid 
användning av självskattning i den bipolära patientgruppen.  
 
Slutligen kan vad som brukar kallas ”justification of effort” (Baumeister & Vohs, 
2007) ha haft betydelse för det positiva utfallet av utvärderingsenkäten. 
”Justification of effort” innebär att deltagaren omedvetet rättfärdigar den nedlagda 
ansträngningen genom att överskatta eller framhäva resultatet av ansträngningen. 
I det här fallet skulle denna effekt kunna yttra sig som att behandlingsdeltagarna 
gett KBT-gruppbehandlingen ett högt betyg för att försvara det arbete som lagts 
ned under behandlingen.  
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Långtidsuppföljning 
Eftersom KBT gör anspråk på att förse patienterna med verktyg som ska medverka 
till att förändra deras liv till det bättre över tid (Jones, 2003), var en 
långtidsuppföljning av intresse. Inga signifikanta skillnader i ångest och depression 
mellan de tre mättillfällena kunde konstateras, dock kunde en positiv trend 
observeras, framför allt på ångestskalan (Figur 4).  Utifrån den lilla grupp den här 
studien kunnat följa upp, är det framförallt tre verktyg från KBT-
gruppbehandlingen som fortsätter hjälpa patienterna 5-14 månader efter 
behandlingens avslut. Att tre verktyg fortfarande efter lång tid fortsätter vara till 
hjälp för deltagarna i KBT-gruppbehandlingen kanske kan tolkas som en indikation 
på att behandlingen faktiskt lyckas förse sina patienter med verktyg som över tid 
är till nytta i deras liv. Detta är enligt Miklowitz (2008) och Bieling (2008) något av 
det viktigaste som en behandling av bipolär sjukdom syftar till. Intressant nog var 
det dock inte samma verktyg som var populärast vid utvärderingen. De verktyg 
som fallit bort över tid har några drag gemensamt; att de kräver social interaktion, 
eller att de är krävande mentalt och/eller tidsmässigt. Både “Öva aktivt lyssnande” 
och “Kommunikationsövningar” kräver en motpart som är villig att hjälpa 
patienten att fortsätta träna efter behandlingens avslut, och detta skulle kunna 
vara en försvårande omständighet som talar till dessa interventioners nackdel. Två 
andra interventioner som fallit bort; “Skala över dagens stämningsläge” och 
“ABCD”-metoden är relativt krävande övningar som kräver papper och penna och 
eftertanke, emedan de interventioner som fortfarande används av deltagarna i 
långtidsuppföljningen; “Schemalägga/planera aktiviteter”, “Dagliga 
aktiviteter/planera hälsosamma aktiviteter” och “Hur tankar påverkar 
stämningsläget/tankefällor” kan göras till mentala operationer och inte heller tar 
mycket tid i anspråk.  
 
I relation till utvärderingen vid KBT-gruppbehandlingens avslut, skattade två 
deltagare vid långtidsuppföljningen sitt allmänna hälsotillstånd och välbefinnande 
som lägre, två som högre och en som oförändrat. Detta förklarar deltagarna delvis 
med förändringar i medicinering och större livshändelser. Atkinson (1997) 
hypotetiserar om att livshändelser får en mer avgörande effekt i måendet hos 
människor med bipolär sjukdom i och med deras affektiva sårbarhet, i jämförelse 
med friska individer. Tre av deltagarna i långtidsuppföljningen uppger även att de 
är yrkesverksamma medan en studerar och en är sjukskriven. Gomes et al. (2011) 
menar att anställningsbarhet är en relevant faktor att undersöka vid utvärdering 
av behandling av bipolär sjukdom, detta eftersom yrkeslivet ofta blir lidande för 
personer i denna patientgrupp. Även Schöttle, Huber, Bock & Meyer (2011)  
poängterar hur viktigt ett bättre socialt fungerande och ett bättre fungerande i 
yrkeslivet är för personer som har en bipolär sjukdom. Att fyra av fem deltagare i 
föreliggande långtidsuppföljning de facto är sysselsatta skulle kunna vara något 
som talar till KBT-gruppbehandlingens fördel. Detta är det dock svårt att uttala sig 
säkert om, eftersom denna studie ej haft tillgång till information om deltagarnas 
sysselsättningar före behandlingen, och ej heller kan jämföra behandlingsgruppen 
mot kontrollgruppen i detta avseende. Det kan också vara så att de som bemödat 
sig med att besvara utskicket med långtidsuppföljningen är individer ur 
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behandlingsgruppen med hög funktionalitet, en omständighet vilken ytterligare 
försvårar tillförlitlig tolkning av resultatet. 
 
Begränsningar 
Ytterligare begränsningar med denna studie är små sample särskilt i kontrollgrupp 
och vid långtidsuppföljning (n=5), vilket kan vara en anledning till att statistiska 
skillnader uteblivit. Urvalet har inte varit randomiserat och bakgrundsdata för 
behandlingsdeltagarna har varit begränsad. Att vi använde oss av kontrollgrupp 
anser vi dock vara en styrka för denna studies upplägg, även om det hade  varit 
önskvärt med en kontrollgrupp även för långtidsuppföljningen. Vi har inte heller 
haft tillgång till information om faktorer som före eller under behandlingens gång 
kunnat påverka förloppet, såsom antal föregående skov, tillfälligt avbruten 
medicinering, byte av medicin, förekomst av restsymtom eller livshändelse som 
haft stor inverkan. Enligt Sajatovic et al, (2007) avbryter upp till femtio procent av 
bipolära patienter sin farmakologiska behandling, vilket får effekter såväl kort- 
som långsiktigt. Resultaten av långtidsuppföljningen bekräftar delvis detta då 
samtliga deltagare nämner att förändring i medicinering och livshändelser 
påverkat måendet vid tidpunkten för skattningen. Föreliggande studies resultat är 
svåra att tolka på ett tillförlitligt sätt, och vidare forskning behövs på området.  
Större grupper krävs för mer pålitliga statistiska resultat och för att kunna göra 
några generaliseringar, och mer detaljerade demografiska data om deltagarna i 
studien hade öppnat för mer djupgående analyser av resultatet.  
 
För att bättre undersöka behandlingens effekt och nytta bör den också rimligtvis 
utvärderas i linje med de mål som finns uppsatta för behandlingen. I 
behandlingspärmen finns fyra mål statuerade. Det första av behandlingsmanualens 
fyra mål är “Att minska intensiteten i depressiva och maniska symtom”. Det hade 
därför varit önskvärt med en skala som mäter mani, allra särskilt eftersom mani 
utgör ett av kardinalsymtomen vid bipolär sjukdom. Föreliggande studie kan 
således inte uttala sig om huruvida detta behandlingsmål uppnåtts, då någon 
mätning av maniska symtom inte genomförts. Att byta ut en av 
depressionsskalorna mot en maniskala, exempelvis YMRS (Young, Biggs, Ziegler & 
Meyer, 1978) vore sålunda fördelaktigt för vidare KBT-gruppbehandling och 
uppföljning av det första behandlingsmålet. Föreliggande studie saknar även 
verktyg för att följa upp det andra av de fyra målen för KBT-gruppbehandlingen; 
“Att förkorta tiden under vilken skoven föreligger”. Andra studier har gjort detta 
(Aubry et al., 2011; Lam, Hayward, Watkins, Wright & Sham, 2005; Colom et al., 
2003a; Colom et al., 2003b; Gonzalez-Isasi, 2010), bland annat genom att mäta 
längden på patienternas sjukhusinläggningar före och efter behandling. Också det 
tredje målet “Att lära gruppdeltagarna metoder som förhindrar återfall” skulle 
kunna följas upp med ett mer objektivt mått än frågan “Jag kan bättre kontrollera 
problem som är kopplade till bipolär sjukdom” i enkäten “Utvärdering vid avslut. 
KBT i grupp”.  Även här hade en uppföljning av exempelvis sjukhusinläggningar på 
grund av återfall, eller en skala som mäter psykosocial funktion, exempelvis (MOS-
FS-36) varit fördelaktiga verktyg. Även det fjärde målet “Att gruppdeltagarna ska 
erhålla bättre kontroll över sina liv “ skulle kunna utvärderas med hjälp av mer 
objektiva mått, även om det också kan kopplas till frågorna “Jag kan bättre 
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kontrollera problem som är kopplade till bipolär sjukdom” och “Det var dessa 
inslag som hjälpte mig mest”. Detta fjärde mål skulle kunna utvärderas mer precist 
med exempelvis en QoL-skala.   För att kunna uttala sig om huruvida KBT-
gruppbehandlingen haft den effekt som avsågs i behandlingsmanualen behöver de 
fyra målen följas upp mer objektivt i fortsatta studier, exempelvis genom 
kartläggning av återfall i maniska och depressiva skov, och genom undersökningar 
av funktion och upplevd livskvalitet hos behandlingsdeltagarna. Bieling (2008) 
rekommenderar i linje med detta att, utöver symtomskattning, också bedöma 
livskvalitet och funktionsnivå eftersom ett av huvudsyftena med KBT-behandling 
för bipolära patienter generellt är att uppnå god livskvalitet. Detta har dock legat 
utanför ramen för denna studie, och vi kan därför endast hypotetisera kring att det 
positiva utfallet av utvärderingsenkäten tyder på att behandlingsdeltagarna 
upplever högre funktion och/eller livskvalitet. 
 
Sammanfattning 
Trots att studien har uppenbara brister och visar att ingen signifikant förbättring 
skett i form av symtomlindring, finns det information som indikerar hög 
klienttillfredsställelse. Anledningarna till varför studiens behandlingsgrupp inte 
förbättrades på de symtomskattningsskalor som användes kan endast spekuleras i. 
Mätmetoderna kan dock spela roll för utvärderingsutfallet. I ett flertal andra 
studier av KBT-behandling för bipolära patienter används utöver skalor som 
skattar symtom på depression och mani, även andra mått som mäter livskvalitet, 
funktionalitet samt uppföljning av återfall över tid. Den bipolära patientgruppens 
kardinalsymtom är att ömsom befinna sig i depression och ömsom i mani och 
däremellan upplevs ofta restsymtom, varför självskattning av symtom kanske inte 
är optimalt som huvudmått på behandlingsframgång. KBT-gruppbehandlingen är 
därmed inte nödvändigtvis verkningslös, dock har föreliggande studie saknat 
verktyg; dels för att utvärdera behandlingens fyra uppsatta mål; dels för att utröna 
huruvida den ger effekter utöver symtomlindring. Resultaten av tidigare studier 
varierar stort, och deras resultat är på grund studiernas metodologiska 
heterogenitet svåra att generalisera. Dock menar Sudak (2011) och Crowe et al. 
(2010) att det går att slå fast att psykosociala interventioner av något slag är bättre 
för den bipolära patientgruppen än endast psykofarmaka, ett påstående denna 
studie kan sägas stödja. För framtida studier vore det intressant att titta på andra 
utfallsmått, exempelvis återfallsratio, funktionalitet och livskvalitet. Att också 
skatta mani vore önskvärt för fortsatt utvärdering.  
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Bilaga 1 

  Utvärdering vid avslut 

KBT i grupp 

 

1. Gruppen har varit tydligt inriktad på bipolär sjukdom 

          □                   □                 □               □                      □          
       Stämmer inte          Stämmer inte helt          Vet ej           Stämmer ungefär            Stämmer precis 

 

 

2.    Mina kunskaper om bipolär sjukdom har ökat  

          □                   □                 □               □                      □          
        Stämmer inte          Stämmer inte helt          Vet ej           Stämmer ungefär            Stämmer precis 

 

 

3.  Jag kan bättre kontrollera problem som är kopplade till bipolär sjukdom 

         □                   □                 □               □                      □          
        Stämmer inte          Stämmer inte helt          Vet ej           Stämmer ungefär            Stämmer precis 

 

 

4.   Jag har haft möjlighet att komma med egna förslag under gruppverksamhetens gång 

          □                   □                 □               □                      □          
         Stämmer inte          Stämmer inte helt          Vet ej           Stämmer ungefär            Stämmer precis 

 

 

5.   Det var dessa inslag som hjälpte mig mest 

 

            Hur tankar påverkar stämningsläget, tankefällor □   

            ABCD-metoden   □   

            Dagliga aktiviteter, planera hälsosamma aktiviteter □   

            Att sätta upp mål    □   

            Att schemalägga/ planera aktiviteter  □   

            Öva aktivit lyssnande   □ 

            Kommunikationsövningar   □ 

            Skala över dagens stämningsläge  □ 
 

            Annat: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

 

6. Det som var verkningsfullt i gruppen  



   

 

       (rangordna från 1-5 där 1 är mest verkningsfullt och 5  minst verkningsfullt) 
 

  Informationen  □     Gruppen □     Hemuppgifterna□     Skatta stämningsläge□      Gruppledarna□ 
 

 

7.   Mitt slutbetyg för gruppbehandlingen 

           □                   □                 □                   □          
             ej godkänt                   godkänt                väl godkänt         mycket väl godkänt 

 

 

9.   Allmänt välbefinnande och hälsa 

      Generellt var mitt tillstånd före gruppen (markera med streck på linjen) 

 

          mycket dåligt   __________________________________________   mycket bra 

 

 

10.  Allmänt välbefinnande och hälsa 

       Generellt var mitt tillstånd efter gruppen (markera med streck på linjen) 

 

           mycket dåligt   __________________________________________   mycket bra 

 

 

11.  Hur kan gruppbehandlingen  bli bättre? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

12.   Vad skulle jag ha kunnat göra på ett annat sätt? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

Något annat du vill framföra… 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Bilaga 2    

 
 

 

Hej! 

 

Du får detta brev då du har genomfört KBT-gruppbehandling hos oss. När vi träffades inför 

gruppen fick du fylla i skattningsskalor och vi sa att det kan komma att användas i en studie om 

KBT-gruppen. Nu har vi två studenter från psykologprogrammet som gör en utvärdering av 

KBT-gruppbehandlingen vilket vi är väldigt glada över. Vi hoppas att du har möjlighet att delta 

genom att fylla i de bifogade bilagorna och skicka tillbaka till oss. Dina skattningar är värdefulla 

för att vi ska kunna göra en bra utvärdering av behandlingen. Studenterna kommer inte att få ta 

del av dina personuppgifter. Därför behöver du inte fylla i varken namn eller personnummer. 

 

Tack på förhand! 

 

 

Ramona Schroderus  Emma Linnes 

Telefon XXXX    Telefon XXXX 

E-post XXXX   E-post XXXX 

 

 

 
 
 
Hej! Vi är två psykologstudenter som går termin tio på psykologprogrammet vid Umeå 
universitet. Vi skriver denna termin vårt examensarbete som innebär att utvärdera den 
KBT-behandling i grupp som Du har deltagit i vid Affektiva mottagningen, Norrlands 
universitetssjukhus i Umeå.  
Vi vore mycket tacksamma om Du ville fylla i utvärderingen och skattningsskalorna och 
snarast returnera dem i det bifogade svarskuvertet. Ditt deltagande är frivilligt och 
anonymt och du kommer inte kunna identifieras i uppsatsen. Om Du har några frågor 
kring utvärderingen eller vårt examensarbete får du gärna höra av dig till oss.  
 
Vänliga hälsningar 
 
Marta Franzén. E-post XXXX  
Anna Rebane. E-post XXXX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 
UPPFÖLJNING AV GRUPPBEHANDLING KBT 
 
Det här är en uppföljning som gäller ditt deltagande i 
behandlingsgruppen för bipolär sjukdom. Ringa in och/eller skriv in 
ditt svar. 

 
Kön:  
Ålder:  
Sysselsättning:  

o Studerande  

o Yrkesverksam 

o Arbetssökande 

o Pensionär 

o Sjukskriven 

o Annan …………………………………………………….. 

 
1. Har du fått någon annan behandling (psykologbehandling, annan 

samtalskontakt etc) sedan du deltog i gruppterapin? 
a. Ja 

b. Om ja, vad ………………………………………………….  

Hur länge har du haft den behandlingen fr.o.m - t.o.m …….…… - ……………. 
c. Nej 

 

2. Har det sedan gruppbehandlingen hänt någon större livshändelse som du tycker 

har påverkat ditt mående (giftermål/ny livspartner/ fått barn/ närståendes 

bortgång etc)? 
a. Ja 

b. Om ja, har det påverkat dig positivt eller negativt?  …………………………………………. 

c. Nej 

 

3a. Har du sedan gruppbehandlingen bytt medicinering, eller ökat/minskat din 

dosering? 
a. Ja, bytt medicinering 

b. Ja, ökat dosering 

c. Ja, minskat dosering 

d. Nej 

 

3b. Om ja på ovan fråga, hur upplever du att det har påverkat ditt mående? 
a. Positivt 

b. Negativt 

c. Ingen skillnad 



   

 

 

 

4a. Gjorde du en handlingsplan efter avslutad gruppbehandling? 
a. Ja 

b. Nej 

4b. Om ja på ovan fråga, har du följt din handlingsplan sedan gruppbehandlingen 

avslutades? 
a. Ja 

b. Nej 

c. Delvis 

 

5. När du avslutade gruppbehandlingen fick du fylla i vilka inslag/verktyg som 

hjälpt dig mest under behandlingstiden. Sedan du avslutade behandlingen, har du 

fortsatt att använda något eller några av dessa verktyg (uppräknade nedan, ringa 

in det eller de inslag du fortfarande använder)? 
a. Hur tankar påverkar stämningsläget, tankefällor 

b. ABCD-metoden 

c. Dagliga aktiviteter, planera hälsosamma aktiviteter 

d. Att sätta upp mål 

e. Att schemalägga/planera aktiviteter 

f. Öva aktivt lyssnande 

g. Kommunikationsövningar 

h. Skala över dagens stämningsläge 

i. Annat inslag jag använder fortfarande ……………………………………. 

 

 

6. Hur uppfattar du ditt allmänna välbefinnande och hälsa idag? Sätt kryss: 

Mycket dåligt    ……………………………………………………………………………………………    Mycket bra 

 

Tack för att du tagit dig tid att fylla i den här enkäten!  
 



   

 

 


