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Sammanfattning  

Studiens syfte var att undersöka förändring av upplevda besvär efter en kognitiv 

beteendeterapeutisk gruppbehandling för personer med bipolärt syndrom.   

Resultatet var främst tänkt att användas för utvärdering och kvalitetssäkring av den 

vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagning där behandlingsformen bedrivs sedan ett par år. 

Studien var kvantitativ, longitudinell samt därtill naturalistisk så till vida att den utgick från 

det kliniska sammanhangets förutsättningar. 

Undersökningsgruppen var de 12 patienter som, fördelat på två grupper, erhållit behandlingen 

under 2014. Samtliga var diagnostiserade med bipolärt syndrom, typ-1 eller typ-2. Individerna 

skattade intensiteten i besvär före behandling, direkt efter behandling samt ett år efter avslutad 

behandling. Mätinstrument som användes var The Symtom Checklist-90 (SCL-90) och Becks 

Depression Inventory-II (BDI-II).  

Deltagarna uppvisade initialt varierande symtombild. Fem individer skattade svår depression 

inför behandling. Studien visade att åtta deltagare uppvisade symtomförbättring direkt efter 

avslutad behandling. Den globala svårighetsskalan (GSI) minskade med reliabel förändring 

för dessa individer. Motsvarande resultat för BDI-II visade att sju deltagare skattade reliabel 

förbättring direkt efter avslutad behandling.  

Vid ettårsuppföljning uppvisade fem deltagare reliabel symtomförbättring utifrån GSI. 

Motsvarande resultat för BDI var sex individer. 
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Bakgrund 

Bipolärt syndrom är ett relativt vanligt förekommande psykiatriskt tillstånd med en 

livstidsprevalens på cirka 2 procent hos befolkningen. Även om sjukdomen ibland förknippas 

med positiva faktorer såsom ökad energi och kreativitet så har den i de allra flesta fall en stor 

negativ inverkan på livet. Den mest dramatiskt negativa konsekvensen är förtida död: Enligt 

Nordentoft, Mortensen och Pedersen (2011) så dör mer än 6% av patienterna p.g.a. suicid 

inom två årtionden efter diagnosen. 

 

Behandling för bipolaritet bygger på läkemedel av stämningsstabiliserande karaktär, 

exempelvis Litium. Enbart medicinering är dock inte tillräckligt för alla patienter, 40-60% 

återinsjuknar trots att de är insatta på läkemedel. Det finns även studier som visar att 50% av 

patienterna som står på Litium gör avbrott i behandlingen trots råd och uppmaningar att 

fortsätta (Häggström, Reis & Jarbin, 2012).  

 

Utifrån insikten att farmakologisk behandling inte räcker utgår man idag från att behandling 

av bipolär sjukdom behöver innefatta fler behandlings- och rehabiliteringsinslag t.ex. så är 

psykosociala insatser och psykoedukation viktiga komplement. Synen på psykoterapi vid 

bipolär sjukdom har gått från ideologiskt färgad eufori under 60-talet, till missmod och 

ointresse under 70-80-talen (Häggström et al. 2012). Idag är bilden mer nyanserad och det 

finns forskning som visar att interventioner inom kognitiv beteendeterapi (KBT) har god 

behandlingseffekt (Svenska psykiatriska föreningen, 2014).    

 

Studier visar att KBT som behandlingstillägg är effektivt för att förebygga och förhindra 

återfall i mani, hypomani och depression (Cochran, 1984; Lam et al. 2003; Fava, Bartolucci, 

Rafanelli & Mangelli, 2001). Det finns även stöd för att KBT- behandling i kombination med 

läkemedelsbehandling ger ökad social funktion, bättre följsamhet i behandling, ökad 

livskvalitet, längre tid till återinsjuknande samt minskad svårighetsgrad av symtom (Scott & 

Stradling, 1990; Costa, Cheniaux, Rangé, Versiani & Nardi 2012).   

 

Jan Scott nyanserade bilden ytterligare genom att visa på samband mellan effekt av KBT 

utifrån antal insjuknanden samt vilken typ av symtom som dominerat. Sammanfattningsvis 

visade de patienter som haft mindre än tre maniska skov effekt av KBT, medan de med mer 

än tre maniska skov inte skiljde sig från kontrollgruppen. Patienter med 10 eller fler maniska 
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skov hade till och med en negativ effekt av KBT, dvs. fick fler insjuknanden. Deras slutsats 

blir att det tycks ha betydelse när i sjukdomsförloppet en psykoterapeutisk behandling sätts in 

(Häggström et al. 2012). En annan slutsats skulle kunna vara att den psykterapeutiska 

behandlingen kan behöva utvecklas och anpassas för patienter med fler än 10 maniska skov 

(författarnas egna reflektion). 

 

Bieling, McCabe och Antony (2008) fokuserar i sin bok på KBT i grupp. De lyfter bl.a. fram 

Yaloms beskrivning av grupprocessmekanismer som bidrar till att gruppformatet utgör ett 

mervärde för patienten jämfört med individuell terapi. Processfaktorer som beskrivs är 

optimism, tillhörighet, gruppbaserat lärande, minskad självfokusering, modifiering av 

oändamålsenliga relationsmönster, gruppsammanhållning samt bearbetning av känslor i 

gruppsituationen. De refererar också till studier som visar på att KBT i grupp generellt sett är 

lika bra eller till och med bättre än individuell KBT. En grundläggande fördel med 

gruppbehandling är också att den är uppemot 50% mer effektiv i terapitid räknat vilket 

innebär en ekonomisk vinst för sjukvården.  

 

Den allmänna uppfattningen bland sakkunniga är  att kunskapsläget på området KBT vid 

bipolär sjukdom släpar efter jämfört med KBT vid andra tillstånd (Searson, Mansell, Lowens 

& Tai, 2012; Öst, 2013). Den forskning som presenteras avser huvudsakligen individuell 

behandling och endast fem studier avseende KBT i grupp (KBTG) vid bipolär sjukdom tycks 

vara publicerade till dags dato (Palmer, Williams, Gorsefield & Adams, 1995; Patelis-Siotis, 

Young, Robb, Marriott, Bieling, Cox & Joffe, 2001;  Costa, Ceniaux, Rosaes, Carvalho, 

Freire, Versiani & Nardi, 2010. Gomes, Abreu, Brietzke, Caetano, Kleinman, Nery & Lafer, 

2011. Costa et al. 2012). Av dessa är det endast Gomes et al. (2011) som hänvisar till 

långtidsuppföljning av resultaten. 

  

Behandlingens utformning 

Gruppbehandlingen vi valt att undersöka härstammar från en modell som ursprungligen är 

hämtad från en specialistmottagning för bipolära sjukdomar i San Diego, Kalifornien, The 

Department of Veterans Affairs. Den översattes vid Karolinska Universitetssjukhuset i 

Huddinge och har använts i befintligt format sedan 2008. (Bilaga 1) Behandlingen omfattar i 

orginalversionen 12 sammankomster. Skillnaden i detta upplägg är att man även lagt till en 

13:e träff innehållande återfallsprevention samt att gruppen om max 8 deltagare är sluten. 
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Behandlingen utgår från kognitiv beteendeterapi och ett grundläggande fokus är hur man med 

praktiska metoder bättre ska kunna kontrollera depression och mani. Metoderna är tänkta att 

användas så att de ska kunna hjälpa deltagarna nu och i framtiden och ska ses som ett  

komplement till farmakologisk behandling. 

 

Behandlingen har fyra övergripande mål: 

1. Att minska intensiteten i depressiva och maniska symtom 

2. Att förkorta tiden för symtom 

3. Att lära sig metoder som förhindrar symtom i framtiden 

4. Att känna att man har bättre kontroll över sitt liv 

 

Behandlingen utgår från det som är aktuellt för deltagarna i nuläget dvs. hur man försökt att 

hantera sjukdomen, vad som hjälpt respektive inte hjälpt samt individuellt definierade 

målsättningar med terapin. Sammankomsterna är uppdelade i tre moduler samt en session för 

återfallsprevention: 

1. Hur tankar påverkar vårt stämningsläge och våra handlingar (4 sammankomster) 

2. Hur handlingar påverkar våra tankar och vårt stämningsläge (4 sammankomster) 

3. Hur samvaron med andra människor påverkar våra tankar och vårt stämningsläge  

(4 sammankomster) 

4. Vidmakthållandeplan (1 sammankomst) 

Inför start av ny modul utvärderas vad man lärt sig, vad som varit hjälpsamt och vad som 

eventuellt inte hjälpt.  

 

Modul 1 

Session 1 syftar till att lära sig hur tankar, känslor och kropp påverkar varandra samt att 

identifiera hälsosamt respektive ohälsosamt tänkande.  

I session 2 får deltagarna lära sig att känna igen depressiva och maniska tankar och 

tankefällor. Särskild tonvikt läggs på identifiering av tidiga tankeförvrängningar och att ställa 

dem mot verkligheten. 

I session 3 arbetar deltagarna med förändring av tankar och förhållningssätt för att förhindra 

att symtomen förvärras.  

I session 4 fortsätter deltagarna att öva på att ifrågasätta ohälsosamma tankar. 

Hemuppgifter mellan sammankomsterna består t.ex. av att göra tankeanalyser och ABCDE- 
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scheman. Stämningslägesdagbok förs mellan varje tillfälle. 

 

Modul 2 

I session 1 undersöks hur de dagliga aktiviteterna och stämningsläget påverkar varandra. 

Deltagarna arbetar med att bryta “onda cirklar” som skapas vid depressiva respektive maniska 

perioder. Hälsosamma, trevliga samt riskfria aktiviteter dvs. aktiviteter man kan ägna sig åt 

utan att riskera att bli hypoman identifieras och testas. Progressiv avslappning introduceras. 

I session 2 fortsätter deltagarna med planeirng och schemaläggning av aktiviteter. Hinder och 

lösningar på hinder identifieras och man får lära sig vikten av att belöna sig för sina 

ansträngningar. 

I session 3 undersöks sambanden mellan förväntningar före och upplevelsen efter genomförda 

aktiviteter. Deltagarna skapar sin individuella aktivitetsplan över hur de ska kunna kontrollera 

sin sinnesstämning. Aktiviteterna i planen prioriteras i sådana som har högst prioritet till de 

som har lägst prioritet. Kortsiktiga och långsiktiga mål formuleras och hinder för att nå 

målsättningar identifieras.  

I session 4 lär sig deltagarna att skilja på yttre (det som finns utanför oss) och inre (våra 

tankar och sinnen) verklighet. Syftet med sessionen är att hitta olika alternativa sätt att öka 

känslan av kontroll. 

Hemuppgifter mellan sammankomsterna består t.ex. av att planera och schemalägga en 

hälsomsam balans av aktiviteter, träna progressiv avslappning, arbeta med hinder - lösningar  

och belöningar samt att formulera personliga mål och prioriteringar. Stämningslägesdagbok 

förs mellan varje tillfälle. 

 

Modul 3 

I session 1 diskuteras hur sjukdomen påverkar kontakten med andra människor. Problem i 

förhållande till de närmaste och målsättningar i kontakten med dessa formuleras. Deltagarna 

får lära sig vad det innebär att vara en aktiv lyssnare samt träna i sunt självhävdande. 

Session 2 innehåller fortsatt träning på sunt självhävdande och jagbudskap lärs ut som ett 

hjälpmedel.  

I session 3 jobbar man vidare med att förstå hur våra tankar och handlingar påverkar våra 

relationer och hur samspelet mellan tankar, handlingar och relationer påverkar vår 

sinnesstämning. Deltagarna övar även sin förmåga att hålla med och inte hålla med. 
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Även session 4 handlar om vikten av att stärka relationer. Begreppen effektiv kommunikation 

och omsorg/omtanke om andra diskuteras och de tidigare övningarna från modulen repeteras 

som hjälpsamma metoder. 

Hemuppgifterna består t.ex. av att föra schema över kontakter samt  

kommunikationsövningarna: “Aktivt lyssnande”, “Jagbudskap” och “Att samtycka respektive 

att inte samtycka”. Stämningslägesdagbok förs mellan varje sammankomst. 

 

Modul 4  

Denna modul utgörs av en session med fokus på vidmakthållandeplan. Man använder sig av 

liknelsen med ett trafikljus där patienten behöver ha kontroll på om det är är grönt- rätt väg, 

gult- på väg bort från målen eller rött- spårat ur. Till de olika nivåerna kopplas individuella 

coopingstrategier. 

 

Gruppformatet ger deltagarna tid och möjlighet att dela sina svårigheter med andra, förmedla 

stöd till varandra samt få dem att inse att de inte är ensamma om att ha problem. Grupperna i 

vår studie har hållits av två ledare, en legitimerad psykoterapeut och en legitimerad psykolog. 

 

Motiv för studien 

Resultatet av studien är främst tänkt att användas för utvärdering och kvalitetssäkring av den 

vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen där behandlingsformen bedrivs sedan ett par år. 

Då vi endast hittat ett fåtal publicerade studier avseende KBT i grupp (KBTG) vid bipolärt 

syndrom samt att det tycks saknas långtidsuppföljningar valde vi att komplettera vår studie 

med en ettårsuppföljning.   

 

Syfte med studien 

Att undersöka förändring av upplevda besvär efter en kognitiv beteendeterapeutisk 

gruppbehandling för personer med bipolärt syndrom. 

 

Frågeställningar 

Hur skattar deltagare intensiteten i upplevda besvär före behandling, direkt efter behandling 

samt ett år efter avslutad behandling? 

Uppstår några reliabla förändringar avseende generell psykisk besvärsnivå, interpersonella 

svårigheter samt depression? 
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Metod 

Denna studie har genomförts inom ramen för verksamhetsuppföljning/kvalitetskontroll. Vi 

har genomfört en kvantitativ, longitudinell studie som därtill var naturalistisk så till vida att 

den utgick från det kliniska sammanhangets förutsättningar. Studien består av föremätning, 

mätning direkt efter avslutad behandling samt en ettårsuppföljning. Två olika 

skattningsinstrument användes. 

  

Undersökningsdeltagare/Procedur 

Deltagarna i studien var patienter med diagnostiserat bipolärt syndrom typ-1 och typ-2 vid en 

vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning för affektiva sjukdomstillstånd. Det var totalt 12 

personer, åtta kvinnor och fyra män. Yngsta deltagaren var 28 år och den äldsta 71 år. 

Samtliga hade genomgått gruppterapin vid 13 sammankomster och hade remitterats till den av 

behandlande läkare eller kontaktsjuksköterska. Patienterna tog del av gruppterapin som en del 

i enhetens ordinarie behandlingsutbud. Alla hade även någon form av pågående 

farmakologisk behandling för bipolaritet. 

 

Då patienten remitterats för gruppterapi kallades denne för ett bedömningssamtal till någon av 

behandlarna. Syftet med samtalet var att presentera behandlingsupplägg, att säkerställa att 

patienten accepterat sin diagnos, att personen var i en stämningsstabil fas samt att göra en 

klinisk bedömning av individens lämplighet att ingå i en gruppterapi.  

 

Självskattningsformulären lämnades till patienten före första terapitillfället och samlades in 

vid första träffen, lämnades ut på nytt för uppföljning mellan gång 12 och 13 samt skickades 

slutligen tillsammans med frankerat svarskuvert hem till patienten ett år efter avslutad 

behandling. Formulären hanterades av ansvarig behandlare och lämnades vidare för analys till 

författarna. Till de patienter som inte lämnade in någon ettårsuppföljning skickades en 

påminnelse ut. 

 

Förutsättningar för deltagande i behandlingen är: Diagnostiserat bipolärt syndrom, typ-1 eller 

typ-2 (F.31). Exkluderande faktorer är: Pågående missbruk, aktuell suicidal problematik samt 

dominerande neuropsykiatrisk problematik. Patienten ska vara i en eutym fas och ska tidigare 

ha genomgått psykopedagogisk intervention (PPI) med fokus på bipolärt syndrom. PPI är en 

utbildning för patienten och dennes anhöriga som omfattar fyra tillfällen med genomgång av 
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orsaksteori, symtom, medicinska behandlingar, tidiga tecken samt information om 

psykologisk behandling (Bilaga 2). 

 

Bortfall 

I studien ingick samtliga 12 deltagare som erhållit gruppbehandlingen under våren eller 

hösten 2014. Eftermätningar saknas för tre patienter.  För patient 8 (man 34 år) saknas BDI-

skattning direkt efter avslutad behandling. Detsamma gäller för patient 6 (kvinna 44 år). För 

patient 6 samt patient 12 (man 32 år) saknas ettårsuppföljningar. 

 

Mätinstrument 

Då behandlingen främst syftar till symtomförbättring valde vi att utvärdera detta med hjälp av 

Becks Depression Inventory-II (BDI-II) samt Symptoms Checklist (SCL-90) (se bilaga 1). 

BDI-II är ett självskattningsformulär avsett att mäta depressionssymtom, min=0, max=63 och 

är ett av världens mest använda självskattningsinstrument för bedömning av grad av 

depression samt förändringar i depressionstillstånd såväl i den kliniska vardagen som i 

forskningssammanhang. Frågorna mäter bl.a. symtomen skuldkänsla, pessimism, självförakt, 

socialt tillbakadragande och självmordstankar och skattas på en fyragradig skala från 0-3 

utifrån svårighetsgrad. Totalpoängen fördelas enligt: 

0-13 minimal depression 

14-19 lindrig depression 

20-28 måttlig depression 

29-63 svår depression 

Nivån för Reliable Change Index (RCI)  avseende BDI är 5,13. (Beck, Steer & Brown, 2005). 

 

Symptoms Checklist (SCL-90) (Fridell, Cesarec, Malling Thorsen & Johansson, 2002), är ett 

självskattningsformulär som mäter en persons upplevelse av sitt fysiska och psykiska mående. 

Instrumentet används ofta inom forskning när man avser mäta behandlingseffekt samt är ett 

vanligt förekommande screeninginstrument i kliniska sammanhang. Instrumentet är utarbetat i 

USA men används även i Sverige och det finns en svensk normering och standardisering av 

symtomskalan som innebär för kvinnor avseende interpersonell sensitivitet (IPS) 0,55 och 

globalt svårighetsindex (GSI) 0,49. Motsvarande för män är 0,33 och 0,32. SCL-90 består av 

90 frågor som fördelas på 9 skalor förutom sju items som inte ingår i någon av subskalorna. 

Skalorna är; somatisering, obsessiv - kompulsivitet, interpersonell sensitivitet, depression,  
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ångest, fientlighet, fobisk ångest, paranoidt tänkande och psykotiscism. Dessa subskalor 

ligger till grund för en global skala, Globalt Svårighetsindex (GSI), som är en 

sammanfattande mätning av svårighetsgraden utifrån alla 90 frågor. Svarsalternativen är från 

0-4 där 0 motsvarar ʺinte allsʺ och 4 motsvarar ʺväldigt mycketʺ. 

  

Metod för analys 

I det totala svarsmaterialet fanns fem obesvarade frågor i SCL-90 och fyra obesvarade frågor i 

BDI-II. Dessa kompletterades med hjälp av Little och Rubins metod för ersättning av missing 

values (2002). 

Vi har valt att redovisa graden av förändring med hjälp av Reliable Change Index (RCI). RCI 

är en metod där man jämför värdet före och efter och där förändringen ska uppnå en viss nivå 

för att anses vara reliabel, dvs. att förändringen inte beror på bristande tillförlitlighet i 

mätinstrumentet (Jacobson & Truax, 1991). Till vår hjälp har vi använt oss av RCI-

kalkylatorn på websidan: psyctc.org (2016). 

För att räkna ut RCI avseende SCL-90 har vi använt oss av de värden för standardavikelser 

samt Cronbachs alfa som presenteras i Fridell et al. (2002). Motsvarande värden avseende 

BDI-II är hämtade ur Beck et al. (2008). 

 

Etiska överväganden 

Ingen av behandlarna har medverkat i hanteringen av resultaten eller utvärderingen. 

Materialet har avidentifierats och presenteras på ett sätt så att anonymiteten för patienterna 

säkerställs. Projektet är därtill förankrat hos och godkänt av verksamhetschef utifrån 

sekretess- och patientsäkerhetssynpunkt och följer vetenskapsrådets etiska riktlinjer. 

 

Resultat  

De områden som lyfts ut ur svarsmaterialet är globalt svårighetsindex (GSI), interpersonell 

sensitivitet (IPS) samt förändringar avseende depression. Detta utifrån SCL-90:s huvudsakliga 

användningsområde samt behandlingens målsättningar. Vi har valt att kategorisera resultaten 

från SCL-90 utifrån tre grupper:  

Kategori 1 – Lägre GSI efter behandling, förbättringen kvarstår vid ettårsuppföljning. 

Kategori 2 – Lägre GSI efter behandling, förbättringen kvarstår ej, alternativt saknas vid 

ettårsuppföljning.  

Kategori 3 – Oförändrad eller försämrad under behandling.  
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I varje kategori följer även patienternas skattningar på BDI-II.  

 

Förkortningar: 

GSI= Globalt svårighetsindex 

IPS= Interpersonell sensitivitet 

RÅ= deltagarnas skattade poäng (rådata) 

RCI= Reliable Change Index 

 

När vi använder begreppen förbättringar och försämringar avses uteslutande reliabla sådana. 

Förbättringarna syns i gröna siffror, försämringarna i röda. De förändringar som inte nått upp 

till det angivna normvärdet för reliabilitet är svarta.  

 

I Tabell 1 presenteras för Kategori 1 respektive deltagares skattade SCL-90 poäng vid olika 

mättillfällen.  

Tabell 1 

 

 

 

 

 
Före 
behandl. 

Efter 
behandling 

Ett års 
uppföljning 

 

 GSI IPS       GSI 
RÅ            RCI 

              IPS 
RÅ                   RCI 

              GSI 
RÅ                  RCI 

              IPS                    
RÅ                 RCI 

        RCI NORM 
GSI                  IPS 

Patient 3 

Man, 71 år 
 
1,09 

 
0,67 

 
0,64 

 
0,45 

 
0,22 

 
 0,45 

 
0,70 

 
0,39 

 
0,33 

 
 0,34 

 
0,10 

 
0,34 

Patient 4 

Man, 57 år 
 
0,76 

 
1,33 

 
0,57 

 
0,19 

 
1,22 

 
 0,11 

 
0,56 

 
0,20 

 
1,22 

 
 0,11 

 
0,10 

 
0,34 

Patient 5 

Kvinna, 42 år 
 
1,84 

 
2,11 

 
0,92 

 
0,92 

 
1,11 

 
 1,00 

 
0,46 

 
1,38 

 
0,67 

 
 1,44 

 
0,15 

 
0,47 

Patient 8 

Man, 34 år 
 
1,62 

 
2,00 

 
1,40 

 
0,22 

 
2,22 

 
-0,22 

 
1,17 

 
0,45 

 
2,11 

 
-0,11 

 
0,11 

 
0,44 

Patient 2 

Kvinna, 30 år 
 
0,89 

 
1,11 

 
0,76 

 
0,13 

 
0,78 

 
 0,33 

 
0,29 

 
0,60 

 
0,33 

 
0,78 

 
0,16 

 
0,52 



10 

 

 

 

Figur 1 

Resultatet för kategori 1 utifrån depressionsskattningar presenteras i figur 1. 

 

Patient 3 

SCL-90;  förbättring efter behandling avseende både IPS och GSI.  

Vid ettårsuppföljningen kvarstående förbättring avseende GSI. 

BDI; måttlig depression före och efter behandling. Förbättring vid ettårsuppföljningen, 

patienten är då lindrigt deprimerad.  

 

Patient 4 

SCL-90; förbättring avseende GSI som kvarstod. 

BDI, minimal depression före och efter behandling samt vid ettårsuppföljning.  

 

Patient 5 

SCL-90; förbättring avseende IPS och GSI efter behandling som kvarstod. 

BDI, svår depression före behandling, förbättring till måttlig efter behandling. Förändring -

dock icke reliabel - till  lindrig depression vid ettårsuppföljning.  

 

Patient 8 

SCL-90, förbättring avseende GSI efter behandling som kvarstod.  
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BDI, svår depression före behandling, skattning efter behandling saknas. Förbättring vid 

ettårsuppföljningen, patienten är då minimalt deprimerad.  

 

Patient 2 

SCL-90; något lägre GSI efter behandling.  

Vid ettårsuppföljningen förbättrad avseende både IPS och GSI. 

BDI; måttlig depression före behandling, förbättrad till lindrig depression efter behandling 

som kvarstod vid ettårsuppföljning.  

 

I Tabell 2 presenteras för Kategori 2 respektive deltagares skattade SCL-90 poäng vid olika 

mättillfällen. 

Tabell 2 
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 Före beh

Efter beh

1-års uppföljning

                                                                                Före 
behandl. 

Efter 
behandling 

Ett års 
uppföljning 

 

 GSI IPS       GSI 
Rå            RCI 

              IPS 
RÅ                   RCI 

              GSI 
RÅ                  RCI 

              IPS                    
RÅ                 RCI 

        RCI NORM 
GSI                  IPS 

Patient 6 

Kvinna, 44 år 
 
2,38 

 
3,56 

 
0,83 

 
1,55 

 
1,56 

 
  2,00 

 
 

    
0,15 

 
0,47 

Patient 7 

Kvinna, 47 år 
 
2,14 

 
3,00 

 
0,56 

 
1,58 

 
0,33 

 
  2,67 

 
2,21 

 
-0,07 

 
2,67 

 
  0,33 

 
0,15 

 
0,47 

Patient 9 

Kvinna, 39 år 
 
0,69 

 
0,67 

 
0,51 

 
0,18 

 
1,00 

 
-0,33 

 
0,60 

 
 0,09 

 
0,78 

 
-0,11 

 
0,16 

 
0,52 

Patient 12 

Man, 32 år 
 
1,34 

 
2,44 

 
1,09 

 
0,25 

 
2,22 

 
  0,22 

 
 

    
0,11 

 
0,44 
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Figur 2 

Resultatet för kategori 2 utifrån depressionsskattningar presenteras i figur 2. 

 

Patient 6 

SCL-90; förbättring avseende IPS och GSI efter behandling. Ettårsuppföljning saknas.   

BDI; svår depression före behandling, övriga skattningar saknas. 

 

Patient 7 

SCL-90; förbättring avseende IPS och GSI efter behandling som inte kvarstod. 

BDI; svår depression före behandling, förbättrad till minimal efter behandling och försämrad 

till svår vid ettårsuppföljning. 

 

Patient 9 

SCL-90; förbättring avseende GSI efter behandling som ej kvarstod.  

BDI; lindrig depression före behandling, förbättrad till minimal efter behandling och lindrig 

depression vid ettårsuppföljning. 

 

Patient 12 

SCL-90;  förbättring avseende GSI efter behandling. Ettårsuppföljning saknas. 

BDI, måttlig depression före behandling,förbättrad till minimal efter behandling. 

Ettårsuppföljning saknas.     

 

I Tabell 3 presenteras för Kategori 3 respektive deltagares skattade SCL-90 poäng vid olika 

mättillfällen. 

Tabell 3 

 

 

                                                                                Före 
behandl. 

Efter 
behandling 

Ett års 
uppföljning 

 

 GSI IPS       GSI 
Rå            RCI 

              IPS 
RÅ                   RCI 

              GSI 
RÅ                  RCI 

              IPS                    
RÅ                 RCI 

        RCI NORM 
GSI                  IPS 

Patient 1 

Kvinna, 33 år 
 
0,29 

 
0,33 

 
0,89 

 
-0,60 

 
0,89 

 
-0,56 

 
0,17 

 
 0,12 

 
0,11 

  
 0,22 

 
0,16 

 
0,52 

Patient 10 

Kvinna, 45 år 
 
1,88 

 
1,78 

 
2,16 

 
-0,28 

 
2,67 

 
-0,89 

 
1,82 

 
 0,06 

 
2,67 

 
-0,89 

 
0,15 

 
0,47 

Patient 11 

Kvinna, 31år 
 
0,32 

 
0,89 

 
0,60 

 
-0,28 

 
1,11 

 
- 0,22 

 
0,69 

 
-0,37 

 
1,78 

 
-0,89 

 
0,15 

 
0,52 



13 

 

 

 

Figur 3 

Resultatet för kategori 3 utifrån depressionsskattningar presenteras i figur 3. 

 

 

 

Patient 1 

SCL-90; låga värden avseende både IPS och GSI före behandling. 

Försämring på båda områden efter behandling.  

Vid ettårsuppföljning något lägre symtomskattning än före behandlingen. 

BDI; minimal depression före och efter behandling samt vid ettårsuppföljning.  

 

Patient 10 

SCL-90; försämring avseende IPS och GSI efter behandling. Försämringen kvarstod vid 

ettårsuppföljning avseende IPS men ej avseende GSI.  

BDI; svår depression före och efter behandling samt vid ettårsuppföljning 

 

Patient 11 

SCL-90; försämring avseende GSI efter behandling som kvarstod vid ettårsuppföljning. 

Försämring avseende IPS vid ettårsuppföljning.  
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BDI; minimal depression före behandling som ytterligare förbättrats efter behandling. 

Minimal depression även vid ettårsuppföljning.    

 

Generell psykisk besvärsnivå 

Nio individer skattade lägre GSI efter behandling. Åtta av dessa uppnådde en förbättring på 

GSI som är att betrakta som reliabel. De individer som blivit förbättrade efter behandling 

skattade inför behandling sin symtomnivå på GSI från 0,69 till 2,38. De två individer med 

högst symtomnivå på GSI (2,38 och 2,14), uppvisade störst förbättring av alla efter 

behandling utifrån normen för RCI. För dessa hade GSI sjunkit till 0,83 respektive 0,56 

(patient 6 och patient 7). De två individer med lägst symtomnivå på GSI inför behandling 

(0,29 och 0,32) uppvisade en reliabel försämring efter behandling utifrån normen för RCI. För 

dessa hade GSI höjts till 0,89 respektive 0,60 (patient 1 och patient 11).  

 

Interpersonella svårigheter 

Den fråga som vid föremätningen fick högst poäng i subskalan om interpersonell sensitivitet 

(IPS) var påståendet ”att du känner dig underlägsen andra”. Fem deltagare skattade alternativ 

3 eller 4 dvs. ganska mycket eller väldigt mycket. Efter avslutad behandling skattade en 

deltagare alternativ 4. Den sammanlagda poängen hade då sjunkit från 27 till 20. En fråga 

som förändrades på liknande sätt var påståendet ”att känna att andra är ovänliga eller tycker  

 

illa om dig”. Totalpoängen på den frågan var 15 före behandling mot 8 efter behandling.  

En fråga inom detta område gick i motsatt riktning. Påståendet ”att lätt bli sårad” skattade 

deltagarna något högre efter behandling, totalt 20 poäng jämfört med 16 före behandling. 

 

Depression 

Utifrån skattningarna i BDI-II uppvisade sju individer en reliabel förbättring efter avslutad 

behandling. Vid ettårsuppföljningen skattade sex individer en sådan förbättring. Den fråga 

som vid föremätningen fick högst poäng i BDI-II handlade om skuldkänslor.  

Sju deltagare skattade alternativ 2 eller 3, att de ”ofta” eller ”ständigt” hade skuldkänslor. 

Efter avslutad behandling skattade en deltagare alternativ 3. Den sammanlagda poängen hade 

då sjunkit från 23 till 9. Två eftermätningar saknas.  

En annan av de frågor som vid föremätningen fick höga poäng var frågan om självförakt.  

Även där skattade sju deltagare alternativ 2 eller 3, ”jag är besviken på mig själv” alternativt 

”jag tycker illa om mig själv”. Efter avslutad behandling skattade en deltagare alternativ 3. 
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Den sammanlagda poängen hade då sjunkit från 20 till 5. Två eftermätningar saknas. Dessa 

två frågor var de som totalt sett uppvisade störst förändring efter behandling utifrån 

skattningarna i BDI-II. 

I SCL-90 ligger frågan om skuldkänslor utanför någon subskala och var den fråga som 

uppmätte näst högst poäng av alla vid föremätningen. Fem deltagare skattade alternativ 

4,”väldigt mycket”. Två individer svarade alternativ 3, ”ganska mycket”. Efter avslutad 

behandling skattade ingen av deltagarna alternativ 4. Den sammanlagda poängen på frågan 

hade då sjunkit får 32 till 24 poäng. Inga eftermätningar saknas.  

 

Vad gäller BDI-II har vi även valt att visa på hur indelningen utifrån svårighetsgrad 

förändrades vid respektive mätning.  

 

 Före beh. Efter beh. 1-års uppföljning 

Minimal 3 6 5 

Lindrig 1 1 3 

Måttlig 3 2 0 

Svår 5 1 2 

 

Fem individer skattade svår depression före behandling. Efter avslutad behandling skattade en 

individ fortfarande detta (patient 10). För två deltagare med svår depression före behandling 

saknas skattning med BDI efter avslutad behandling. Båda dessa deltagare uppmätte reliabel 

förbättring på GSI efter behandling (patient 6 och patient 8). 

De två individer som led av svår depression vid ettårsuppföljningen hade även skattat svår 

depression inför behandlingen (patient 7 och patient 10). 

 

 

Diskussion 

Vi kommer i vår diskussion att återknyta resultaten till syfte och frågeställningar, delge våra 

reflektioner kring materialet med fokus på förändringar direkt efter avslutad behandling, 

redogöra för svagheter och styrkor med denna studie samt slutligen presentera 

sammanfattande synpunkter. 
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Resultatdiskussion 

Vårt syfte var att undersöka förändring av upplevda besvär efter en kognitivt beteendeinriktad 

gruppbehandling för patienter med bipolärt syndrom. Vi ville ta reda på om det för dessa 

individer uppstod några reliabla förändringar avseende generell psykisk besvärsnivå, 

interpersonella svårigheter samt depression.  

 

Utifrån det fokus vi haft i bearbetningen av resultaten tycker vi oss ha sett följande:  

Av de tolv deltagarna har åtta individer skattat reliabel förbättring efter behandling avseende 

generell psykisk besvärsnivå. Det visar på att de som blivit förbättrade har förbättrats inom de 

flesta områden på SCL-90. Det väcker våra tankar kring att, även om behandlingsmanualen 

syftar till att hantera de klassiskt bipolära svårigheterna, depression och mani, så tycks den 

indirekt vara hjälpsam även på andra områden. 

 

Resultaten avseende IPS är lägre än för GSI och visar att fyra patienter skattar reliabel 

förbättring och två motsvarande försämring. Detta kan delvis förstås utifrån att reliabiliteten 

för subskalan är sämre än för SCL-90 som helhet, vilket innebär att det krävs en större 

förändring för att den ska vara reliabel. T.ex. så skattar ytterligare tre deltagare en förbättring 

men som ej når upp till en reliabel sådan. Kravet på reliabilitet gäller å andra sidan åt både 

hållen och två patienter skattar även en försämring. Vi har tittat närmare på de frågor som 

ingår i subskalan IPS och uppfattar att de rimligen borde kunna påverkas i positiv riktning av 

de interventioner i behandlingen som rör tankefällor, kognitiv omstrukturering och 

relationsfärdigheter. Vi kan konstatera att de frågor som handlar om att ”känna sig 

underlägsen andra” samt att ”känna att andra är ovänliga eller tycker illa om en”, är de frågor 

där deltagarna skattat störst positiv förändring efter behandling. Utifrån Bielings et al. (2008)  

resonemang kring grupprocessmekanismer kan dessa förbättringar ha förstärkts av 

behandlingens gruppformat.  

Att ”skuldkänslor” samt ”känslan av att vara värdelös” minskade påtagligt tror vi kan vara 

direkt relaterat till behandlingen. Att behandlingen skett i grupp, där man getts möjlighet att 

dela upplevelser, tillsammans med andra med samma diagnos och liknande besvär - 

tillhörighetsfaktorn - tror vi kan ha bidragit ytterligare till den förbättringen. Det i sig ser vi 

som ett av de viktigaste argumenten för att bedriva behandling i grupp. Vi tänker att det 

förutom att vara resurs- och kostnadseffektivt också kan innebära fördelar för patienten som 

man går miste om i en individuell terapi.  
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När det gäller förbättring av interpersonella svårigheter tänker vi att det kan behövas mer tid 

och arbete än en modul i en 13-veckors behandling för att förändring ska ske. Exponering för 

sociala situationer bedömer vi vara en mer långsiktig investering som initialt t.o.m. kan 

upplevas förvärra den aktuella situationen. Vi kan se att upplevelsen av att lätt bli sårad är en 

av de få frågor i hela SCL-90 där deltagarna totalt sett skattat något högre poäng efter 

avslutad behandling. Det skulle kunna tyda på att fler individer anammat interventionerna i  

modul 3 och sålunda utsätter sig för fler och/eller mer utmanande interpersonella situationer 

än tidigare.  

 

När vi tittar på skattningarna av depressionssymtom så visar det sig att det är det område där 

det skett störst förbättring vilket går i linje med behandlingens huvudsakliga målsättning. 

Utifrån BDI-II uppvisar sju deltagare reliabel förbättring efter behandling. 

När vi tittar närmare på graden av depression visar det sig att fem patienter skattar svår 

depression före behandling. Av dessa fem uppvisar tre förbättringar på BDI-II vid 

eftermätningen, två eftermätningar saknas och fyra av fem uppvisar förbättringar på GSI. 

Gruppledarna har beskrivit intentionen att patienten ska vara i ett stämningsstabilt tillstånd 

under behandlingen. Med tanke på det, vill vi lyfta aspekten att inte vara alltför restriktiv när 

det gäller förekomsten av depressiva symtom. Exkluderandet av patienter med svår  

depression tas även upp som en svaghet i tidigare genomförda studier (Costa et al. 2010; 

Costa et al. 2012). Vi vet inte om behandlarna var medvetna om graden av depression hos 

deltagarna då de rekryterades till behandling, de första skattningsskalorna fylldes i först då 

patienten var antagen till gruppen. Oavsett vilket så anser vi att resultatet visar på att även en 

svårt deprimerad individ har möjlighet att tillgodogöra sig detta behandlingsupplägg. 

Vi tänker vidare att tyngden av symtom ökar lidande, vilket kan vara en viktig motiverande 

faktor till psykoterapeutisk behandling. 

 

När det gäller de patienter som visar försämrat mående avseende GSI är våra tankar att det 

kan vara en naturlig reaktion på att börja arbeta med sina problem, att det blir sämre innan det 

blir bättre. En annan förklaring kan vara att deltagaren upplevde att behandlingen inte var 

användbar eller möjlig att applicera av olika skäl. Att då ingå i en grupp där de andra 

gruppmedlemmarna gör framsteg och utvecklas kan förstås påverka måendet i en negativ 

riktning. Det är ju inte heller när det gäller försämringar, möjligt att påvisa något 

orsakssamband, saker kan ha inträffat i personens liv utanför behandlingen som haft inverkan 

på skattningsresultaten. 
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Till skillnad från den generella psykiska besvärsnivå som fångas upp i SCL-90 så har ingen av 

deltagarna blivit försämrade i sin depression under behandlingen.  

 

Av de fem studier avseende KBT i grupp för bipolärt syndrom, som vi hänvisade till i 

bakgrunden hade endast en genomfört långtidsuppföljningar. Vi kan uppleva det som en brist 

med tanke på att tillståndet bedöms vara kroniskt samt att det först är över en längre 

tidsperiod som man kan utvärdera en behandlings eventuella effekter på de svängningar i  

stämningsläge som utgör problembilden. Det går också att förstå att forskning kring 

gruppbehandling för denna patientgrupp släpar efter då den är mer komplicerad att utvärdera 

än exempelvis renodlade depressionsbehandlingar. Ett dilemma som vi tänker uppstår vid 

långtidsutvärdering av patienter med bipolaritet är hur man faktiskt ska förstå förbättring i 

depressionssymptomen. Vid unipolär depression kan man dra slutsatsen att ingen depression 

är detsamma som framgångsrik behandling. Vid bipolaritet däremot behöver man också 

överväga om plötslig frånvaro av depression är tecken på tillfrisknande eller om det innebär 

att pendeln är på väg att svänga över till en mer uppvarvad fas. Varken BDI eller SCL-90 

mäter mani/hypomani och det vore därför värdefullt att inkludera en sådan skattning, vi har 

dock inte hittat något självskattningsformulär som är känsligt för pågående uppvarvning. Våra  

 

tankar är även att självskattningsformulär, riktade till den aktuella patientgruppen, inte ger  

tillräcklig information utan behöver kompletteras med ett personligt möte och en klinisk 

bedömning.  Mot bakgrund av det vill vi inte kommentera patienternas långtidsuppföljning 

mer än att det är glädjande att fem deltagare är fortsatt förbättrade på GSI i SCL-90 och sex  

deltagare är förbättrade utifrån BDI-II ett år efter avslutad behandling. 

 

Då tre av fyra målsättningar med behandlingen handlar om symtomreduktion, valde vi att 

använda en utvärdering som också mäter graden av symtom. Även om det i sig är relevant 

uppfattar vi också att det har sina begränsningar, t.ex. så säger det ingenting om patienters 

upplevelse av att kunna förhålla sig till, och acceptera, sina besvär.  

Med tanke på att bipolärt syndrom är ett allvarligt kroniskt tillstånd tänker vi också att 

målsättningarna för vad man vill åstadkomma med denna korta behandling är högt ställda. Att 

det i den ursprungliga manualen inte heller fanns någon session speciellt avsatt för 

återfallsprevention är förvånande. Även om man i behandlingen till viss del väver in detta i 

modulerna så kan vi tycka att just vidmakthållandet är ett så pass viktigt område att det borde 

ägnas mer tid till det.  
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När vi tittat närmare på de olika deltagarnas skattningar inför behandlingsstart framkommer 

stora skillnader i symtomtyngd. Det är alltså, å ena sidan en enhetlig grupp patienter med den 

gemensamma nämnaren bipolärt syndrom, å andra sidan en heterogen grupp där några kan 

befinna sig i en eutym fas medan andra uppvisar svår depression. Av tre patienter som efter 

behandling försämrades avseende generell psykisk besvärsnivå så hade två av dem låga  

ingångsskattningar dvs. liten förekomst av besvär. Hur just de deltagarna upplevde att delta i  

behandlingen kan vi inte uttala oss om. Funderingar vi har är om man skulle vinna på att i  

större uträckning matcha gruppdeltagarna utifrån typ av bipolaritet, hur länge man levt med 

sjukdomen samt svårighetsgrad vad det gäller t.ex. kognitiva besvär.  

Studier av Häggström et al. (2012) visar på att det kan vara värt att överväga. 

 

Metoddiskussion 

Utifrån att det var få patienter som deltog i studien kan några generella slutsatser ej dras, och 

vi kan heller inte uttala oss om effekterna av interventionen eftersom kontrollgrupp saknas. 

Avsikten med studien var att redovisa deltagarnas enskilda symtombild, Med tanke på detta 

hade det varit önskvärt med mer kännedom om var och en av deltagarna exempelvis mer 

detaljerad bild av sjukdomshistorien, typ av bipolaritet, tidpunkt för debut och  

socioekonomisk status. Om vi haft mer inblick i dessa faktorer hade vi kunnat få en fördjupad 

förståelse kring patientens skattningar. Ur sekretessynpunkt var detta dock inte möjligt inom 

ramen för vårt arbete.  

Ett återkommande problem vid långtidsuppföljningar är svårigheten att kontrollera vilka 

faktorer som påverkar utfallet, det gäller även denna studie. På förekommen anledning har vi 

valt att ge ettårsuppföljningen mindre utrymme i vår diskussion. 

En styrka i vår undersökning är att samtliga patienter som deltog i behandlingen accepterade 

att medverka i studien. Svarsdeltagandet var dessutom högt. För två patienter saknas 

ettårsuppföljningar. Vad som orsakat att deras skattningar uteblev kan ha flera, för oss 

okända, orsaker. Det vi noterat är att båda uppvisar reliabla förbättringar direkt efter avslutad 

behandling. De två patienter som ej fyllt i BDI-II efter behandling har lämnat in SCL-90 vid 

samma tidpunkt. Detta föranleder tankar om eventuella brister i distributionen av 

skattningsskalorna. 

 

Vi har i bearbetningen av resultaten valt att inte räkna på klinisk signifikans. Detta utifrån att 

bipolärt syndrom är ett kroniskt tillstånd som man inte tillfrisknar ifrån.  
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Sammanfattande synpunkter  

Fyra av de fem svårt deprimerade patienter som gått i behandlingen har skattat påtaglig 

symtomlindring efter behandling. Tre av dessa förbättrades mest av alla på GSI efter 

behandling. En slutsats kring detta skulle kunna vara att det inte behöver vara helt 

ändamålsenligt att utesluta patienter med svårare depression. 

 

Behandlingsmetoden vi valt att utvärdera var utvecklad utifrån den ursprungliga manualen så 

till vida att behandlarna hade valt att tillföra en session för återfallsprevention. De hade även 

valt att hålla gruppen sluten. Vi tänker att behandlingen skulle kunna förfinas ytterligare 

genom ett ännu tydligare fokus på återfallsprevention t.ex. i form av återkommande booster-

sessioner, individuellt eller i grupp.  

 

Det går även att fundera på att följa behandlingsmanualens ursprungliga tanke om att tillåta 

nya deltagare i samband med varje modul. Behandlingen skulle då kunna matchas mer 

individuellt genom att deltagare kan få möjlighet att gå om någon modul längre fram. Det 

behöver i så fall utvärderas och vägas mot mervärdet av de grupprocessmekanismer man får  

med en sluten grupp. 

 

För att optimera behandlingsutvärderingar och långtidsuppföljningar vore det av större värde 

att få fördjupad kännedom med mer detaljer kring den enskilde deltagaren. Att exempelvis 

registrera sjukhusinläggningar, besök i öppenvård, antal skov samt förändringar i 

funktionsnivå. Då endast ett fåtal patienter ännu deltagit i behandlingen och därmed kunde 

ingå i studien tänker vi att det vore intressant att även följa upp de fortsatta grupperna med 

liknande skattningar för att kunna dra mer hållbara slutsatser på gruppnivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Referenser  

 

Angst, J., Adolfsson, R., Benazzi, F., Gamma, A., Hantouche, E., Meyer, T. D., … Scott, J. 

(2005). The HCL-32: Towards a self-assessment tool for hypomanic symptoms in outpatients. 

Journal of Affective Disorders, 88(2), 217-233.  

 

Beck, A.T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R. A. (1988). An inventory for measuring 

clinical anxiety: Psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 

893-897.  

 

Beck, A.T., Steer, R.A., & Brown, G. K. (2005). BDI-II, Beck Depression Inventory second 

edition. Manual, Svensk version. Sandviken: Psykologiförlaget AB.  

Bieling, P.J., McCabe, R. E., & Antony, M. M. (2008). Kognitiv beteendeterapi i grupp. 

Stockholm: Liber 

Cochran, S. D. (1984). Preventing medical noncompliance in the outpatient treatment of 

bipolar affective disorders. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 52(5), 873-878. 

Costa, R.T., Cheniaux, E., Rosaes, P. A. L., Carvalho, M. R., Freire, R.C. R., Versiani, M., & 

Nardi, A. E. (2010). The effectiveness of cognitive behavioral group therapy in treating 

bipolar disorder: a randomized controlled study. Revista Brasileira de Psiquiatria, 33(2), 144-

149. 

 

Costa, R.T., Cheniaux, E., Rangé, B. P., Versiani, M., & Nardi, A. E. (2012). Group cognitive 

behavior therapy for bipolar disorder can improve the quality of life. Brazilian journal of 

medical and biological research, 45(9), 144-150. 

Fava, G. A., Bartolucci, G., Rafanelli, C., & Mangelli, L. (2001). Cognitive-behavioral 

management of patients with bipolar disorder who relapsed while on lithium prophylaxis. The 

Journal of clinical psychiatry, 62(7), 556-559. 

 

Fridell, M., Cesarec, Z., Malling Thorsen, S., & Johansson, M. (2002). SCL-90: svensk 

normering, standardisering och validering av symtomskalan.  Stockholm: Statens 

Institutionsstyrelse. 

Gomes, B.C., Abreu, L.N., Brietzke, E., Caetano, S.C., Kleinman, A., Nery, F.G., & Lafer, B. 

(2011). A randomized controlled trial of cognitive behavioral group therapy for bipolar 

disorder. Psychoterapy and psychosomatics, 80, 144-150. 

Häggström, L., Reis, M., & Jarbin, H. (2012). Nya Bipolärboken. Behandlingsstrategier för 

klinikern. Mölndal: Affecta Bokförlag. 

 

Jacobson, N. S., & Truax, P. (1991). Clinical significance: A statistical approach to defining 

meaningful change in psychotherapy research. Journal of Consulting and Clinical 

Psychology, 59, 12-19. 



22 

 

Lam, D. H., Watkins, E.R, Hayward, P., Bright, J., Wright, K., Kerr, N….Sham, P. (2003).  A 

randomized controlled study of cognitive therapy for relapse prevention for bipolar affective 

disorder: outcome of the first year. Archives of general psychiatry, 60(2), 145- 152.     

Little, R. J., & Rubin, D. B. (2002). Statistical analysis with missing data. (2nd ed.). New 

York: John Wiley. 

Nordentoft, M., Mortensen, P.B., & Pedersen C.B. (2011). Absolute risk of suicide after first 

hospital contact in mental disorder. Arch Gen Psychiatry, 68, 1058-64. 

Palmer, A.G., Williams, H., Gorsefield, D., & Adams, M. (1995). CBT in a group format for 

bipolar affective disorder. Behavioural and cognitive psychotherapy, 23(02), 153-168 

Patelis-Siotis, I., Young, L.T., Robb, J.C., Marriott, M., Bieling, P.J., Cox, L.C., & Joffe, R.T. 

(2001). Group cognitive behavioral therapy for bipolar disorder: a feasibility and 

effectiveness study. Journal of affective disorders, 65, 145-153. 

Psyctc.org. Hämtad 2016-04-22 från www.psyctc.org 

Scott, M. J., & Stradling, S. G. (1990). Group Cognitive Therapy for Depression Produces 

Clinically Significant Reliable Change in Community-based Settings. Behavioural and 

Cognitive Psychotherapy, 18(01), 1 - 19. 

Searson, R., Mansell, W., Lowens, I., & Tai, S. (2012). Think Effectively About Mood 

Swings (TEAMS): A case series of cognitive–behavioural therapy for bipolar disorders. 

Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 43(2), 770-779.     

Svenska psykiatriska föreningen. (2014). Bipolär sjukdom – kliniska riktlinjer för utredning 

och behandling. Stockholm: Gothia Fortbildning. 

Öst, L-G. (2013). Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin. Stockholm: Natur och Kultur.  

 

 

 

 

Tillkännagivanden 

Först vill vi rikta ett varmt TACK till de deltagare som fyllde i skattningsskalorna och till de 

gruppledare och verksamhetschef som gjorde studien möjlig. 

 

Ett stort tack till vår handledare Mikael Sandlund för god hjälp och uppmuntrande stöd längs 

vägen. Tack även till Bengt Eriksson för kloka synpunkter.  

 

Tack till våra män för all markservice och för att ni fortfarande är gifta med oss. Tack också 

till våra förstående barn som stått ut med oss fast vi inte alltid varit närvarande.  

 

http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=viewOnlineTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=TN_medline12578431&indx=11&recIds=TN_medline12578431&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=8&dscnt=0&vl(3695320UI0)=creator&vl(3695889UI5)=all_items&vl(2951203UI3)=00&tab=default_tab_umub&dstmp=1449410611938&srt=rank&vl(boolOperator0)=AND&mode=Advanced&vl(1UIStartWith1)=contains&vl(2951200UI3)=00&vl(3695323UI1)=any&vl(freeText0)=Lam&vid=UmUB&vl(freeText2)=bipolar&vl(boolOperator2)=AND&vl(2951205UI3)=&vl(2951202UI3)=&title2=2&frbg=&vl(9846455UI4)=all_items&vl(29607847UI2)=sub&vl(boolOperator1)=AND&vl(2951204UI3)=00&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(2951201UI3)=00&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=S%C3%B6k&vl(freeText1)=2003
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=viewOnlineTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=TN_medline12578431&indx=11&recIds=TN_medline12578431&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=8&dscnt=0&vl(3695320UI0)=creator&vl(3695889UI5)=all_items&vl(2951203UI3)=00&tab=default_tab_umub&dstmp=1449410611938&srt=rank&vl(boolOperator0)=AND&mode=Advanced&vl(1UIStartWith1)=contains&vl(2951200UI3)=00&vl(3695323UI1)=any&vl(freeText0)=Lam&vid=UmUB&vl(freeText2)=bipolar&vl(boolOperator2)=AND&vl(2951205UI3)=&vl(2951202UI3)=&title2=2&frbg=&vl(9846455UI4)=all_items&vl(29607847UI2)=sub&vl(boolOperator1)=AND&vl(2951204UI3)=00&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(2951201UI3)=00&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=S%C3%B6k&vl(freeText1)=2003
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=viewOnlineTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=TN_medline12578431&indx=11&recIds=TN_medline12578431&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=8&dscnt=0&vl(3695320UI0)=creator&vl(3695889UI5)=all_items&vl(2951203UI3)=00&tab=default_tab_umub&dstmp=1449410611938&srt=rank&vl(boolOperator0)=AND&mode=Advanced&vl(1UIStartWith1)=contains&vl(2951200UI3)=00&vl(3695323UI1)=any&vl(freeText0)=Lam&vid=UmUB&vl(freeText2)=bipolar&vl(boolOperator2)=AND&vl(2951205UI3)=&vl(2951202UI3)=&title2=2&frbg=&vl(9846455UI4)=all_items&vl(29607847UI2)=sub&vl(boolOperator1)=AND&vl(2951204UI3)=00&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(2951201UI3)=00&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=S%C3%B6k&vl(freeText1)=2003
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           Bilaga 2 

 

UTBILDNING I BIPOLÄR SJUKDOM 

 

Du har anmält dig till utbildning i Bipolär sjukdom på Affektiva öppenvårdsenheten. Vi träffas på Psykiatrin 

plan 5, med start tisdag 5 april kl 18.00. Varje träff beräknas hålla på i ca 2 timmar med paus för kaffe/te och 

smörgås. Hör av dig snarast om du eller någon som du tar med dig är överkänslig/allergisk 

mot t ex laktos eller gluten. 

 

Kostnad 300 kr/familj och träff, detta ingår i högkostnadsskyddet 

 

Vi vet att en ökad kunskap och förståelse för bipolär sjukdom hos patienten och deras närstående har stor 

betydelse för att förhindra återinsjuknande. 

 

 

5/4    TRÄFF 1: INTRODUKTION 

Orsaksteorier, symtom mm. 

 

12/4   TRÄFF 2:  MEDICINSKA BEHANDLINGAR  

Läkemedel, elbehandling mm 

 

19/4    TRÄFF 3: TIDIGA TECKEN 

Stress och sårbarhet mm. 

  

26/4    TRÄFF 4: PSYKOLOGISK BEHANDLING, AVSLUT 

Psykologisk behandling. Frågestund och utvärdering 

 

 

Det är viktigt att komma ihåg att det vi pratar om på träffarna stannar inom gruppen så 

att alla kan känna sig trygga. 

 

 

 

VÄLKOMMEN! 
 

 

OBS! 

Om du inte kan delta är det viktigt att Du avbokar, läs in på röstbrevlådan om vi inte kan 

svara! Om du uteblir utan att ha avbokat tas en avgift ut.  
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