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Sammanfattning

En betydande andel individer med bipolär sjukdom upplever 
kvarvarande, subkliniska symtom mellan egentliga sjukdomsepisoder. 
Sådana restsymtom är förenade med sänkt livskvalitet och förhöjd risk 
för återfall i sjukdomsepisoder. Syftet med föreliggande studie var att 
undersöka huruvida en kort, internetadministrerad behandling är 
genomförbar och kan ge en minskning av depressiva restsymtom, genom 
interventioner riktade mot sömn och emotionsreglering. För detta syfte 
användes en single-subject design med upprepade mätningar (n=4). 
Studiens resultat visar att behandlingen är genomförbar och att den, för 
vissa individer, kan ge en minskning av depressiva restsymtom. Vidare 
forskning kring behandlingen är motiverad. 

Nyckelord: Bipolär sjukdom, restsymtom, internetbehandling, single-
subject, emotionsreglering, sömnstörningar 

!
!
!
!
!

 

Handledare: Katja Boersma  
Biträdande handledare: Fredrik Holländare 

Psykologprogrammet, avancerad nivå, 30 hp 
VT 2013  

  



IKBT FÖR BIPOLÄR SJUKDOM  !

 

(2)!

!
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Annsofi Eriksson & Lisa Lövgren 

Örebro University 

Abstract

A significant proportion of persons diagnosed with bipolar disorder 
experience subclinical, residual symptoms between major episodes. 
Residual symptoms are associated with poor quality of life and increased 
risk of relapse. The current study aims at investigating whether a time 
limited, internet-based treatment targeting disturbed sleep and emotion 
regulation is feasible and successful in reducing residual depressive 
symptoms. Pertaining to this purpose, a single-subject design with 
repeated measures was used (n=4). Results show that the treatment is 
feasible and, for some individuals, can lead to a decrease in depressive 
symptoms. Future studies regarding this treatment are warranted.  

Keywords: Bipolar disorder, residual symptoms, internet-treatment, 
single-subject, emotion regulation, sleep disturbances
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Internetbaserad Kognitiv beteendeterapi för personer med bipolär sjukdom  

–en pilotstudie 

Bipolär sjukdom är ett allvarligt och kroniskt psykiatriskt tillstånd som kräver livslång 

behandling. Centralt i bipolär problematik är svårigheten att reglera emotioner vilket visar sig 

som kraftiga periodvisa svängningar i stämningsläge. Det finns en biologisk predisposition 

för att utveckla sjukdomen, men även psykologiska faktorer såsom förändrad dygnsrytm och 

sömnstörningar bidrar till utvecklandet och vidmakthållandet av förändrat stämningsläge och 

sjukdomsepisoder. Forskning har visat att många med bipolär sjukdom upplever kvarvarande, 

subkliniska restsymtom mellan egentliga sjukdomsepisoder. Sådana restsymtom har visat sig 

öka risken för återfall samt är förenade med funktionsnedsättningar och sänkt livskvalitet för 

den drabbade. Det finns ett behov av att utveckla och studera effekten av behandlingar riktade 

mot restsymtom och vidmakthållande processer vid bipolär sjukdom. Interventioner riktade 

mot sömn och mot psykologiska processer som påverkar emotionsreglering bör kunna minska 

restsymtom och därmed förebygga återfall i nya episoder. En viktig aspekt vid utveckling av 

nya behandlingar är grad av potentiell tillgänglighet för målgruppen. Internetförmedlade 

behandlingar har visat sig ha god effekt vid liknande problem. Därför är syftet med denna 

uppsats att undersöka genomförbarheten av en internetbaserad behandling riktad mot 

depressiva restsymtom hos personer med bipolär sjukdom.   

 

Bipolär sjukdom 

Bipolär sjukdom är ett kroniskt tillstånd präglat av kraftiga, periodvisa svängningar i 

stämningsläge som för de drabbade innebär lidande och svårigheter att fungera inom viktiga 

områden i livet (Anderson, Haddad, & Scott, 2012). Dessa svårigheter leder för de flesta till 

upplevelsen av sämre livskvalitet. Världshälsoorganisationen (WHO) räknar bipolär sjukdom 



IKBT FÖR BIPOLÄR SJUKDOM  !

 

(7)!

som en av de sex främsta orsakerna till funktionshinder i världen (Ferarri, Baxter & 

Whiteford, 2011). Bipolära tillstånd är svårdiagnostiserade och misstas inte sällan för unipolär 

depression (Fagiolini et al., 2013; Ghaemi, Sachs, Chiou, Pandurangi & Goodwin, 1999; 

Hirschfeld, Lewis & Vornik 2003). Detta innebär att det är svårt att uppskatta hur många som 

har bipolär sjukdom. Prevalensen beräknas till mellan 1-5% av populationen (Ferarri et al., 

2011; Murray, & Lopez, 1996 ). Osäkerheten kring diagnostik medför också att många initialt 

felbehandlas vilket riskerar att ytterligare förvärra problematiken. Bipolär sjukdom innebär en 

kraftigt förhöjd suicidrisk, med 60 gånger högre andel suicid jämfört med den generella 

befolkningen (Baldessarini, Pompili, & Tondo, 2006). Det är mycket vanligt att individer med 

bipolär sjukdom också har ångestproblematik, alkohol- och drogmissbruk samt ADHD, mer 

än 60 % av alla bipolära patienter har en komorbid diagnos (Judd et al., 2008; Sasson, Chopra, 

Harrari, Amitai & Zohar, 2003). Förekomst av komorbida tillstånd är relaterat till sämre utfall, 

högre suicidrisk samt sämre effekt av litiumbehandling (Sasson et al, 2003).  

Sammanfattningsvis talar mycket för att bipolär sjukdom är ett tillstånd som för individen 

innebär allvarliga konsekvenser, bland annat i form av nedsatt livskvalitet, komplicerande 

komorbida tillstånd och ökad risk för suicid. 

Bipolär sjukdom har ett periodiskt förlopp och inom det bipolära spektrat finns det 

flera underkategorier som utmärker sig på olika sätt (American Psychiatric Association, 2000; 

Anderson et al., 2012). Gemensamt för dessa underkategorier är att de representerar tillstånd 

av emotionell dysreglering i form av extrema svängningar i stämningsläge. Utifrån denna 

gemensamma nämnare kan olika varianter urskiljas.  De vanligaste varianterna av bipolär 

sjukdom är bipolär I och II.  Bipolär I utmärks av perioder av depression och mani. Vid 

bipolär II utvecklas aldrig full mani utan individen upplever istället en lindrigare stegring av 
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stämningsläge och aktivitet vilket benämns som hypomani (American Psychiatric Association, 

2000). Inom de olika kategorierna varierar de maniska, hypomana och depressiva episodernas 

längd och svårighetsgrad i hög grad mellan olika individer (Anderson et al., 2012). Vissa 

upplever svåra manier med psykotiska symtom, andra milda hypomanier. Vissa upplever 

djupa, långvariga depressioner och andra milda, kortvariga sådana. Majoriteten av alla 

individer med bipolär sjukdom upplever symtom på depression oftare än symtom på 

hypomani och mani, personer med bipolär II upplever exempelvis depressiva symtom under i 

snitt 50 % av årets veckor (Judd et al., 2003) De depressiva symtomen är också, för de flesta, 

mer funktionsnedsättande än de maniska (Judd et al., 2003; Judd et al., 2005). 

Sammanfattningsvis är det intensiteten och varaktigheten av olika symtom som ligger till 

grund för kategoriseringen av olika bipolära tillstånd. Vidare kan konstateras att oavsett 

intensitet är de depressiva symtomen vanligare och mer långvariga hos majoriteten av alla 

individer med bipolär sjukdom.  

 

Restsymtom 

Personer med bipolär sjukdom upplever ett brett spektrum av depressiva, maniska och 

hypomana symtom, både under och mellan egentliga sjukdomsepisoder, trots farmakologisk 

behandling (Harvey, 2008; MacQueen, Young & Joffe, 2003). Upp emot 70 % av bipolära 

patienter upplever restsymtom när de befinner sig i så kallat eutymt stadie, det vill säga 

mellan egentliga sjukdomsepisoder (Morriss, 2002). Med restsymtom menas att individen 

upplever kvarvarande, subkliniska symtom på depression, hypomani och mani, men att 

symtomen inte uppnår en sådan intensitet eller frekvens att en egentlig sjukdomsepisod 

bedöms föreligga. Restsymtom innebär betydande funktionsnedsättning och sänkt livskvalitet 

för den drabbade (Fagiolini et al., 2005; MacQueen et al., 2003; Morriss, 2002). Vidare är 
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förekomst av restsymtom mellan episoder förknippat med en högre risk för återfall (Judd et 

al., 2008; Perlis et al., 2006). En prospektiv studie av ett stort antal individer med bipolär 

sjukdom visade att personer som hade kvarvarande symtom efter en egentlig sjukdomsepisod 

upplevde återfall mer än tre gånger snabbare än personer som var symtomfria efter en episod 

(Judd et al., 2008). Givet att restsymtom är vanligt förekommande samt förenade med en 

mängd negativa konsekvenser är det av stor betydelse att förstå vilka mekanismer som kan 

tänkas vidmakthålla restsymtom, för att därigenom öka möjligheterna att påverka 

sjukdomsförloppet. 

 

Emotionsreglering 

Bristande förmåga att reglera emotioner spelar en viktig roll för utvecklandet och 

vidmakthållandet av depressiva symtom (Aldao, Noelen-Hoeksema, & Schweizer, 2010; 

Brown & Barlow, 2009). Emotionsreglering refererar till de processer genom vilka individer, 

medvetet eller omedvetet, automatiskt eller kontrollerat, styr och hanterar sina emotioner, i 

syfte att öka, minska eller bibehålla en eller flera aspekter av känsloupplevelsen (Werner & 

Gross, 2010). Människor tillämpar olika strategier i syfte att reglera typ och omfattning av 

sina emotioner. Bristande förmåga att reglera sina emotioner kan beskrivas som användandet 

av maladaptiva emotionsregleringsstrategier. Maladaptiva emotionsregleringsstrategier syftar 

ofta till att undvika obehagliga emotionella upplevelser såsom exempelvis tankar, känslor, 

minnen och sinnesförnimmelser (Aldao et al., 2010). Detta genom försök att förändra 

omfattningen av de emotionella upplevelserna eller genom att påverka kontexten som brukar 

utlösa dem (Hayes et al., 2004). Ett exempel på detta är när en person skjuter upp uppgifter 

som riskerar att framkalla negativa känslor, något som är vanligt vid depression (Brown & 

Barlow, 2009). Ett annat exempel är när en person genom distraktion undviker att komma i 
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kontakt med oönskade tankar och känslor. Att använda maladaptiva strategier för att reglera 

emotioner kan vara kortsiktigt “effektivt”, genom att oönskade emotioner tillfälligt minskar. 

Dock bidrar det på lång sikt till en ökad grad av negativa känslor och ihållande fysiologisk 

arousal (Campbell-Sills & Barlow, 2007). Försök att hantera oönskade emotioner kan därmed, 

paradoxalt nog, bidra till att vidmakthålla emotionell dysreglering och depressiva symtom. En 

studie som undersökte användandet av emotionsregleringsstrategier i relation till emotionella 

stimuli visade att personer med bipolär sjukdom, i högre grad än andra, misslyckas med att 

reglera sina emotioner (Gruber, Harvey, & Gross, 2012). Givet vikten av att, på ett effektivt 

sätt, kunna hantera sina emotioner för att bibehålla ett stabilt stämningsläge är det 

betydelsefullt att försöka förstå hur olika emotionsregleringsstrategier relaterar till bipolär 

problematik. Ruminering är ett specifikt exempel på en sådan emotionsregleringsstrategi. 

Ruminering är en form av repetitivt negativt tänkande, och en 

emotionsregleringsstrategi som förekommer i hög grad vid både bipolär och unipolär 

depression (Aldao et al., 2010; Johnson & Tran, 2007). Ruminering innebär att om och om 

igen grubbla kring orsakerna eller konsekvenserna av ett problem på ett sätt som inte bidrar 

till någon lösning (Watkins, 2012). Vid depression börjar ofta ruminering som ett försök till 

problemlösning eller reglering av negativa emotioner (Papageorgiou & Wells, 2001).  

Ruminering i samband med negativa emotionella upplevelser har visat sig öka och 

vidmakthålla negativa emotioner och är därmed en viktig mekanism bakom vidmakthållandet 

av depressiva symtom (Fairholme, Boisseau, Ellard, Ehrenreich, & Barlow 2010; Nolen-

Hoeksema, Wisco, & Lyubomirsky, 2008). Vid bipolär sjukdom förekommer ruminering 

även kring positiva emotionella upplevelser och tros bidra till utvecklandet av hypomani och 

mani genom att positiv ruminering (liksom negativ) förstärker det aktuella känsloläget på ett 
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icke-adaptivt sätt (Gruber, Eidelman, Johnson, Smith & Harvey, 2011; Johnson, McKenzie & 

McMurrich, 2008; Mansell & Morrison, 2007). Tendensen hos personer med bipolär sjukdom 

att ruminera kring både negativa och positiva upplevelser är uttalad i samband med 

depression respektive hypomani, men också i eutymt stadie (Gruber et al., 2011). Det faktum 

att benägenheten att ruminera i syfte att reglera emotioner förefaller stabil talar för att 

ruminering är en viktig mekanism som bidrar till att främja och vidmakthålla emotionell 

dysreglering hos personer med bipolär sjukdom.  

 

Sömnstörningar  

Sömnproblem är ett av de vanligaste symtomen vid bipolär sjukdom, oavsett fas. Störd sömn 

återkommer vid både depressiva, maniska eller hypomana sjukdomsepisoder samt i eutymt 

stadie (Harvey, Schmidt, Scarnà, Semler, & Goodwin, 2005; Harvey, 2008). Vid hypomani 

och mani är upplevelsen av minskat sömnbehov utmärkande medan insomni eller hypersomni 

är vanligt vid depressiva episoder (Harvey, 2008). I stort sett alla med bipolär sjukdom 

upplever insomni under depressiva episoder (Harvey, 2008). Sömnstörningar är vanligt också 

i eutymt stadie då 70 % rapporterar kliniskt signifikanta sömnstörningar mellan episoder 

(Harvey et al., 2005). Detta kan yttra sig som insomni, fördröjd insomning, fragmenterad 

sömn eller genom att sömnen i hög grad varierar från natt till natt (Harvey, 2008). Det är 

vanligt att sömnstörningar förvärras innan sjukdomsepisoder. Sömnstörningar är därmed ett 

av de vanligaste prodromalsymtomen, det vill säga symtom som föregår en egentlig 

sjukdomsepisod (det vanligaste vid mani och det sjätte mest vanliga vid depression) (Harvey 

2008; Sylvia et al., 2012). Sömnstörningar i någon form är alltså ett framträdande och 

ihållande symtom i alla skeden av bipolär sjukdom och kan ses som en karaktäristisk markör 

för personer med bipolär sjukdom (Gershon et al., 2012; Gruber et al., 2009).  
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En möjlig anledning till förekomsten av sömnstörningar vid bipolär sjukdom är att den 

är biologiskt betingad. Individer med bipolär sjukdom uppvisar en biologisk sårbarhet, till 

följd av genetiska avvikelser som leder till instabilitet i det cirkadiska systemet (Etain, Milhiet, 

Bellivier, & Leboyer, 2011; Murray & Harvey, 2010). Den cirkadiska rytmen, tätt 

sammankopplad med individens sömn- och vakenhetscykel, bidrar till att anpassa individen 

till dygnets olika förutsättningar, vad gäller exempelvis grad av vakenhet, hormonutsöndring 

och kroppstemperatur (Murray & Harvey, 2010). En instabil cirkadisk rytm kan medföra att 

samordningen mellan olika kroppsliga funktioner störs vilket i sin tur kan leda till förändrat 

stämningsläge (Levensohn & Frank, 2011). Genom att den cirkadiska rytmen är tätt 

sammankopplad med sömn- och vakenhetscykeln leder ofta en störd cirkadisk rytm till störd 

sömn, och vice versa (Murray & Harvey, 2010). Vad som är intressant i sammanhanget är att 

båda dessa system i hög grad påverkas av individens eget beteende, både direkt (genom 

exempelvis aktivitet och social rytm) och indirekt (genom exempelvis exponering för 

dagsljus) (Murray & Harvey, 2010). Man har till exempel sett att personer med bipolär 

sjukdom uppvisar mindre regelbundenhet avseende social rytm och dagliga rutiner och att 

detta kan predicera snabbare återfall i sjukdomsepisoder (Shen, Alloy, Abramson & Sylvia 

2008). Vidare har man visat att individer med bipolär sjukdom som upprätthåller en 

regelbundenhet vad gäller dagliga aktiviteter och sömn, i kombination med farmakologisk 

behandling, är mer stabila i sin sjukdom och upplever färre återfall (Frank, 2005). Personer 

med bipolär sjukdom lider alltså ofta av en störd sömn-vakenhetscykel vilket i hög grad 

påverkas av individens eget beteende. 
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Sambandet mellan sömnstörningar och bristande emotionsreglering 

Emotionella tillstånd dagtid har stor påverkan på den nattliga sömnen (Harvey, Murray, 

Chandler, & Soehner, 2010). Forskning bekräftar ett samband mellan emotionellt stressfyllda 

händelser dagtid och påverkan på sömnen, genom observerade förändringar i sömnfysiologi, 

speciellt ökad eller minskad REM-sömn (Vanderkerckhove & Cluydts, 2009). En studie fann 

att personer som, innan de skulle sova uppmanades att ruminera i relation till en situation som 

väckt känslor av misslyckande, uppvisade en högre grad av sömnfragmentering (mätt genom 

polysomnografi) än personer som instruerats att använda mer adaptiva strategier för att 

reglera sina emotioner (Vanderkerckhove et. al., 2012). Huruvida emotionella upplevelser 

påverkar sömnen negativt är alltså relaterat till individens förmåga till emotionsreglering. 

Det finns olika hypoteser kring hur svårigheter att reglera emotioner stör sömnen. En 

hypotes är att maladaptiv emotionsreglering, i form av oro och ruminering, medför en förhöjd 

och ihållande kognitiv och fysiologisk arousal hos individen (Harvey, McGlinchey, & Gruber, 

2010). Om individen saknar förutsättningar att på ett adaptivt sätt hantera sina emotionella 

upplevelser sker inte den nedreglering, av fysiologisk och kognitiv arousal, som krävs vilket 

medför att insomningen försvåras och sömnen störs (Harvey et al., 2010). Både positiv och 

negativ ruminering innebär på detta vis en ihållande aktivering av flertalet fysiologiska och 

kognitiva system (Brosschot, Gerin & Thayer, 2006; Feldman, Joormann, & Johnson, 2008). 

Till exempel har man genom att höja graden av kognitiv aktivering hos personer utan 

sömnproblem kunnat påvisa längre insomningstider som följd (Wuyts et al., 2012). En annan, 

närliggande hypotes är att individen, genom undvikandet av oönskade emotioner dagtid, 

tillfälligt lyckas med att trycka undan obehagliga tankar och känslor. Men, eftersom ingen 

fullständig bearbetning av emotionella upplevelser sker så kommer dessa ofärdiga 
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emotionella processer tillbaka i samband med att individen försöker sova och stör på så sätt 

sömnen (Harvey et al., 2010). Gemensamt för dessa två möjliga hypoteser är att individens 

maladaptiva försök till emotionsreglering medför en ihållande kognitiv och fysiologisk 

arousal. För de flesta människor medför ett sådant förhållande att förutsättningarna för god 

sömn minskar och många upplever således, i perioder av hög belastning, övergående 

sömnstörningar. Hos individer med bipolär sjukdom som uppvisar en ihållande benägenhet att 

använda maladaptiva emotionsregleringsstrategier, i form av exempelvis ruminering, kan 

risken därför vara större att utveckla kroniska sömnstörningar. Detta kan, som kommer att 

framgå, medföra ytterligare försämrade möjligheter till adaptiv emotionsreglering.  

 
Figur 1. Dubbelriktad ond cirkel av emotioner och insomni, enligt Harvey, McGlinchey, & 
Gruber (2010) 
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Sömnstörningar och sömnbrist har visat sig medföra ökad grad av negativa emotioner 

(Dinges et al., 1997; Franzen, Siegle, & Buysse, 2008; Minkel et al., 2012). Ihållande 

sömnstörningar i form av insomni är, i linje med detta, en riskfaktor för att utveckla 

depression (Riemann & Voderholzer, 2003). I en studie där man jämförde individer med 

bipolär sjukdom i eutymt stadie med en kontrollgrupp fann man att sömnstörningar kunde 

kopplas till en högre grad av negativa emotioner hos individer med bipolär sjukdom än hos 

kontrollgruppen (Gershon et al., 2012). Sambandet mellan sömnstörningar och ökad grad av 

negativa emotioner är alltså betydelsefullt att förstå, då detta antyder att sömnstörningar 

vidmakthåller sänkt stämningsläge. 

Den negativa effekt som störd sömn har på individens emotioner förklaras till stor del 

av sömnens betydelse för förmågan till emotionsreglering. Sömn, i synnerhet REM-sömn, har 

en viktig funktion för de processer i hjärnan som reglerar emotioner. Emotionella upplevelser 

dagtid, processas nattetid i hjärnans neurokemiska nätverk, och återställer det limbiska 

systemets reaktivitet till nästkommande dag (van der Helm & Walker, 2010; Yoo, Gujar, Hu, 

Jolesz, & Walker, 2007). Limbiska systemet består av en rad olika hjärnstrukturer som 

tillsammans med prefrontala delarna av hjärnan är avgörande för hur individens upplever och 

hanterar emotioner (Yoo et al., 2007). Sömnbrist ger ökad reaktivitet i limbiska systemet samt 

minskad prefrontal kontroll av de emotionella reaktionerna nästföljande dag (Fortier-Brochu, 

Beaulieu-Bonneau, Ivers, & Morin, 2012; Mauss, Troy, & LeBourgeois, 2012; van der Helm 

& Walker, 2010; Yoo et al., 2007). Individer med sömnbrist blir alltså mer känsliga för 

emotionella stimuli och påfrestningar samt mindre effektiva när det gäller att hantera de 

emotioner som väcks. Till exempel så visar studier av friska personer att sömnrestriktion kan 

medföra försämrad förmåga till emotionsreglering kommande dag (Mauss et al., 2012; Yoo et 
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al., 2007). En studie i laboratoriemiljö undersökte relationen mellan bristande sömnkvalitet 

och förmåga till emotionsreglering genom kognitiv omvärdering. Studien visade att bristande 

sömnkvalitet hade ett samband med lägre förmåga till kognitiv omvärdering (Mauss et al., 

2012). Detta stöder antagandet att sömnbrist påverkar individers förmåga till 

emotionsreglering. Sömnbristen som är en följd av störd sömn bidrar alltså, genom ökad 

reaktivitet i limbiska systemet och minskad prefrontal kontroll, till svårigheter att reglera 

emotioner följande dag vilket visar sig som en ökad grad av negativa emotioner.  

Utifrån denna information kan man konstatera att det föreligger ett dubbelriktat 

samband mellan sömnstörningar och förmågan till emotionsreglering. Individens bristande 

förmåga till emotionsreglering dagtid påverkar sömnen negativt, och sömnbrist nattetid bidrar 

till svårigheter att reglera emotioner nästföljande dag (Harvey 2008). Detta konstaterande 

leder fram till en intressant poäng. Sömnstörningar är ett framträdande och mycket vanligt 

symtom vid bipolär sjukdom, både under och mellan episoder. Men sömnstörningar bör också 

ses som en viktig underliggande (transdiagnostisk) process som kan bidra till att vidmakthålla 

symtom hos personer med bipolär sjukdom (Harvey, Murray, Chandler, & Soehner, 2010).  

Tillsammans bidrar sömnstörningar och maladaptiva emotionsregleringsstrategier till 

svårigheter att reglera emotioner och resulterar i en ökad grad av negativa emotioner. 

Eftersom detta är tydligt för individer utan psykiatrisk problematik kan man, givet den 

sårbarhet som karaktäriserar personer med bipolär sjukdom, dra slutsatsen att detta samband 

bör vara högst relevant för vidmakthållandet av emotionell dysreglering vid bipolär sjukdom 

och därmed kan betraktas som en central del av bipolär problematik.  

 Sammanfattningsvis är bipolär sjukdom ett kroniskt tillstånd, präglat av emotionell 

dysreglering, som är förenat med stort lidande. Många upplever kvarvarande depressiva 
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symtom mellan egentliga sjukdomsepisoder vilket för individen innebär sänkt funktion och 

livskvalitet samt förhöjd risk för återfall i nya episoder. Sådana restsymtom vidmakthålls till 

stor del av störd sömn och användandet av maladaptiva emotionsregleringsstrategier, två 

underliggande processer som är starkt relaterade till varandra och som påverkas av individens 

eget beteende. 

 

Behandling vid bipolär sjukdom  

Den vanligaste metoden för att stabilisera stämningsläget och förebygga återfall vid bipolär 

sjukdom är läkemedel. Basen i den farmakologiska behandlingen utgörs av 

stämningsstabiliserande läkemedel. Beroende på i vilket stadie patienten befinner sig ges som 

regel tillägg av antidepressiva, antipsykotiska och antiepileptiska läkemedel, samt 

sömnfrämjande och ångestdämpande läkemedel (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 

2009). Farmakologisk behandling för bipolär sjukdom är ofta livslång och kräver noggrann 

övervakning från både patient och läkare för att uppnå tillfredställande effekt samt minimera 

risken för potentiellt farliga biverkningar (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2009). 

Läkemedel har, förutsatt att de tas enligt ordination, ofta en god effekt för att förebygga 

återfall (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2009). Ett problem är dock att så många 

som 50 % självmant ändrar eller avslutar sin behandling (Sajatovic, Valenstein, Blow, 

Ganoczy, & Ignacio, 2007). Avbrott i farmakologisk behandling är förknippat med högre 

frekvens av återfall, inläggningar och suicid (Clatworthy, Bowskill, Rank, Parham, & Horne, 

2007). Ett annat problem är att många, trots farmakologisk behandling, uppvisar fortsatta 

problem i form av restsymtom (MacQueen et al., 2003; Harvey, 2008).  Farmakologisk 

behandling har alltså god effekt för att förebygga återfall vid bipolär sjukdom, dock uppnås 

sällan full symtomfrihet. 
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Användandet av psykologiska behandlingsmetoder vid bipolär sjukdom är begränsat. 

Traditionellt har psykologiska interventioner i stort sett bara använts för att öka följsamhet i 

farmakologisk behandling. Det har länge saknats behandlingar som komplement till 

farmakologisk behandling. På senare tid har dock intresset för psykosociala interventioner 

ökat och behandlingsformer som innehåller såväl KBT-komponenter som inslag för att 

förbättra patienternas dygnsrytm, kostvanor samt minska interpersonella konflikter har växt 

fram. Exempel på sådana behandlingar är kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell social 

rytm terapi (IPSRT) och familjefokuserad terapi (FFT) (Ball et al. 2006; Colon et al. 2003; 

Frank et al. 2005; Hollon & Ponniah, 2010; Lam, Hayward, Watkins, Wright, & Sham, 2005; 

Miklowitz, Simoneau, & George, 2000; Miklowitz et al., 2007). Ovan nämnda psykologiska 

behandlingsformer för bipolär sjukdom har i flera studier visat sig ha en effekt på depressiva 

symtom och i vissa fall även på återfall (Hollon & Ponniah, 2010). Även om intresset för 

psykologiska behandlingsformer ökat så saknas fortfarande behandlingar som riktar in sig på 

restsymtom och de underliggande processer som vidmakthåller bipolär sjukdom.  

Sömnstörningar och användandet av maladaptiva emotionsregleringsstrategier är, 

givet betydelsen för vidmakthållandet av depressiva symtom, högst relevanta som fokus vid 

behandling. En behandling som, genom beteendeinriktade och kognitiva interventioner, 

behandlar individens sömnproblem skulle kunna öka hennes förutsättningar för regelbunden 

och högkvalitativ sömn och dessutom skapa förutsättningar för mer adaptiv emotionsreglering. 

Likaså skulle en behandling med beteendeinriktade och kognitiva interventioner, som hjälper 

individen att förhålla sig till och agera mer flexibelt på sina tankar och emotioner, förbättra 

hennes förmåga till emotionsreglering och därmed skapa förutsättningar för god sömn. Givet 

att personer med bipolär sjukdom som upprätthåller en regelbundenhet avseende dagliga 
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aktiviteter och social rytm är mer stabila i sin sjukdom så bör basen i behandling bestå av 

interventioner som syftar till att öka individens förutsättningar att upprätthålla sådan 

regelbundenhet. Sammantaget bör en behandling bestående av ovan nämnda komponenter 

kunna minska omfattningen av upplevda restsymtom, öka individens funktion och livskvalitet 

samt i förlängningen förebygga återfall.  

 

Internet 

Utvecklingen av internet har under det senaste decenniet medfört nya möjligheter att förmedla 

psykologisk behandling. Internetbaserade behandlingar har potential att få snabb spridning 

och nå patienter som annars kanske inte skulle ha fått behandling (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, 2009). Internetbaserade KBT-behandlingar har visat positiv effekt för 

en rad diagnosområden exempelvis depression, social ångest och paniksyndrom (Carlbring et 

al., 2005; Richards & Richardsson, 2012; Tillfors et al., 2011). Om internetbaserade 

interventioner visar sig ha effekt på depressiva restsymtom för personer med bipolär sjukdom 

så skulle det potentiellt kunna öka möjligheterna för vårdgivare att tillhandahålla psykosociala 

insatser för en grupp med livslånga besvär. I förlängningen skulle det kunna innebära färre 

återfall för de drabbade. Internetbaserad KBT har visat sig framgångsrik i flera svenska och 

internationella studier när det gäller att behandla depressiva symtom (Andersson et al., 2005; 

Richards & Richardsson, 2012). Patienterna har i dessa studier lidit av egentlig unipolär 

depression, eller subkliniska depressiva symtom. Givet att personer med bipolär sjukdom 

uppvisar övervägande depressiva symtom, och givet likheterna mellan unipolär och bipolär 

depression (Mansell, Colom, & Scott, 2005) är det motiverat att i första hand fokusera på 

depressiva restsymtom. Då det finns interventioner som visat sig framgångsrika för att 
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behandla unipolär depression kan dessa användas som avstamp, men anpassas för att fokusera 

på emotionsreglering och god sömnkvalitet. 

För att undersöka betydelsen av ovan nämnda behandlingsinterventioner, samt 

möjligheten att leverera behandlingen via internet, genomförs en pilotstudie. För detta syfte är 

det lämpligt med en single-subject design, där varje deltagare utgör sin egen kontroll genom 

upprepade mätningar under en baslinjefas, samt under behandlingen. Genom en sådan design 

är det möjligt att upptäcka skillnader mellan faserna och dra slutsatser om behandlingens 

eventuella effekter såsom minskning av depressiva restsymtom och sömnproblem.  

 

Syfte och hypoteser  

Det övergripande syftet med studien är att undersöka genomförbarheten av en tidsbegränsad, 

internetbaserad KBT-behandling, som fokuserar på bristande emotionsreglering och 

sömnproblem. För detta syfte lyfts två frågor ut:  

1. I vilket utsträckning och omfattning genomför deltagarna behandlingen?  

2. Upplever deltagarna att behandlingen är hjälpsam? 

Ytterligare ett syfte med denna studie är att undersöka huruvida en sådan behandling kan 

ge en minskning av depressiva restsymtom och sömnbesvär, samt en ökning av 

funktionsnivån hos individer med bipolär sjukdom. Utifrån detta syfte kommer följande 

hypoteser att undersökas: 

● Behandlingen kommer att leda till en minskning av depressiva symtom hos deltagarna. 

● Behandlingen kommer att leda till ökad emotionell stabilitet.  

● Minskning av depressiva symtom kommer att samvariera med minskning av repetitivt 

negativt tänkande. 
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● Behandlingen kommer att leda till en minskad grad av sömnbesvär, och en ökad grad 

av sömnnöjdhet. 

● Behandlingen kommer att leda till minskad grad av variation avseende regelbundenhet 

(tid för sänggående). 

● Behandlingen kommer att leda till en ökad funktionsnivå hos deltagarna. 

 

Metod 

Design  

Den aktuella studien var en pilotstudie av single-subject A-B experimentell design med 

dagliga mätningar, veckomätningar samt före- och eftermätningar. Designen lämpar sig väl 

för att testa och utvärdera genomförbarheten hos nya psykologiska behandlingar då man med 

relativt få deltagare kan få indikationer gällande effekten av olika interventioner (Kazdin, 

2011) Dessutom ges möjlighet till mer detaljerad information om varje deltagare, något som 

lätt förbises vid en gruppdesign (Barlow, Nock, & Hersen, 2008). Vid en single-subject 

design utgör individen sin egen kontroll, genom noggrann och upprepad mätning under en 

baslinjeperiod (A), innan interventionen (B) påbörjas (Kazdin, 2011). Stabilitet av 

skattningarna hos varje individ under baslinjeperioden, samt förändring av dessa när (och 

endast när) interventionen sätts in, stärker den interna validiteten och styrker att det är 

interventionen, och inte ovidkommande variabler, som påverkar patientens upplevelser 

(Barlow et al., 2008; Kazdin, 2011). Genom att upprepa detta upplägg med flera individer 

styrks den externa validiteten (Kazdin, 2011). I den aktuella studien inhämtades genom 

upprepade mätningar under baslinjefasen (tre veckor) data gällande mående, dygnsrytm och 

sömn, vilket gav en bild av individens normala fungerande. Genom att mätningarna sedan 
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fortsatte under behandlingsfasen kunde individens fungerande före behandling sättas i relation 

till fungerandet under och efter behandlingen.  

Deltagare  

Då studien var en pilotstudie där genomförbarheten hos en ny behandling utvärderades 

beslutades att endast rekrytera individer med diagnosen bipolär II. Potentiella deltagare 

rekryterades inom psykiatrin i Örebro läns landsting och hittades via ett registerutdrag, som 

med hjälp av Landstings IT togs ur Infomedix (Örebro läns landstings system för registrering 

av besök, åtgärder och diagnoser). Detta registerutdrag visade alla patienter över 18 år inom 

Örebro läns landstings närpsykiatri som under de senaste tre åren fått någon av följande 

diagnoser (n=608): 

− F318 Andra specificerade bipolära sjukdomar (n=127) 

− F317 Bipolär sjukdom utan aktuella symtom (n=436) 

− F310 Bipolär sjukdom, hypoman episod (n=45) 

Dessa tre koder användes då diagnosen bipolär II inte finns som enskild diagnos i Infomedix, 

vars klassificering bygger på ICD-10 systemet. I ICD-10 sorteras diagnos bipolär II vanligen 

under koden F318. Flera kliniker använder sig även av koderna F317 och F310 när de avser 

bipolär II varför dessa koder också togs med. Det gängse sättet att journalföra är att använda 

någon av koderna ovan, samtidigt som man i den löpande journaltexten skriver att personen 

lider av bipolär II.  

Lämplighet för deltagande i studien bedömdes utifrån, på förhand fastställda, 

inklusions- och exklusionskriterier och urvalet skedde i tre steg. Se tabell nedan. 
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Tabell 1 
Inklusions- och exklusionskriterier 

 

I steg ett lästes potentiella deltagares journaler utifrån satta inklusions- och 

exklusionskriterier. Då urvalet var stort och tiden begränsad exkluderades individer på det 

Inklusionskriterier: 

• Fyllt 18 år. 
 
 

Endast personer över 18 år togs med i utdraget ur 
Infomedix. 

• Diagnostiserats med bipolär II av läkare 
inom psykiatrin. 

• Adekvat och stabil medicinering för bipolär 
sjukdom sedan minst tre månader. Både vad 
gäller stämningsstabiliserande preparat och 
eventuella antidepressiva preparat. 
 

Bedömdes i steg ett, genom läsning av journalen, 
samt i steg två av psykiatriker. 

• Tillgång till internet. 
• Kunna läsa och skriva svenska obehindrat. 

 

Bedömdes i steg två, då potentiella deltagare som 
anmält intresse telefonintervjuades. 

• 7 till 34 poäng på MADRS-S (vilket 
motsvarar lindriga till måttliga depressiva 
symptom). 

Bedömdes i steg tre, då potentiella deltagare som 
anmält intresse och genomgått telefonintervju 
fyllde i skattningsformuläret MADRS-S via 
hemsidan. 

Exklusionskriterier: 

• Psykotisk episod under det senaste året. 
• Inläggning för psykiatriskt vård under det 

senaste året. 
• Dokumenterat suicidförsök. 
• Dokumenterat parasuicidalt beteende, 

exempelvis suicidhot eller självskada. 
• Dokumenterat maniskt skov. 
• Annan pågående psykoterapeutisk 

behandling. 
 

Bedömdes i steg ett genom läsning av journalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Över 3 poäng på fråga 9 på MADRS-S (för 
att utesluta risk för suicid). 

Bedömdes i steg tre, när potentiella deltagare som 
anmält intresse och genomgått telefonintervju 
fyllde i skattningsformuläret MADRS-S via 
hemsidan. 
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första, i journaltexten, upptäckta exklusionskriteriet. På grund av denna strategi kan inte en 

fullständig redogörelse för antal personer som exkluderades på de olika kriterierna ges. Dock 

kan konstateras att två av de vanligaste orsakerna till exklusion var dokumenterat maniskt 

skov eller att det rådde oklarhet kring diagnosen bipolär II. Sammanfattningsvis exkluderades 

477 personer utifrån satta kriterier för steg ett. 71 personer erbjöds att anmäla intresse för att 

delta i studien genom att brev skickades med en förfrågan (bilaga 1). I steg två 

telefonintervjuades de personer som via brev, mail eller sms, svarat med en intresseanmälan 

(n=18). I telefonintervjun bedömdes de inklusions- och exklusionskriterier som satts upp för 

steg två. Under telefonintervjun gavs också ytterligare information om villkor för deltagande i 

studien, samt möjlighet att ställa frågor. De personer som svarat med en intresseanmälan 

bedömdes, under steg två, även av en psykiatriker vid affektiva mottagningen (Mats Humble) 

vad gällde inklusionskriteriet som handlade om stabilitet i medicinering. I steg tre fick de 

personer som sänt in intresseanmälan, och uppfyllt inklusionskriterierna vid telefonintervjun 

(n=15), instruktioner och inloggningsuppgifter för att logga in på hemsidan och fylla i 

skattningsformuläret MADRS-S. Dessa instruktioner kom också personen tillhanda i ett brev 

(bilaga 2) tillsammans med en samtyckesblankett som personen fick skriva under och skicka 

tillbaka (bilaga 3). De personer som bedömdes ha en stabil medicinering, som skattade minst 

7 eller max 34 på MADRS-S, samt hade skickat in samtyckesblanketten ringdes återigen upp 

och erbjöds deltagande i studien (n= 7). Dessa personer fick dessutom ytterligare ett brev med 

mer utförlig information om studien (bilaga 4). Fyra deltagare fullföljde studiens alla steg, 

från förmätning till eftermätning (se figur 2). Samtliga deltagare som inkluderats i studien 

(n=7) fick efter behandlingens slut ett presentkort a 500 kr som ersättning för eventuella 

utlägg i samband med studien (exempelvis kostnad för utskrifter). 

!  
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registerutdrag 
608 personnummer 

18 personer lämnade 
intresseanmälan och 
telefonintervjuades 

1 person drog tillbaka sin intresseanmälan 
(p.g.a. avsaknad av depressiva symtom) 
2 personer exkluderades (steg 2) 
(1 p.g.a. avslutad medicinering, 1 p.g.a. 
tidigare mani) 

7 personer skattade 7-34 
på MADRS-S  

Dessa inkluderades 

477 personer 
exkluderades  
(steg 1) 

71 personer tillfrågades 
om att göra 

intresseanmälan  

1 person avbröt innan baslinjestart  
(p.g.a. tidsbrist) 
2 personer avbröt vid behandlingsstart  
(1 p.g.a. sjuk anhörig, 1 p.g.a. för lite ork) 

22 dubbletter  
20 avlidna 
18 avflyttade alt. 
avslutade 

15 personer fyllde i 
MADRS-S. Samtidig 
journalgranskning av 
psykiatriker avseende 

medicinering 

4 personer fyllde i 
eftermätning 

Behandling 6 veckor 
 

2 personer fyllde ej i MADRS-S trots 
påminnelse 
6 personer exkluderades (steg 2-3) 
(3 p.g.a. instabil medicinering, 3 p.g.a. för 
låg MADRS-S poäng) 

!
Figur!2.!Flödesschema!över!rekryteringsprocessen!
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Tabell 3 
Presentation av deltagare 

 
Not. ”I sysselsättning” avser att personen arbetar, arbetstränar eller studerar 

Deltagare Kön/Ålder Civilstånd I sysselsättning Medicinering för 
bipolär sjukdom 

Bipolär 
Diagnos 

Övrig psykiatrisk problematik 
(medicinering inom parentes) 
 

1 
 

K/66 Gift/sambo 
 

Nej Valproat 
Olanzapine 
Fluoxetine 
 

1999 Sömnproblem (Imovane) 
Tidigare intox (15 år sedan) 
 

2 
 

K/31 Ogift Ja Aripiprazole 
Duloxetine 
 

2007 Allvarlig dygnsrytmstörning. Mycket 
oregelbunden sömnmängd (0-20h/dygn) 
(Stilnoct, Propavan)  
 

3 
 

K/49 Ogift Ja 
 

Lithionit 1982 Sömnproblem (Circadin) 
 

4 
 

M/49 Gift/sambo 
 

Ja Valproat 
Lamotrigine, 
Olanzapine 
 

2005 Sömnproblem  

5 
 

K/24 Gift/sambo  
 

Ja  Lamotrigine 
Sertraline 
Olanzapin 
 

2011 ADHD 
Panikångest (Sobril) 

6 
 

K/32 Gift/Sambo 
 

Ja Lamotrigine 
Fluoxetine 
 

2010 Sömnproblem (Imovane, Sobril) 
Ångest 
Tvång 

7 
 

K/56 Gift/sambo 
 

Ja  Lithionit 
 

1983 
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Mätmetoder  

För att möjliggöra en ingående analys av deltagarnas symtomutveckling samt upptäcka 

variation och förändring inom underliggande psykologiska processer under behandlingen 

administrerades ett flertal instrument. Deltagarna i denna studie fyllde således i ett batteri av 

frågeformulär före, under och efter behandlingen. Nedan presenteras de instrument som är 

relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

Utfallsmått: 

• Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale- Self Rated (MADRS-S) (Svanborg & 

Åsberg, 1994) 

• Insomnia Severity Index (ISI) (Bastien, Vallières, & Morin, 2001) 

• Beck Depression Inventory – Second Edition (BDI-II) (Beck, Steer, & Brown 2006) 

• The Work and Social Adjustment Scale (WSAS) (Mundt, Marks, Shear, & Gresit, 

2002) 

Processmått: 

• Perseverative Thinking Questionnaire (PTQ) (Ehring et al., 2011) 

• Dagbok bestående av 22 frågor om sömn, rutiner och mående 

 

 

 

 

 
 
Figur 3. Översikt över studiens design 
Not: SCR= screening vid rekrytering (MADRS-S), FM= förmätning (BDI, ISI, WSAS, PTQ, 
Baslinje= dagliga och veckovisa skattningar (dagbok, ISI, MADRS-S), Behandling= dagliga 
och veckovisa skattningar (dagbok, ISI, MADRS-S) EM: eftermätning (BDI, ISI, WSAS, 
PTQ, utvärdering av patientnöjdhet) 
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Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale – Self Rated (MADRS; Svanborg 

& Åsberg, 1994). MADRS-S är ett frågeformulär som används för att bedöma svårighetsgrad 

av depressiva symtom. MADRS-S består av 9 grupper av påståenden exempelvis 

“sinnesstämning” som besvaras på en sjugradig likertskala (exempelvis 0 = “Jag kan känna 

mig glad eller ledsen, allt efter omständigheterna” och 6 = “jag är totalt nedstämd och 

olycklig att jag inte kan tänka mig värre”). MADRS-S har visats sig ha god validitet samt 

intern konsistens (α 0,84) och korrelerar väl med den av kliniker administrerade versionen 

(Fantino & Moore, 2009; Svanborg & Åsberg, 1994).  MADRS-S har i studier visat sig vara 

likvärdig Beck Depression Inventory (BDI) som självskattningsinstrument för depression (r = 

0,869) (Svanborg & Åsberg, 1994).  I denna studie användes MADRS-S som instrument för 

kontinuerlig mätning av deltagarnas stämningsläge och administrerades veckovis under 

baslinjen och behandlingen. Administrering skedde via internet. Bedömning av deltagarnas 

skattningar gjordes i enlighet med riktlinjer för poängsättning och tolkning, där 0-12: ingen 

eller mycket lätt depression (i den aktuella studien benämnt som subkliniska symtom), 13-19 

poäng: lätt depression, 20-32 poäng: måttlig depression och ≥ 35 poäng: svår depression. 

Insomnia Severity Index (ISI; Bastien, Vallières, & Morin, 2001). ISI är ett 

självskattningsformulär som mäter upplevda symtom på sömnsvårigheter samt grad av 

obehag och konsekvenser som sömnsvårigheterna orsakar, och används bland annat för att 

utreda insomni. Formuläret består av 7 frågor som besvaras på en femgradig skala, 

exempelvis “I vilken utsträckning anser du att sömnproblemen stör ditt dagliga fungerande?”, 

0 (inte alls störande) till 4 (i högsta grad störande). ISI har utvärderats i både en klinisk och en 

allmän population och har visat sig ha en god validitet samt hög intern konsistens (α = 0,72- 

0,91) (Bastien et al., 2001; Morin, Belleville, Bélanger, & Ivers, 2011) ISI användes i denna 

studie för att kontinuerligt mäta patienternas symtom på och upplevelse av sömnsvårigheter 

och administrerades vid för- och eftermätning samt veckovis under baslinje och behandling. 
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Eftersom ISI i denna studie administrerades en gång i veckan ändrades instruktionerna i 

formuläret gällande frågan “Var snäll och uppskatta den aktuella svårighetsgraden av dina 

sömnproblem de senaste två veckorna” till “Var snäll och uppskatta den aktuella 

svårighetsgraden av dina sömnproblem den senaste veckan”. Bedömning av deltagarnas 

skattningar gjordes i enlighet med riktlinjer för poängsättning och tolkning, där 0-7 poäng: 

inga sömnsvårigheter, 8-14 poäng: uppfyller knappt kriterierna för insomni (i den aktuella 

studien benämnt som subkliniska symtom), 15-21 poäng: klinisk insomni (medelsvår), 22-28 

poäng: klinisk insomni (svår).  

Beck Depression Inventory – Second Edition (BDI-II; Beck, Steer, & Brown 

2006). BDI är ett självskattningsformulär som ofta används i klinisk verksamhet och i 

forskningssammanhang för att mäta grad av depression. Formuläret består av påståenden 

inom 21 olika områden (exempelvis nedstämdhet) som skattas på en fyrgradig skala. 

Patienten ska välja det påstående som stämmer bäst inom varje område, exempelvis 0 = ”jag 

känner mig varken ledsen eller nedstämd”, 3 = ”jag är så ledsen och olycklig att jag inte står 

ut”. BDI-II uppvisar vid studier på klinisk population mycket god reliabilitet och intern 

konsistens (α = 0,92- 0,93) samt bedöms ha hög validitet (Beck, Steer, & Brown 2006). BDI 

användes i denna studie för att mäta förändring i deltagarnas depressionsnivå efter given 

behandling, som komplement till MADRS-S och administrerades före och efter behandlingen. 

Bedömning av deltagarnas skattningar gjordes i enlighet med riktlinjer för poängsättning och 

tolkning, där 0 - 9 poäng: minimal depression (i den aktuella studien benämnt som subkliniska 

symtom), 10 - 16 poäng: lindrig depression, 17 - 29 poäng: måttlig depression och 30 - 63 

poäng: svår depression.  

The Work and Social Adjustment Scale (WSAS; Mundt, Marks, Shear, & Gresit, 

2002). WSAS är en självskattningsskala som mäter funktionsförmåga inom arbete och socialt 

liv i relation till ett identifierat problem. Formuläret består av fem påståenden som handlar om 
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förmågan att utföra och upplevelsen av dagliga aktiviteter exempelvis “på grund av mina 

problem är min arbetsförmåga...”. Svaren skattas på en niogradig likertskala (0 = inte alls 

försämrad, 8 = mycket allvarligt försämrad). WSAS har visat sig ha god begreppslig validitet 

och intern konsistens (Mundt et al., 2002) För att ge en uppfattning om deltagarnas dagliga 

funktion och anpassning administrerades i denna studie WSAS före och efter behandling.  

Perseverative Thinking Questionnaire (PTQ; Ehring et al., 2011). PTQ är ett 

självskattningsformulär som mäter repetitivt negativt tänkande (exempelvis ruminering). 

Repetitivt negativt tänkande är en transdiagnostisk process som har visat sig vara viktig för 

utvecklandet och vidmakthållandet av depression (Ehring et al., 2011). PTQ består av 15 

påståenden som beskriver upplevelsen av repetitiva och påträngande tankar kring negativa 

händelser och problem, exempelvis “jag tänker samma tankar om och om igen” och “mina 

tankar hindrar mig från att fokusera på andra saker”. Dessa påståenden skattas på en 

femgradig skala (0 = aldrig, 4 = nästan alltid). PTQ har visats ha en god validitet vad gäller 

depressiva symtom samt utmärkt intern konsistens (α: 0,95) (Ehring, et al., 2011). För att 

mäta eventuella skillnader i grad av repetitivt negativt tänkande administrerades PTQ i denna 

studie före och efter behandling.  

Dagbok. För att göra det möjligt att följa variation i deltagarnas sömnmönster, 

sömnkvalitet, rutiner samt mående konstruerades en dagbok bestående av 22 korta frågor och 

påståenden (Bilaga 5). Dagboken syftar till att fånga daglig variation i sömnkvalitet, rytm och 

mående. Frågor och påståenden togs från befintliga instrument och anpassades till 

målgruppen (Bastien et al., 2001; Frank, 2007; Jansson-Fröjmark, & Linton, 2008; Russell, 

Weiss, & Mendelsohn, 1989). Vissa av frågorna besvarades med tidsangivelser exempelvis 

“när gick du till sängs igår?”. Andra frågor och påståenden, exempelvis “idag har mina 

känslor varit...” skattades på en femgradig likertskala, exempelvis 1= extremt obehagliga och 

5 = extremt behagliga. Förutom frågorna lämnades också möjlighet till egna kommentarer på 
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varje dagboksblad, att fylla i om något särskilt hänt under dagen. Vissa av dagboksmåtten, 

exempelvis ”tid för sänggående”, kodades om efter att all data samlats in, för att kunna 

analyseras och redovisas i termer av variation.   

Utvärdering av patientnöjdhet. Då denna studie undersökte genomförbarhet av en 

tidsbegränsad, internetbaserad KBT-behandling för individer med bipolär sjukdom var 

deltagarnas upplevelse av behandlingen av intresse. Därför konstruerades och administrerades, 

efter avslutad behandling, ett formulär för att mäta deltagarnas nöjdhet med behandlingen 

(bilaga 6). Formuläret bestod av 11 frågor exempelvis ”Upplever du att dina problem har 

minskat till följd av behandlingen?” och ”Skulle du rekommendera behandlingen till någon 

annan med bipolär sjukdom” som besvarades på en femgradig likertskala. Dessutom fanns en 

öppen fråga där deltagarna gavs möjlighet att dela med sig av sina tankar och åsikter om 

behandlingen. 

 

Behandlingen 

Behandlingen bestod av ett internetadministrerat KBT-baserat material som utformades 

specifikt för individer med bipolär sjukdom. Vissa delar hämtades från en tidigare prövad 

behandling för individer med unipolär depression (Andersson et al., 2005). Dessa delar 

anpassades, genom tillägg av material som fokuserar på sömn, social rytm, vanor och livsstil. 

Interventionen utgjordes av sex behandlingsmoduler bestående av text och övningar. 

Modulerna tilldelas patienterna en i taget via internet. Varje modul var tänkt att ta en vecka att 

genomföra och i slutet av varje modul fick patienten, i ett meddelande, svara på några frågor 

som visade att hon tillgodogjort sig materialet. Först därefter administrerades nästa modul. 

Patienterna hade under behandlingen kontinuerlig kontakt med behandlare via en 

meddelandefunktion i behandlingsplattformen.  

Modul 1 “Introduktion”. Psykoedukation kring bipolär sjukdom. Övning bestående 

av att skapa en “sjukdomskarta” i syfte att ge förståelse för utlösande och vidmakthållande 
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faktorer, samt återkommande mönster i sjukdomshistoria. Kartläggning av sömnproblem, 

symtom på depression och hypomani samt restsymtom.  

Modul 2 “Balans”. Psykoedukation kring känslostyrda beteenden i relation till 

förändrat stämningsläge. Genomgång av alternativa handlingars betydelse för att bromsa 

utvecklandet av sänkt stämningsläge. Planering och schemaläggning av en regelbunden 

vardag med fokus på balans mellan fasta, förstärkande och återhämtade aktiviteter, i syfte att 

skapa förutsättningar för regelbunden sömn och effektiv emotionsreglering.  

Modul 3 och 4 “Sömnstrategier del I & II”. Strategier för att åstadkomma en mer 

regelbunden, högkvalitativ sömn. Del I består av psykoedukation kring sömnstörande faktorer 

och en övning i att identifiera och åtgärda faktorer som kan störa sömnen (sömnhygien). 

Modulen innehöll också en frivillig avslappningsövning. Del II består av ytterligare, för 

gruppen anpassade, strategier för att åstadkomma ett mer stabilt sömnmönster, bland annat en 

variant av sömnrestriktion. Modulen innehöll också en frivillig övning som syftar till att 

hantera oro och ohjälpsamma tankar.  

Modul 5 “Tankar”. Psykoedukation kring sambandet mellan tankar och känslor. 

Arbetet med modulen syftar till att skapa medvetenhet kring tankars funktion och innehåll, 

samt ge verktyg att känna igen och förhålla sig flexibelt till dessa tankar.  Med andra ord, 

åstadkomma mer adaptiv emotionsreglering för att på så sätt stabilisera stämningsläget. 

Modul 6 “Framtiden”. Avslutning och återfallsprevention. Sammanfattning av 

behandlingen och utvecklande av en plan för att vidmakthålla förändringar. Genomgång av 

strategier för att hantera bakslag.  

 

Behandlare 

Behandlare var de två författarna, vilka båda har grundläggande psykoterapiutbildning genom 

utbildningen på psykologprogrammet. Behandlarna hade fortlöpande handledning av två 

legitimerade psykologer med erfarenhet av depressiv problematik och internetbehandling. 
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Behandlarna hade därutöver möjlighet till handledning från en legitimerad psykolog och 

psykoterapeut med KBT-kompetens och erfarenhet av bipolär problematik.  

 

Procedur  

Deltagarna fick vid baslinjemätningens start fylla i ett häfte bestående av de 

skattningsformulär som utgjorde förmätningen (BDI, ISI, PTQ och WSAS) samt fylla i 

skattningsformuläret MADRS-S via hemsidan. Under baslinje (tre veckor) och behandling 

(sex veckor) gjorde deltagarna dagliga skattningar i ett häfte benämnt “dagbok”. Sist i detta 

dagbokshäfte fanns formuläret ISI som deltagarna fyllde i slutet av varje vecka. En gång i 

veckan fyllde deltagarna dessutom i MADRS-S via hemsidan. Efter behandlingens slut fick 

deltagarna fylla i ett häfte bestående av de skattningsformulär som utgjorde eftermätningen 

(BDI, ISI, PTQ och WSAS). I samband med eftermätningen fick deltagarna också fylla i en 

patientnöjdhetsutvärdering. Förmätning, veckovisa dagböcker samt eftermätning 

administrerades per post och returnerades av deltagarna i förfrankerade kuvert. Undantaget 

var MADRS-S som deltagarna fyllde i via hemsidan.  

 

Analysmetoder  

Visuell analys. Den primära metoden för att analysera data från studier med en single-

subject design är genom visuell analys. Den visuella analysen syftar till att upptäcka 

skillnader mellan olika faser, vilket i den aktuella studien refererar till baslinjefas och 

behandlingsfas. De mått som analyserades visuellt i den aktuella studien var MADRS-S, ISI, 

emotionell stabilitet, sömnnöjdhet samt regelbundenhet. Insamlad data från mätpunkter under 

baslinje och behandling sammanställdes således i grafer och analyserades utifrån uppsatta 

kriterier för visuell analys, vilka redogörs för nedan (Kazdin, 2011). Medelvärdet för 

respektive fas beräknades och markerades i grafen som en horisontell linje, för att underlätta 

den visuella tolkningen av eventuella skillnader mellan faserna. En förändring i nivå 
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konstaterades om en skillnad var synlig mellan slutet av en fas och början på nästa. Vidare 

bedömdes hur snart en eventuell förändring inföll i anslutning till behandlingens start, vilket 

benämns som förändringens latens. I anslutning till detta analyserades linjens lutning, där en 

skarp lutning i början av behandlingsfasen antyder att förändringen har infallit snabbt. 

Slutligen bedömdes eventuell riktning, eller systematisk ökning respektive minskning, i datan. 

Genom att ta hänsyn till ovanstående kriterier bedömdes om någon förändring hade skett 

mellan de olika faserna, och sannolikheten att eventuella skillnader kunde tillskrivas 

interventionen. 

Statistisk analys. Poäng på BDI, PTQ och WSAS användes för att räkna ut 

procentuell förändring mellan för- och eftermätning. 

 

Etiska överväganden 

Inför studien inhämtades etiskt godkännande från Etikprövningsnämnden. Studien 

registrerades även på Clinicaltrials.gov (identifier: NCT01742351). Alla deltagare 

informerades om att deltagandet var frivilligt och om möjligheten att när som helst avbryta 

sitt deltagande (utan att uppge särskilda skäl för detta). Informerat samtycke inhämtades 

skriftligen (bilaga 3). Deltagarna informerades om att deltagande i studien inte påverkade 

deras ordinarie kontakt, eller eventuell köplats, inom den övriga vården. Ansvariga läkare 

informerades om deltagande i studien. Deltagarna uppmanades att, vid behov av ytterligare 

stöd, i första hand vända sig till sin ordinarie läkare eller vårdkontakt. Vidare uppmanades 

deltagarna att vända sig till den psykiatriska jouren vid behov av akut vård. Alla deltagare 

informerades om konfidentialitet och tilldelades användarnamn, data avidentifierades och 

förvarades inlåst på psykiatriskt forskningscentrum.  

Då studien var en pilotstudie, där genomförbarheten hos en ny behandling 

utvärderades, exkluderades redan i steg ett personer vars problematik (tidigare suicidförsök, 

självskada, psykotiska episoder eller inläggning det senaste året) bedömdes kräva mer 
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omfattande insatser och stöd än vad som kunde erbjudas i samband med behandlingen. Dessa 

erbjöds alltså aldrig deltagande i studien. De som anmält intresse för att delta i studien men 

exkluderades, ringdes och meddelades exklusion samt skäl för detta, och hänvisades till sin 

ordinarie kontakt inom vården.  

Den aktuella studien av single-subject design, där varje deltagare är sin egen kontroll, 

har som fördel att den möjliggör för samtliga deltagare i studien att få behandling. Ingen 

deltagare behövde således vänta på behandling eller få en förmodat icke-verksam behandling i 

denna studie.  

En handlingsplan för hanterandet av eventuell förhöjd suicidrisk hos någon av 

deltagarna upprättades. Om någon deltagare rapporterade förhöjd suicidrisk på sin veckovisa 

MADRS-S skattning, eller genom annan information till oss, avsågs att göra en noggrannare 

suicidbedömning genom telefonsamtal till deltagaren. Om risken för suicid bedömdes vara 

hög skulle personen hänvisas till den psykiatriska jouren i Örebro samt ges vägledning i form 

av telefonnummer, vägbeskrivning eller dylikt. Dessutom skulle också deltagarens ordinarie 

läkare meddelas. Under hela projektet fanns också möjlighet att, vid behov, konsultera 

psykiatriker samt legitimerad psykolog och psykoterapeut, vilka ingick i projektgruppen. 

 

Resultat   

Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka genomförbarhet av en 

tidsbegränsad, internetbaserad KBT-behandling som fokuserar på bristande emotionsreglering 

och sömnproblem. Syftet var också att undersöka om en sådan behandling kan ge minskning 

av depressiva symtom och sömnproblem, samt ökad funktionsnivå hos individer med bipolär 

sjukdom. Resultatet redovisas nedan utifrån studiens forskningsfrågor och hypoteser. För 

deltagare 7 finns ingen data insamlad eftersom denna deltagare avbröt sitt deltagande innan 

förmätningen. För deltagare 5 finns data från förmätning samt två veckors baslinje. För 
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deltagare 6 finns data från förmätning samt tre veckors baslinje. Dagliga skattningar, 

veckomått samt eftermätning redovisas enbart för de deltagare (n=4) där data finns inhämtad 

för både baslinje och behandling. 

 

Behandlingens genomförbarhet 

71 personer fick förfrågan om att anmäla intresse för att delta i studien. Av dessa skickade 18 

personer (25%) in intresseanmälan. Tre personer avböjde i ett senare skede vidare deltagande 

och åtta personer exkluderades med hänvisning till studiens uppsatta kriterier. Sju personer 

erbjöds således deltagande i studien. Tre personer (deltagare 5, 6, 7) avbröt innan 

behandlingsstart. Fyra personer påbörjade behandlingen (deltagare 1, 2, 3, 4) och av dessa 

genomförde samtliga sex veckor i behandling. Deltagare 1 och deltagare 3 gjorde alla sex 

moduler. Deltagare 4 gjorde fyra moduler samt påbörjade den femte. Deltagare 2 gjorde den 

första modulen samt påbörjade den andra. 

De fyra personer som genomförde behandlingen fyllde i en nöjdhetsutvärdering efter 

avslutad behandling. Ur denna kunde utläsas att deltagare 1 var mycket nöjd med 

behandlingen, deltagare 4 var ganska nöjd och deltagare 2 samt deltagare 3 var varken nöjd 

eller missnöjd med behandlingen.  

Deltagare 1 uppgav att hennes problem i hög grad minskat till följd av behandlingen. 

Deltagare 3 och deltagare 4 uppgav att deras problem minskat lite grand till följd av 

behandlingen medan deltagare 2 uppgav att hennes problem inte alls minskat till följd av 

behandlingen.  

Deltagare 1 upplevde samtliga moduler som mycket hjälpsamma. Deltagare 4 

upplevde modul tre och fyra (sömnmodulerna) som mycket hjälpsamma och övriga moduler 

som ganska hjälpsamma. Deltagare 3 upplevde modul tre och fyra som ganska hjälpsamma 

och övriga moduler som varken eller alternativt mindre hjälpsamma. Deltagare 2 upplevde 

modul ett och två som ganska hjälpsamma (de enda moduler som deltagaren tilldelades).   
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Sammanfattningsvis kan konstateras att en fjärdedel av de tillfrågade anmälde intresse 

för att delta i behandlingen. De deltagare som gjorde fler än fyra moduler upplevde att deras 

problem minskat lite, eller i hög grad till följd av behandlingen. Alla deltagare upplevde att 

några eller samtliga moduler var ganska eller mycket hjälpsamma.  

 

Leder behandlingen till minskning av depressiva symtom? 

Tabell 3 visar deltagarnas skattningar avseende depressiva symtom före och efter behandling 

Tabell 3 
Totalpoäng av självskattningsformulär vid för- och eftermätning för deltagare 1-4 

 Depressiva symtom 
(BDI) 

Repetitivt tänkande 
(PTQ) 

Funktionsnedsättning 
(WSAS) 

Deltagare Före Efter Förändring Före Efter Förändring Före Efter Förändring 

1  12 0 
 

-100% 33 0 
 

-100% 20 24 
 

+20% 

2  10 1 
 

-90% 24 13 
 

-46% 14 14 
 

+-0% 

3  20 25 
 

+25% 10 10 
 

+-0% 15 26 
 

+73% 

4  9 6 
 

-33% 39 34 
 

-13% 11 6 
 

-45% 

5 28   34   4   

6 15   40   19   

Not. F=före, E=efter. +=procentuell ökning av poäng, -=procentuell minskning av poäng 
 

Deltagare 1 uppvisar en minskning av depressiva symtom med 100%, där deltagaren går från 

att skatta symtom på en nivå för lindrig depression före behandlingen till att skatta en total 

avsaknad av depressiva symtom efter behandlingen.  

Deltagare 2 uppvisar en minskning av symtom med 90%, där deltagaren går från att 

skatta symtom på en nivå för lindrig depression före behandlingen till att efter behandlingen 

skatta symtom på en subklinisk nivå, på gränsen till avsaknad av depressiva symtom.  
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Deltagare 3 uppvisar en ökning av depressiva symtom med 25%, där deltagaren både 

före och efter behandlingen skattar symtom på en nivå av måttlig depression.  

Deltagare 4 uppvisar en minskning av depressiva symtom med 33%, där deltagaren 

både före och efter behandlingen skattar symtom på en subklinisk nivå. 

Figur 4 visar deltagarnas veckovisa skattningar av upplevda depressiva symtom, 

genom formuläret MADRS-S. 0-12 poäng motsvarar subkliniska symtom, 13-19 poäng lätt 

depression, 20-32 poäng måttlig depression och ≥ 35 poäng svår depression. Skalan sträcker 

sig från 0-54 poäng, i grafen visas dock 0-28 poäng.  
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Figur 4. Veckovisa skattningar av depressiva symtom (MADRS-S) för deltagare 1-4. 
Not. Maxpoäng på MADRS-S motsvarar 54 poäng. Vertikal linje representerar 
behandlingsstart.  
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För deltagare 1 är medelvärdet av de veckovisa skattningarna avseende depressiva 

symtom 9 poäng under baslinjen och 5 poäng under behandlingen. Under baslinjen ligger 

skattningarna vid tre av fyra tillfällen på en subklinisk nivå och endast vid ett tillfälle inom 

spannet för mild depression (värde 16). Under behandlingen ligger samtliga skattningar på en 

subklinisk nivå och vid det sista mättillfället rapporteras en total avsaknad av depressiva 

symtom. Båda fasernas medelvärden ligger inom spannet för subkliniska symtom. Visuellt 

kan en skillnad i nivå utläsas mellan faserna. Förändringen sker gradvis vilket tyder på en 

lång latens.  

För deltagare 2 är medelvärdet av de veckovisa skattningarna 7 poäng under baslinjen 

och 6 poäng under behandlingen. Detta innebär att endast en marginell förändring i nivå kan 

påvisas mellan faserna. Skattningarna under baslinjen visar, vid tre av fyra tillfällen, 

subkliniska symtom och vid ett tillfälle mild depression (värde 14). Under behandlingen 

ligger samtliga värden på en subklinisk nivå. 

För deltagare 3 är medelvärdet av de veckovisa skattningarna 12 poäng under 

baslinjen och 17 poäng under behandlingen. Visuellt går att utläsa en förändring i nivå mellan 

faserna vilket tyder på en högre nivå av depressiva symtom under behandlingen. Båda faserna 

uppvisar stabilitet. Skattningarna under baslinjen ligger vid tre av fyra tillfällen inom spannet 

för mild depression och vid ett tillfälle på subklinisk nivå. Under behandlingen ligger alla 

värden inom spannet för mild depression, utom ett värde som når upp till gränsen för måttlig 

depression (värde 21).  

För deltagare 4 är medelvärdet av de veckovisa skattningarna avseende depressiva 

symtom 13 poäng under baslinjen och 10 poäng under behandlingen. Den visuella analysen 

visar en förhållandevis hög grad av fluktuation under båda faserna, varför det är svårt att dra 

slutsatser avseende förändring i nivå. Skattningarna pendlar, under baslinjen, mellan nivåer 
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för subkliniska symtom, mild depression och måttlig depression. Under behandlingen varierar 

skattningarna mellan nivåer för subkliniska symtom och mild depression. 

 

Leder behandlingen till ökad emotionell stabilitet? 

Figur 5 visar deltagarnas dagliga skattningar av upplevt obehag/behag i relation till sina 

känslor. Fokus för analysen är grad av variation under respektive fas. En emotionell 

stabilisering motsvaras av att deltagaren i högre utsträckning skattar sina känslor som neutrala. 

Grad av variation under respektive fas tolkades visuellt. Skalan sträcker sig från 2 till -2, där 0 

står för neutrala känslor. 

 
Figur 5. Dagliga skattningar av upplevt obehag/behag i relation till känslor, deltagare 1-4.  
Not. 0= neutrala känslor, -2= extremt obehagliga känslor, 2= extremt behagliga känslor. 
Vertikal linje representerar behandlingsstart. 
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Den visuella analysen visar att deltagare 1, under baslinjen, tills största delen varierar 

mellan att uppleva sina känslor som obehagliga eller neutrala.  Under baslinjens sista vecka 

sker en viss stabilisering kring värden som anger att deltagaren upplever sina känslor som 

behagliga. Behandlingsfasen utmärks till största delen av variation mellan upplevelsen av 

neutrala, obehagliga och behagliga känslor. Vid slutet av behandlingen skattar deltagaren 

sina känslor som neutrala under 11, på varandra följande, dagar, vilket är att betrakta som en 

emotionell stabilisering. Denna förändring infaller sent i förhållande till behandlingsstart.  

Den visuella analysen för deltagare 2 visar en hög grad av stabilitet kring värden som 

återspeglar ett neutralt emotionellt läge, under både baslinje- och behandlingsfas. Enstaka 

värden under båda faserna anger upplevelse av obehagliga respektive behagliga känslor. Inga 

skillnader mellan faserna kan således utläsas.  

Baslinjen för deltagare tre utmärks av hög stabilitet kring värden som representerar 

neutrala känslor. Behandlingsfasen uppvisar en ökad variation kring neutrala, behagliga och 

obehagliga känslor. Den ökade variationen infaller förhållandevis snart i relation till 

behandlingsstart.  

Visuellt framgår att deltagare 4 under baslinjen varierar mellan att uppleva sina 

känslor som extremt obehagliga, obehagliga, och behagliga. Vid endast två tillfällen under 

baslinjens tre veckor upplever deltagaren sina känslor som neutrala. Således präglas baslinjen 

av instabilitet och hög emotionell variation. Behandlingsfasen uppvisar en lägre grad av 

variation och majoriteten av mättillfällena återspeglar en upplevelse av neutrala känslor. 

Sammantaget kan man under behandlingen se en emotionell stabilisering för deltagaren.   
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Samvarierar minskning av depressiva symtom med minskning av repetitivt negativt 

tänkande?  

Tidigare har redovisats deltagarnas skattningar avseende depressiva symtom, här redovisas 

eventuell samvariation vad gäller depressiva symtom (BDI) och repetitivt negativt tänkande 

(PTQ), före och efter behandling. Se tabell 3. 

Deltagare 1 uppvisar skattningar som minskar med 100%, både vad gäller depressiva 

symtom (12 poäng före, 0 poäng efter) och repetitivt negativt tänkande (33 poäng före, 0 

poäng efter). Deltagaren uppger efter genomförd behandling en avsaknad av både depressiva 

symtom och negativt repetitivt tänkande. 

Deltagare 2 uppvisar skattningar som minskar med 90% (10 poäng före, 1 poäng efter) 

vad gäller depressiva symtom samt en minskning med 46% (24 poäng före, 13 poäng efter) 

vad gäller repetitivt negativt tänkande.  

Deltagare 3 uppvisar skattningar som ökar med 25% (20 poäng före, 25 poäng efter) 

vad gäller depressiva symtom, medan skattningarna av repetitivt negativt tänkande ligger kvar 

på samma nivå (10 poäng). 

Deltagare 4 uppvisar skattningar som minskar med 33% (9 poäng före, 6 poäng efter) 

vad gäller depressiva symtom samt en minskning med 13% (39 poäng före, 30 poäng efter) av 

repetitivt negativt tänkande.  

 

Leder behandlingen till minskade sömnproblem och ökad sömnnöjdhet? 

I figur 6 visas deltagarnas veckovisa skattningar av upplevda sömnproblem genom 

formuläret ISI. 0-7 poäng motsvarar inga sömnsvårigheter, 8-14 poäng subkliniska symtom, 

15-21 poäng klinisk insomni (medelsvår) och 22-28 poäng klinisk insomni (svår). Skalan 

sträcker sig från 0 till 28 poäng, i grafen visas dock 0 till 18 poäng. 

!
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Figur 6. Veckovisa skattningar av sömnbesvär (ISI) för deltagare 1-4. 
Not. Maxpoäng på ISI är 28 poäng. Vertikal linje representerar behandlingsstart. 
 
 

För deltagare 1 är medelvärdet av de veckovisa skattningarna avseende sömnproblem 

6 poäng för både baslinje och behandling. Den visuella analysen visar en stabil baslinje med 

skattningar inom det subkliniska spannet. Ingen förändring i nivå kan utläsas mellan faserna. 

En viss ökning av upplevda sömnproblem sker i samband med första behandlingsveckan för 

att sedan minska kontinuerligt under behandlingen. Förändringen infaller i nära anslutning till 

behandlingsstart vilket indikerar kort latens. 

För deltagare 2 är medelvärdet av de veckovisa skattningarna 13 poäng under både 

baslinje och behandling. Under baslinjen ligger skattningarna inom det subkliniska spannet, 

med undantag för det allra första mättillfället där värdet indikerar kliniskt signifikant insomni 
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(medelsvår). Under behandlingen uppvisar skattningarna en variation mellan subkliniska 

besvär och värden på en nivå av kliniskt signifikant insomni (medelsvår). Ingen förändring i 

nivå kan utläsas mellan faserna. 

För deltagare 3 är medelvärdet av de veckovisa skattningarna 8 poäng under baslinjen 

och 7 poäng under behandlingen, vilket representerar en marginell förändring. Ingen 

nivåskillnad kan utläsas mellan faserna. Deltagarens skattningar ligger inom det subkliniska 

spannet under både baslinje och behandling.  

För deltagare 4 är medelvärdet av de veckovisa skattningarna 9 poäng under 

baslinjefasen och 7 poäng under behandlingsfasen. Skillnaden i medelvärde mellan de olika 

faserna är således marginell. Deltagare 4 uppvisar vidare en variation i sina skattningar under 

både baslinje och behandling. Samtliga skattningar faller inom det subkliniska spannet. 

Figur 7 visar deltagarnas dagliga skattningar av upplevd nöjdhet alternativt missnöje 

med föregående natts sömn.  
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Figur 7.!Dagliga skattningar av sömnnöjdhet för deltagare 1-4.!
Not. 1= mycket nöjd, 2= ganska nöjd, 3= varken nöjd eller missnöjd, 4= ganska missnöjd,     
5= mycket missnöjd. Vertikal linje representerar behandlingsstart. 

 

Deltagare 1 uppger sig vara förhållandevis nöjd med sin sömn under både baslinje- och 

behandlingsfas. Visuellt framgår ingen skillnad i nivå mellan faserna men man kan utläsa en 

mindre grad av variation avseende upplevd sömnnöjdhet under behandlingen jämfört med 

baslinjen. Medelvärdet under behandlingen är marginellt lägre (1,2) än under baslinjen (1,4). 

Intressant att notera är att deltagaren under behandlingen helt slutade att använda sömnmedel, 

något hon tidigare gjort dagligen under 20 års tid.  

Deltagare 2 uppvisar en hög variation avseende sömnnöjdhet under både baslinjefasen 

och behandlingsfasen. Medelvärdet under baslinjen respektive behandlingen är oförändrat (3,2). 

Visuellt kan observeras en lägre grad av variation under behandlingsfasen jämfört med 

baslinjefasen. Under behandlingen representerar betydligt fler mätpunkter en upplevelse av att 

vara varken nöjd eller missnöjd med sömnen (3 poäng). 

Deltagare 3 uppvisar varierande skattningar under både baslinjefasen och 

behandlingsfasen. Deltagaren är i huvudsak ganska nöjd alternativt varken nöjd eller missnöjd 

med sin sömn. Medelvärdet för de olika faserna skiljer sig marginellt åt, med ett medelvärde av 

2,4 under baslinjen och ett medelvärde av 2,7 under behandlingen.  
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Deltagare 4 uppvisar varierande skattningar under både baslinjefasen och 

behandlingsfasen. Graden av upplevd sömnnöjdhet fluktuerar i hög grad, med skattningar som 

rör sig mellan mycket missnöjd och mycket nöjd. Ingen nivåskillnad mellan faserna kan utläsas. 

Medelvärdet för faserna skiljer sig obetydligt åt, med ett medelvärde av 2,6 under baslinjen 

respektive 2,8 under behandlingen.  

Leder behandlingen till en mer regelbunden dygnsrytm? 

Figur 8 visar deltagarnas regelbundenhet uttryckt som daglig variation i tid för sänggående. För 

att fånga eventuell variation beräknades varje deltagares avvikelse kring en standardiserad tid 

för sänggående (kl. 23.00). Upp till 30 minuters variation benämns som en låg grad av 

variation och avspeglar en regelbunden dygnsrytm. (Det var alltså graden av variation som 

analyserades och inte deltagarens faktiska tid för sänggående.) Grad av variation under 

respektive fas tolkades visuellt. 

!
!
!
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Figur 8. Dagliga skattningar avseende regelbundenhet (tid för sänggående) för deltagare 1-4.  
Not. 0 = 23:00. Negativa värden = sänggående innan 23:00. Positiva värden = sänggående efter 
23:00. Heltal = 1 h. Vertikal linje representerar behandlingsstart. Grafen för deltagare 2 har, på 
grund av extrem variationsvidd, fler skalsteg än övriga.  

 

För deltagare 1 varierar tiden för sänggående under baslinjen inom ett tidsspann av 1,5 

h (tidpunkter mellan kl. 22.30 och kl. 00.00). Från och med behandlingens andra vecka (vid 

tidpunkten för behandlingens intervention kring rytm och regelbundenhet) varierar deltagarens 

tid för sänggående inom ett tidsspann av 30 minuter (mellan kl. 23.00 och kl. 23.30). Detta med 

undantag för två tillfällen under fjärde behandlingsveckan. Således minskar graden av variation 

för deltagaren, från 1,5 h under baslinjen till 0,5 h under behandlingens två sista veckor. 

För deltagare 2 visar den visuella analysen en extrem variation avseende tid för 

sänggående, under både baslinje och behandling. Deltagare 2 varierar sin tid för sänggående i 

mycket hög utsträckning, med tidpunkter mellan tidig kväll (exempelvis kl. 17.00), sen kväll 

(exempelvis kl. 22.00), natt (exempelvis kl. 01.00), tidig morgon (exempelvis kl. 04.00) och 

morgon (exempelvis kl. 08.00). Dessutom registrerade deltagaren, under baslinje och 
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behandling, 5 nätter då hon inte gick till sängs alls. Den första veckan under baslinjen visar på 

störst variation, då tiden för sänggående varierar inom ett tidsspann av 18 h (mellan kl. 17.00 

och kl. 06.00 samt två nätter helt utan sömn). Den sista veckan under behandlingen varierar 

minst och rör sig inom ett tidsspann av 7 h (mellan kl. 00.00 och kl. 05.30). För deltagaren kan 

alltså anas en tendens till minskad variation. Det är dock oklart om denna förändring 

återspeglar, en för deltagaren, normal fluktuation.  

Den visuella analysen visar att deltagare 3 under baslinjen varierar sin tid för 

sänggående inom ett tidsspann på 1,5 h (mellan kl. 22.30 och kl. 00.00), med undantag för 

första veckan då tidsspannet är 1 h (mellan kl. 23.00 och kl. 00.00). Även under behandlingen 

varierar tiden för sänggående inom ett tidsspann på 1,5 h (mellan kl. 22.30 och kl. 00.00). Detta 

med undantag för några dygn då variationen ökar tillfälligt. Den sista veckan minskar 

variationen till ett tidsspann på 1 h (mellan kl. 23.00 och kl. 00.00). Inga tydliga förändringar 

från baslinje till behandling går att utläsa.  

Den visuella analysen visar att deltagare 4, under både baslinje och behandling, i hög 

grad varierar sin tid för sänggående (tidpunkter mellan kl. 21.00 och kl. 00.30). Ingen vecka, 

under vare sig baslinje eller behandling, uppvisar vad som benämns som låg grad av variation, 

det vill säga variation inom 30 min.  

 

Leder behandlingen till en ökad funktionsnivå? 

Tabell 3 visar deltagarnas skattningar avseende funktionsförmåga inom arbete och socialt liv i 

relation till sin bipolära sjukdom (WSAS), före och efter behandling.  

Deltagare 1 skattar sin funktionsnedsättning som 20% högre efter behandlingen (24 

poäng) jämfört med före (20 poäng) Deltagaren upplever alltså en minskad funktionsnivå efter 

genomförd behandling. 
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Deltagare 2 uppger en oförändrad funktionsnivå före och efter behandling. 

Deltagare 3 skattar sin funktionsnedsättning som 73% högre efter behandlingen (26 

poäng) jämfört med före (15 poäng). Deltagaren upplever alltså en minskad funktionsnivå efter 

genomförd behandling. 

Deltagare 4 skattar sin funktionsnedsättning som 45% lägre efter behandlingen (6 

poäng) jämfört med före (11 poäng). Deltagaren upplever alltså en högre funktionsnivå efter 

genomförd behandling. 

 

Sammanfattning av resultat 

Deltagare 1 genomförde behandlingens sex veckor, och slutförde alla moduler. Denna 

deltagare uppger att hennes problem i hög grad minskat till följd av interventionen, men skattar 

sin funktionsnivå som lägre efter behandlingen. Minskningen av depressiva symtom är tydlig. 

Deltagaren rapporterar efter behandlingen en total avsaknad av depressiva symtom, en 

minskning som återspeglas i de veckovisa mätningarna. Denna minskning av depressiva 

symtom samvarierar med en lika stor minskning av negativt repetitivt tänkande. Även en ökad 

grad av emotionell stabilitet kan påvisas. Vad gäller rapporterade sömnproblem kan en liten 

minskning utläsas visuellt under behandlingen, dock inga tydliga förändringar vad gäller 

sömnnöjdhet. Intressant att notera är att deltagaren under behandlingen slutat med 

sömnmedicin, något som hon dagligen använt under 20 års tid, vilket tyder på att deltagaren 

hittat nya funktionella verktyg för att hantera sina sömnproblem. Deltagaren uppvisar vidare en 

ökad regelbundenhet vad gäller tid för sänggående.  

Deltagare 2 genomförde behandlingens sex veckor, slutförde första modulen och 

påbörjade den andra. Denna deltagare uppger att hennes problem inte alls minskat till följd av 

behandlingen och skattar sin funktionsnivå som oförändrad. En minskning av depressiva 
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symtom efter behandlingen rapporteras, en förändring som dock inte fångas av de veckovisa 

skattningarna. Den rapporterade minskningen av depressiva symtom samvarierar med en 

minskning av negativt repetitivt tänkande. Inga förändringar vad gäller emotionell stabilitet kan 

påvisas. Vad gäller sömnproblem och sömnnöjdhet kan inte heller några förändringar påvisas. 

Deltagaren uppvisar en mycket störd dygnsrytm med extrem variation avseende tid för 

sänggående. Möjligtvis kan en tendens till minskad variation utläsas i slutet av behandlingen.  

Deltagare 3 genomförde behandlingens sex veckor, och slutförde alla moduler. Denna 

deltagare uppger att hennes problem minskat lite grand till följd av interventionen men skattar 

sin funktionsnivå som lägre efter behandlingen. Deltagaren uppvisar en ökning av depressiva 

symtom efter behandlingen, vilken också återspeglas i de veckovisa skattningarna. Deltagaren 

uppvisar en minskning av emotionell stabilitet under behandlingen. Ingen förändring avseende 

negativt repetitivt tänkande kan utläsas. Inte heller några förändringar avseende sömnproblem, 

sömnnöjdhet, eller regelbundenhet.  

Deltagare 4 genomförde behandlingens sex veckor, slutförde fem moduler och 

påbörjade den sjätte och sista modulen. Denna deltagare uppger att hans problem minskat lite 

grand till följd av interventionen och skattar sin funktionsnivå som högre efter behandlingen. 

En minskning av depressiva symtom rapporteras. Denna minskning är mindre tydlig i den 

visuella tolkningen av de veckovisa skattningarna men fångas genom jämförelse av medelvärde 

i de olika faserna. Minskningen av depressiva symtom samvarierar med en minskning av 

negativt repetitivt tänkande. Även en ökad grad av emotionell stabilitet kan utläsas. En 

marginell minskning vad gäller sömnproblem kan utläsas, dock ingen förändring vad gäller 

sömnnöjdhet eller regelbundenhet.    
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Diskussion 

Det övergripande syftet med denna pilotstudie var att undersöka genomförbarheten av en ny 

internetbaserad KBT-behandling för individer med bipolär sjukdom. Studien visar att denna 

behandling är genomförbar. Ytterligare ett syfte med studien var att undersöka huruvida en 

sådan behandling kan ge en minskning av depressiva restsymtom och sömnbesvär, samt en 

ökning av funktionsnivå. Studien visar att behandlingen kan medföra en minskning av 

depressiva symtom. Behandlingens effekt på sömnproblem och funktionsnivå är svårtolkade 

och mindre tydliga. Sammantaget tyder resultaten på att vidare studier av behandlingsmetoden 

är motiverade. Nedan diskuteras studiens resultat. 

 

Genomförbarhet 

Studiens övergripande syfte var att utvärdera behandlingens genomförbarhet. Den 

förhållandevis höga andelen intresseanmälningar (25% av de tillfrågade) indikerar att det finns 

ett intresse för psykologisk behandling hos individer med bipolär sjukdom. Under 

rekryteringsprocessen framkom vidare att många tilltalats av behandlingsformatet och 

möjligheten att, med stöd, arbeta med ett material på egen hand. Samtliga deltagare (n=4) som 

gick in i studiens behandlingsfas fullföljde hela behandlingstiden. Dessa individer uppger 

också att de överlag är nöjda med behandlingen och dess innehåll. De deltagare som avbröt sitt 

deltagande i studien (n=3) gjorde det redan under baslinjen, de tre veckor då deltagarna 

registrerade sitt mående utan att få någon behandling. Detta tyder på att behandlingsformatet 

fungerar och att avhoppen från studien inte kan härledas till deltagarnas upplevelse av 

behandlingen. Givet det visade intresset, och givet deltagarnas nöjdhet med behandlingen, 

finns det anledning att göra vidare studier som inkluderar flera individer med bipolär sjukdom.  
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Tolkning av studiens resultat avseende depressiva symtom 

Den teoretiska förståelseramen bakom denna studie är att interventioner riktade mot sömn och 

psykologiska processer som påverkar individens emotionsreglering bör kunna minska 

depressiva restsymtom hos individer med bipolär sjukdom. Studien ger visst stöd för att så 

också är fallet, då två av fyra individer uppvisar en tydlig minskning av depressiva symtom. Då 

den aktuella studien är unik i sitt slag kan dessa resultat endast diskuteras i ett sammanhang av 

annan KBT-behandling, alternativt annan internetbaserad behandling.  

Tidigare studier har visat att kognitiv terapi och kognitiv beteendeterapi kan ge en 

minskning av depressiva symtom vid bipolär sjukdom (Ball et al., 2006; Hollon & Ponniah, 

2010; Scott, et al., 2006; Zaretsky, Lancee, Miller, Harris & Parikh, 2008). Dessa behandlingar 

är betydligt längre (i snitt 20 sessioner) än den aktuella behandlingen och administreras ansikte 

mot ansikte (individuellt eller i grupp). Jämförelser med andra studier bör dock göras med 

försiktighet då befintliga studier i stor utsträckning använt sig av en annan design, samt vänder 

sig till andra populationer, exempelvis individer med svår bipolär problematik. De flesta andra 

studier som utvärderar behandling för bipolär sjukdom fokuserar vidare på återfall som ett 

huvudsakligt utfallsmått (Hollon & Ponniah, 2010). Då den aktuella studien saknar uppföljning 

kan inga jämförelser göras med andra studier på denna punkt. Den aktuella studiens resultat är, 

trots skillnader i design och population, i linje med tidigare studier som undersökt kognitiv 

terapi alternativt kognitiv beteendeterapi vad gäller minskning av depressiva symtom. 

I sammanhanget verkar det lovande att en kort, internetadministrerad behandling, för 

vissa individer, tycks åstadkomma liknande resultat som mer tidsmässigt omfattande och 

resurskrävande behandlingar. Internetbaserad KBT har i tidigare studier visat sig ge en 

minskning av depressiva symtom vid unipolär depression (Andersson et al., 2005; Christensen 
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et al., 2004). Givet att behandlingen i den aktuella studien utgår från interventioner som 

tidigare prövats med framgång (Andersson et al., 2005) och givet likheterna mellan unipolär 

och bipolär depression, är minskningen av depressiva symtom i linje med tidigare studiers 

resultat. Internetbaserad behandling för bipolär sjukdom har, författarna veterligen, endast 

utvärderats vid ett tillfälle tidigare. I en brittisk randomiserad gruppstudie utvärderades 

internetbaserad psykoedukation (PE) för bipolär sjukdom (Smith et al., 2011). Moderata 

effekter på deltagarnas upplevda livskvalitet kunde påvisas, men inga skillnader avseende 

depressiva symtom (Smith et al., 2011). Utifrån detta resultat kan man fundera kring huruvida 

endast psykoedukation är tillräckligt för att minska depressiva symtom. Då vår behandling 

förutom psykoedukation också innehåller kognitiv beteendeterapi med praktiska övningar är 

det rimlig att anta att minskningen av depressiva symtom till stor del är en följd av sådana 

interventioner.   

Behandlingens effekt på depressiva symtom gäller dock inte alla deltagare i studien. 

Två av deltagarna i studien visar ingen minskning av depressiva symtom. Deltagare 2 uppvisar 

en minskning av depressiva symtom vid eftermätningen, en minskning som dock inte fångas av 

de veckovisa mätningarna. Detta lite motsägelsefulla resultat kan kanske förklaras av att 

deltagaren endast slutförde en av behandlingens moduler och därmed endast tillgodogjorde sig 

en liten del av behandlingens innehåll. Deltagare 3 uppvisar en kontinuerlig ökning avseende 

depressiva symtom. Det är svårt att avgöra om denna negativa symtomutveckling berodde på 

omständigheter i livet eller kan kopplas till behandlingen, då deltagaren i sin kontakt med 

behandlaren uttryckte sig förhållandevis kortfattat, och inte heller utnyttjade möjligheten att via 

dagboken berätta huruvida något speciellt inträffat under dagen. I deltagarens dagbok kan 

utläsas, under perioden då hon arbetade med sömnmodulerna, några nätter då tiden i sängen 
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understeg 6.5 h, vilket går emot de instruktioner som gavs i sömninterventionerna. Möjligen 

kan deltagarens ökning av depressiva symtom således kopplas till en felaktigt använd 

sömnintervention. För att förhindra en liknande negativ utveckling av symtom i framtida 

behandling bör möjligheten att övervaka deltagarnas sömn och symtom i realtid förbättras. 

Detta adresseras vidare längre ner i denna diskussion. Sammantaget visar denna studie att 

behandlingen, för vissa, kan minska depressiva restsymtom. Vidare studier behöver undersöka 

närmare varför behandlingen tycks fungera för vissa men inte för andra. För att kunna besvara 

denna frågeställning krävs en gruppdesign där modererande faktorer kan undersökas. 

 

Tolkning av studiens resultat avseende sömnproblem 

Den aktuella studien fokuserar på sömnens betydelse för förmågan till emotionsreglering hos 

personer med bipolär sjukdom, konceptuellt och via speciellt utformade 

behandlingsinterventioner. Resultaten visar entydigt att samtliga deltagare upplever 

sömnproblem. Detta bekräftar att sömnstörningar är ett framträdande restsymtom vid bipolär 

sjukdom.  

Ett oväntat resultat i studien är att deltagarnas sömnproblem inte minskar under 

behandlingen. Ingen tydlig minskning kan utläsas av deltagarnas skattningar, vare sig av 

upplevda sömnproblem eller dagligt missnöje med sömnen. En möjlig förklaring är att 

sömnmodulerna ligger förhållandevis sent under behandlingen (vecka tre respektive fyra) och 

att arbetet med dessa därför inte hunnit ge någon effekt vid mätningarna. Det är, i linje med 

detta resultat, känt att effekten av vissa sömninterventioner (exempelvis sömnrestriktion) kan 

dröja (Morin et al., 2006). Det är därmed möjligt att deltagarna, under den förhållandevis korta 

behandlingsperioden, inte hann uppleva någon förändring (till det bättre) gällande sina 
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sömnbesvär. Givet detta hade det varit önskvärt med fortsatta mätningar under en 

uppföljningsfas för att kunna uttala sig om sömninterventionernas eventuella effekt.  

Relaterad till frågan om mätpunkter är frågan om utfallsmåttens (begrepps)validitet i 

relation till sömnproblem vid bipolär problematik. I studien redovisas mått på upplevda 

sömnproblem och sömnnöjdhet. Det kan konstateras att dessa mått sannolikt inte fångar den 

komplexitet som utmärker sömnstörningar vid bipolär sjukdom. Som exempel kan nämnas 

deltagare 2, som uppvisade en extremt störd dygnsrytm. I samtal med behandlare uppgav hon 

sig vara mycket missnöjd med sitt sömnmönster, men samtidigt förhållandevis nöjd med sin 

sömn, mätt med ISI. Hennes motivering var att; “när jag väl sover så sover jag bra”. Vid 

fortsatta studier är det önskvärt att också utvärdera deltagarnas sömneffektivitet, vilket är ett 

vedertaget mått i sömnstudier. I sammanhanget bör tilläggas att det i denna studie samlades in 

data gällande detta. Data som sedan visade sig vara missvisande och oanvändbar, då vissa av 

deltagarna under arbetet med sömnmodulerna (förhållandevis sent under behandlingen) 

använde sig av så kallade “kliva upp rundor” när de inte kunde sova. Tiden för dessa “kliva 

upp rundor” registrerades dock inte i dagboken, varför sömneffektiviteten inte gick att räkna ut. 

Vidare studier bör alltså se över de variabler som avser att mäta sömneffektivitet för att 

möjliggöra korrekt mätning. Sammantaget, för att uppnå god validitet avseende sömnstörningar 

vid bipolär problematik krävs mått som förmår att fånga in flera aspekter av individens 

sömnproblematik. 

Störd dygnsrytm har lyfts fram som bidragande orsak till de ihållande sömnproblem 

som många med bipolär sjukdom upplever. I behandlingen ingick interventioner som syftade 

till att öka deltagarens regelbundenhet vad gäller daglig livsföring och dygnsrytm. I studien 

utformades och analyserades mått gällande variation av tid för sänggående, som ett försök att 
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fånga in förändringar i dygnsrytm. Det är mycket intressant att notera att behandlingen, för 

vissa, tycks medföra en mer stabil dygnsrytm. En mer stabil dygnsrytm skulle kunna påverka 

omfattningen av individens sömnproblem i positiv riktning. Givet att störd dygnsrytm och 

sömnstörningar i hög grad samvarierar med utvecklandet av sjukdomsepisoder skulle detta i 

förlängningen kunna innebära minskad risk för återfall. Interventioner som syftar till att skapa 

en mer regelbunden dygnsrytm är alltså ett relevant inslag i behandling för individer med 

bipolär sjukdom. Sammantaget visar den aktuella studien att sömninterventioner är 

genomförbara som en del av internetbaserad KBT för bipolär sjukdom. För att kunna utvärdera 

effekten av sådana interventioner bör förbättringar göras, både avseende de mått som används 

och genom uppföljning.  

 

Förbättringsområden gällande behandlingens utformning 

Vad gäller behandlingens utformning finns flera förbättringsområden. Ett sådant område är 

möjligheten att i realtid följa deltagarnas symtomutveckling. I den aktuella studien registrerade 

deltagarna sin sömn och sitt mående i en dagbok, som de sedan sände in via post. Denna 

dagbok utformades ursprungligen för att mäta och utvärdera utvecklingen av individernas sömn 

och mående i studiesyfte. Dock framgår fördelar med att använda en sådan dagbok även som 

ett “fast” inslag i behandlingen, för att öka möjlighet till adekvat stöd från behandlare vid 

eventuell negativ symtomutveckling. Detta behov kan illustreras med ett exempel från den 

studien där deltagare 3 under behandlingsfasen skattade en ökning av depressiva symtom. I 

efterhand kunde i deltagarens dagbok utläsas att hon, under arbetet med sömnmodulerna, 

minskat sin sömn mer än de rekommendationer som gavs. Detta hade varit önskvärt att 

upptäcka och adressera under behandlingen, givet den negativa effekt som felaktigt använda 

sömninterventioner (eg. sömnrestriktion) kan ha på stämningsläget. En förbättringsåtgärd 
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utifrån behandlingsformatet vore således att upprätta en dagboksfunktion i 

behandlingsplattformen där deltagarna kan registrera sin sömn och sitt mående i realtid. 

Ytterligare en förbättringsåtgärd rör möjligheten att individanpassa behandlingen. En 

standardiserad, kort behandling passar inte alla, vilket kan förklara varför vissa blev hjälpta och 

inte andra. I den aktuella studien blev detta tydligt vad gäller en av deltagarna (2) som, givet 

sin extremt oregelbundna dygnsrytm, hade svårt att arbeta med den modul som syftade till att 

åstadkomma en mer regelbunden vardag, och därmed inte kom vidare i behandlingen. En 

möjlighet att individanpassa behandlingen, exempelvis ordningen för tilldelning av moduler 

alternativt möjlighet att parkera en viss modul tillfälligt, skulle kunna öka deltagarnas 

möjlighet att ta till sig innehållet och genomföra behandlingen. Sådana anpassningar av det 

befintliga materialet bör kunna göras utifrån en inledande kartläggning av individens problem.  

Kommande studier behöver därmed utvärdera hur en högre grad av flexibilitet i behandlingen 

upplevs av deltagarna samt påverkar behandlingsutfallet.  

 

Teoretisk förståelse av resultaten 

Som teoretisk förståelseram för behandlingens utformning ligger antagandet att psykologiska 

faktorer såsom sömnstörningar och användandet av maladaptiva emotionsregleringsstrategier 

bidrar till vidmakthållandet av restsymtom hos individer med bipolär sjukdom (Harvey et al., 

2010; Harvey 2008). Samtliga deltagare i denna studie uppvisade, i linje med detta, 

sömnbesvär och använde sig av maladaptiva emotionsregleringsstrategier i form av repetitivt 

negativt tänkande. 

Sömnstörningar och användandet av maladaptiva emotionsregleringsstrategier är vidare, 

enligt ovanstående konceptualisering, starkt relaterade till varandra. Detta genom att 

sömnstörningar påverkar individens förmåga till emotionsreglering och vice versa. Hos vissa 



IKBT FÖR BIPOLÄR SJUKDOM  !

 

(58)!

av deltagarna kunde en ökad variation avseende emotionell stabilitet utläsas under arbetet med 

sömnmodulerna. Hos en deltagare kan dessutom misstänkas att felaktigt användande av en 

sömnintervention bidrog till en ökning av depressiva symtom. Dessa resultat kan tyda på att 

deltagarnas förändrade sömnmönster gjorde dem mer emotionellt reaktiva och medförde en 

försämrad förmåga till emotionsreglering, vilket går i linje med tidigare redovisad forskning 

(Fortier-Brochu et al., 2012; Mauss et al, 2012; van der Helm, & Walker, 2010; Yoo et al., 

2007).  

Interventioner riktade mot sömn och bristande emotionsreglering bör således kunna 

minska restsymtom och, i förlängningen, förebygga återfall i nya episoder. Studien visar att 

behandlingen kan medföra en minskning av depressiva symtom. Vidare framgår att de 

individer som upplever en minskning av depressiva symtom också uppvisar en minskning av 

repetitivt negativt tänkande. Hos den individ (3) där de depressiva symtomen ökar under 

behandlingen är nivån av repetitivt tänkande oförändrat hög. Detta stödjer teorin om att 

maladaptiva emotionsregleringsstrategier vidmakthåller depressiva symtom hos individer med 

bipolär problematik, och att dessa (för vissa) går att påverka genom psykologiska 

interventioner (Fairholme et al., 2010; Nolen-Hoeksema et al., 2008). Sammantaget tyder 

studiens resultat på att den modell som ligger till grund för behandlingen representerar ett 

rimligt sätt att konceptualisera bipolär problematik.  

 

Begränsningar och styrkor med studien 

Den aktuella studiens design (single-subject experimental design) lämpar sig väl för att 

testa genomförbarheten av nya behandlingar och för att ge indikation om huruvida fortsatta 

studier är motiverade. Studien har, i linje med detta, gett stöd för att behandlingen är 
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genomförbar och visar antydan till effekt inom viktiga områden. Vidare har framkommit 

värdefulla förslag till förbättringsåtgärder inför fortsatta studier.  

En svaghet med designen och studien är dess låga externa validitet, då slutsatser 

baserade på information från enskilda individer inte kan generaliseras. Genom att metoden 

upprepas med ett flertal individer stärks dock den externa validiteten. Utifrån detta är det 

önskvärt att testa behandlingen på ett större antal individer.  

Ytterligare en svaghet i sammanhanget, och någonting för fortsatta studier att ta hänsyn 

till, är baslinjens längd. I den aktuella studien var baslinjen tre veckor, för samtliga deltagare. I 

efterhand kan konstateras att detta var för kort tid för att uppnå en tillräckligt stabil baslinje, 

givet den naturliga fluktuationen i symtom hos dessa individer. En längre baslinje skulle 

således öka förutsättningarna att ge en representativ bild av deltagarnas mående och eventuella 

skillnader till följd av interventionen. Relaterat till detta skulle fler mätpunkter efter avslutad 

behandling öka förutsättningarna att dra slutsatser kring behandlingens effekt på depressiva 

restsymtom och inte minst sömnbesvär. Dessvärre saknades tidsmässigt den möjligheten, vilket 

är att betrakta som en svaghet i sammanhanget. För vissa av måtten (exempelvis sömnproblem, 

sömnnöjdhet) kunde, hos de flesta deltagare, inga tydliga förändringar utläsas mellan baslinje 

och behandling. En möjlig anledning till detta kan vara att sömninterventionerna kräver en viss 

genomarbetning, och att inte tillräckligt med tid hann passera för att utläsa någon förändring. I 

samband med att en behandling testas är det naturligtvis önskvärt att ha tidsmässiga 

förutsättningar för att ordentligt utvärdera interventionerna. Kommande studier bör därför ta 

detta i beaktande och inkludera fler mätpunkter efter avslutad behandling. I linje med detta är 

det motiverat med en diskussion kring vilka mått som används för att utvärdera behandlingen.  
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Sammantaget finns en svårighet gällande att hitta mått som ger en representativ bild av 

bipolär problematik, och som samtidigt passar inom ramen för en kort intervention. Eftersom 

den aktuella studien var en pilotstudie lades en bred ansats och ett flertal mått inkluderades. I 

efterhand kan konstateras att vissa mått fungerade bättre än andra. Denna svårighet kan 

exemplifieras av WSAS (mått på upplevd funktionsnedsättning i relation till ett specifikt 

problem) vars resultat var något förvånande. Endast en deltagare uppvisade en ökad 

funktionsnivå efter behandlingen. Bipolär sjukdom är ett kroniskt tillstånd som, för de flesta 

innebär en livslång funktionsnedsättning i relation till exempelvis arbete. Givet detta är det 

kanske inte rimligt att förvänta sig någon förändring avseende funktionsnivå i direkt anslutning 

till en så kort behandling. Kanske är det i detta sammanhang mer rimligt att mäta individens 

upplevelse av livskvalitet. Det kan således betraktas som en svaghet att studien använde mått 

vars validitet i efterhand kan ifrågasättas.  

I studien utvecklades mått som syftade till att fånga förändring i termer av minskad 

variation, avseende emotionell stabilitet och regelbundenhet. Ett exempel på det är variation 

kring tid för sänggående. Försök att fånga in variation snarare än symtomminskning har 

tidigare motiverats för att utvärdera effekt av sömnrestriktion vid primär insomni, där ett stört 

och ojämnt sömnmönster är kännetecknande (Spielman, Saskin, & Thorpy, 1987). Ett sådant 

tillvägagångssätt bör således betraktas som teoretiskt motiverat givet att bipolär problematik, 

per definition, utmärks av instabilitet. Deltagarnas skattningar i samband med studien bekräftar 

också ett behov av att synliggöra denna instabilitet. Dock återstår att vidare utvärdera hur väl 

sådana mått fungerar i praktiken. Sammantaget verkar mått som fångar variation vara ett 

rimligt sätt att mäta förändring vad gäller bipolär problematik.  
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Relaterat till validitetsdiskussionen ovan kan det lyftas fram som en svaghet att 

behandlarna (tillika författarna) hade liten inblick i vad som hände i deltagarnas liv i övrigt 

under studien. Det är möjligt att faktorer utanför behandlingen kan ha orsakat observerade 

förändringar. Exempelvis kan stressfyllda livshändelser såsom en separation eller sjukdom leda 

till att individens mående påverkas till det sämre. På samma sätt kan positiva livshändelser göra 

att individens mående påverkas till det bättre. Möjligtvis, men inte nödvändigtvis, är denna 

svaghet mer uttalad givet det internetbaserade behandlingsformatet som innebär att behandlare 

och deltagare inte träffas ansikte mot ansikte. Behandlingsformatet som sådant kan däremot ses 

som en fördel vad gäller följsamhet i behandling, eftersom det tydligt framgår vad deltagarna 

gör (alternativt inte gör). Genom att deltagarnas aktivitet på hemsidan registreras och finns 

tillgänglig för behandlaren framgår det tydligt om någon är inaktiv vilket möjliggör för 

behandlaren att vid behov hjälpa deltagaren vidare   

Vidare bör nämnas att den aktuella studien utvärderade ett behandlingspaket bestående 

av ett flertal interventioner. Svagheten med en sådan metod är att frågan kvarstår om vilka 

delar av behandlingen som är mest verksamma, alternativt inte verksamma. Exempelvis hade 

det varit intressant att undersöka huruvida sömninterventionerna är nödvändiga för att 

åstadkomma minskning av depressiva symtom. Genom komponentanalys skulle man kunna 

undersöka betydelsen av behandlingens olika delar, och få svar på sådana frågor (Kazdin, 

2011). Dock, då en rad frågor kvarstår om hur interventionen bäst ska utformas, implementeras 

och utvärderas, anses komponentanalyser ligga längre fram i tiden.  

Vid rekryteringen till studien sattes en rad inklusions- och exklusionskriterier. För att 

säkerställa att de som fick behandling tillhörde behandlingens målgrupp (individer med 

depressiva restsymtom) inkluderades endast de som skattade 7 till 34 poäng på MADRS-S. 
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Givet den höga graden av variation vad gäller depressiva symtom som deltagarna uppvisade 

från vecka till vecka, är det rimligt att fundera över om detta inklusionskriterium var för snävt, 

och exkluderade individer som egentligen kunde ha bedömts tillhöra målgruppen. Inför 

kommande studier kan det därför vara mer reliabelt att vid inklusion utgå från potentiella 

deltagares upplevelse av att ha kvarvarande depressiva symtom, vilka de anser sig behöva 

behandling för.  

Ett kriterium som många individer (exakt antal ej fastställt) exkluderades på var tidigare 

dokumenterat suicidförsök. Uppgifter om tidigare suicidförsök hämtades ur respektive persons 

journal. I realiteten innebar detta en potentiell risk att individer med icke dokumenterade 

suicidförsök kan ha inkluderats i studien, och för en av deltagarna (1) framkom senare också 

uppgifter om tidigare intox (15 år tillbaka i tiden). Intressant är att denna individ visade en 

tydlig symtomminskning under behandlingen, vilket tyder på att tidigare suicidförsök inte 

behöver vara någon kontraindikation i sammanhanget. Utifrån detta kan man diskutera 

huruvida det är möjligt, eller rimligt, att exkludera individer med suicidförsök långt tillbaka i 

tiden. Ett alternativ är att, i kommande studier, sätta en tidsgräns på exempelvis fem år för 

dokumenterat suicidförsök för att undvika att inkludera individer vars aktuella problematik 

kräver mer omfattande insatser och stöd än behandlingen kan erbjuda. Givet den risk det 

innebär att inkludera individer med förhöjd risk för suicidförsök i en studie, och givet 

målgruppens höga förekomst av tidigare suicidförsök, bör således inklusions- och 

exklusionskriterier diskuteras vidare.   

Någonting som stärker studiens interna validitet är att en psykiatriker bedömde samtliga 

deltagares medicinering och att personer som genomgått medicinändringar inom tre månader 

exkluderades. Detta förfarande stärker antagandet att eventuella förändringar beror på 
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interventionen och inte är effekter av medicinering. Det kan dock diskuteras om en längre tids 

stabilitet hade varit önskvärt. Då majoriteten av personer med bipolär sjukdom medicinerar och 

dessutom, förhållandevis ofta (på eget och/eller läkares initiativ) ändrar sin medicinering är tre 

månader sannolikt att anse som rimligt i sammanhanget.   

Avslutningsvis kan nämnas att studiens design ger möjlighet att följa individer på nära 

håll vilket är ett betydelsefullt steg mot att förstå bipolär problematik bättre. Mycket av det som 

i denna studie blivit synligt, exempelvis individens dagliga variation av sömn och symtom, 

hade varit omöjligt att utläsa i en gruppdesign. Den information som framkommit genom 

studien är således värdefull vid utvecklandet av behandling för personer med bipolär sjukdom.  

Avslutande kommentarer 

I den aktuella pilotstudien testades en ny form av behandling för individer med bipolär 

sjukdom, administrerad via internet. Studien visar att en behandling som fokuserar på 

sömnstörningar och maladaptiva emotionsregleringsstrategier är genomförbar och att den, för 

vissa, kan medföra en minskning av depressiva symtom. Detta resultat är intressant då det, med 

försiktig optimism, kan ses som ett positivt steg i utvecklingen av psykologisk behandling för 

en grupp individer, där utbudet av sådana metoder är begränsat. Att behandlingen levereras via 

internet ökar dessutom tillgängligheten. Sammantaget har studien bidragit till ökad förståelse 

för bipolär sjukdom och kan ses som ett viktigt steg mot att hjälpa individer med bipolär 

sjukdom till ökad livskvalitet. 
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Förfrågan om deltagande i forskningsprojekt om bipolär sjukdom 
!
Du tillfrågas härmed om du vill delta i ett forskningsprojekt. Psykiatriskt forsknings-centrum 
genomför i samarbete med Örebro universitet ett forskningsprojekt där vi prövar en 
internetbaserad behandling som bygger på kognitiv beteendeterapi samt livsstilsstrategier för 
personer med bipolär sjukdom.  
 
Projektets huvudsyfte är att undersöka möjligheterna att hjälpa personer med bipolär sjukdom 
(typ II), som har kvarvarande psykiska besvär trots medicinering, med en internetbaserad 
behandling. Anledningen till att du tillfrågas är att du har bedömts ha bipolär sjukdom, typ II. Vi 
fick ditt namn genom ett utdrag av alla som fått diagnosen bipolär sjukdom de senaste tre åren av 
en läkare inom Psykiatrin i Örebro läns landsting. 
 

Så här går det till 
Att delta i projektet kommer att innebära att du genomgår en behandling där du arbetar dig 
igenom ett skriftligt material som innehåller teori, övningar och exempel. Hela tiden har du 
tillgång till en terapeut som du kan kommunicera med via e-post. Materialet bygger till stor del 
på kognitiv beteendeterapi och syftar till att du skall upptäcka kopplingen mellan dina beteenden 
och ditt mående, samt granska tankar du har. Materialet syftar också till att informera om 
livsstilsfaktorers inverkan på bipolär sjukdom. Övningar som syftar till förändring ingår i alla 
delar av behandlingen. 
 
Projektet tar 9 veckor och att delta kommer att kräva att du arbetar med materialet cirka 2 timmar 
i veckan. Före och efter behandlingen kommer du att få svara på en del frågor om hur du mår, 
hur du tänker kring problem och om hur du sover vilket tar cirka 30 minuter. En gång per vecka 
under projekttiden får du svara på ytterligare frågor om hur du mår och detta tar cirka 10 
min/vecka. Utöver detta kommer alla deltagare att fylla i en kortfattad dagbok över sin sömn, sitt 
mående, och sina dagliga rutiner och skicka in dessa per post. Att fylla i dagboken tar cirka 5 
minuter per dag.  
 
Deltagande är frivilligt och alla som deltar i projektet kan när som helst välja att avbryta sitt 
deltagande utan att uppge skäl för detta. Om du bestämmer dig för att du vill vara med och vi 
bedömer att projektet passar för dig kommer vi också att kontakta den läkare som du har kontakt 
med inom psykiatrin i Örebro läns landsting för att meddela att du deltar i studien. Deltagande i 
studien påverkar inte din ordinarie kontakt hos vården. Under studiens gång kontaktar vi också 
ansvarig läkare om någon deltagare uttrycker en hög risk för självmord. Detta följer vi genom att 
alla deltagare får svara på en fråga om livslust varje vecka. 
 
I projektet kommer vi att samla in uppgifter om ålder, kön, symtom och vårdinsatser före, under 
och efter projektet, dels ur din patientjournal men också genom att vi ber dig svara på frågor. 
Svaren på de frågor vi ställer till dig behandlas under sekretess. Alla deltagare kommer att få 
användarnamn som gör att de kan logga in på projektets hemsida. Användarnamnen kopplas till 
en person genom en kodlista som hålls inlåst i ett kassaskåp på Psykiatriskt forskningscentrum. 
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Ingen utomstående kommer att veta att du deltagit och svaren kommer att sammanställas 
statistiskt och presenteras på ett sådant sätt att enskildas svar inte kan spåras. Alla deltagare som 
vill får en sammanställning av projektets resultat. 
 
Personuppgiftsansvarig är Örebro läns landsting. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (PUL) 
(1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan, få besked 
om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa samt att, enligt 28 
§, få eventuella fel rättade.   
 
Om du undrar något om personuppgiftshanteringen i projektet så skall du i första hand vända dig 
till projektledaren, Fredrik Holländare.  
 

Anmälan 
Vill du anmäla ditt intresse för att delta skall du följa instruktionerna på blanketten 
Intresseanmälan som finns sist i detta brev. Vi behöver din anmälan den 16:e januari (2013) för 
att vara säkra på att hinna behandla den. Att anmäla sig kommer också att innebära att svara på 
frågeformulär på internet som sammanlagt tar cirka 15 minuter. Instruktioner för detta får du 
senare. Om du har frågor kontakta Fredrik Holländare genom att skicka e-post på 
fredrik.hollandare@orebroll.se eller ringa på 0737 - 600 700.  
 
Intresseanmälan betyder inte automatiskt att du kan delta i studien. Besked om du kan 
delta får du av oss efter en fullständig anmälan.  
 

Viktigt! 
 

• Inom projektet finns mycket begränsade möjligheter till personligt stöd utöver den 
kontakt du har med en terapeut via e-post. 

• Du måste ha tillgång till internet för att kunna delta i projektet. 
• Du måste ge skriftligt samtycke för att kunna delta (instruktioner kommer senare). 
• Vi tar ingen avgift för behandlingen, men deltagande kan innebära vissa utgifter för dig 

om du vill skriva ut papper eller om ditt internetabonnemang innebär avgift per minut 
eller per informationsmängd. Vi ersätter inte dina kostnader för detta men ger dig ett 
presentkort på 500 kr hos en större butikskedja för kläder eller verktyg/elektronik.  

 
Ansvariga för studien är: 
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!

Fredrik'Holländare,!psykolog,!med!dr!
Psykiatriskt!forskningscentrum!
Örebro!läns!landsting!
Box!1613!
701!16!!Örebro!
fredrik.hollandare@orebroll.se!
0737!9!600!700!

Katja''Boersma,!psykolog,!docent!
Akademin!för!juridik,!psykologi!och!
socialt!arbete,!Örebro!universitet!
701!82!Örebro!
katja.boersma@oru.se!
0199301062!

Lisa'Lövgren''
Behandlare!med!grundläggande!
psykoterapiutbildning!
Akademin!för!juridik,!psykologi!och!
socialt!arbete,!Örebro!universitet!
701!82!Örebro!
!

Annsofi'Eriksson'
Behandlare!med!grundläggande!
psykoterapiutbildning!
Akademin!för!juridik,!psykologi!och!
socialt!arbete,!Örebro!universitet!
701!82!Örebro!
!



IKBT FÖR BIPOLÄR SJUKDOM  ! ! (74)!

 

 
Intresseanmälan till forskningsprojekt om bipolär sjukdom (typ II) 
 
!
Vill!du!anmäla!ditt!intresse!för!forskningsprojektet!så!bör!du!höra!av!dig!
före!16:e!januari,!2013.!För!att!anmäla!ditt!intresse!kan!du!gå!till!väga!på!
något!av!följande!sätt!(välj!endast!ett!av!sätten):!
!
!
!!Skicka!in!den!här!blanketten!i!det!bifogade!svarskuvertet!(fyll!i!så!fall!i!

namn!och!telefonnummer!nedan:!
!

!
________________________________________________!
Namn 

 

________________________________________________!
Telefonnummer du vill bli uppringd på 

!

"!Anmäl!ditt!intresse!via!e9post!till!Fredrik!Holländare!på!adressen!
fredrik.hollandare@orebroll.se!
Skriv!i!så!fall!”Intresseanmälan”!och!ditt!namn!och!telefonnummer!i!
meddelandet.!

!

#!Anmäl!ditt!intresse!genom!att!SMS:a!till!Fredrik!Holländare!på!nr!!
0737!600!700.!Skriv!i!så!fall!”Intresseanmälan”!och!ditt!namn!och!
telefonnummer!i!meddelandet.!

!
!
När!du!anmält!ditt!intresse!kommer!vi!att!ringa!upp!dig.!Under!samtalet!får!
du!möjlighet!att!ställa!frågor!om!projektet,!och!om!du!vill!delta!ger!vi!dig!
ytterligare!instruktioner!om!hur!du!gör!klart!anmälan.!!
!
Projektledare!för!studien!är:!
 

 
!
!
!

Fredrik'Holländare,!psykolog,!med!dr!
Psykiatriskt!forskningscentrum!
Örebro!läns!landsting!
Box!1613!
701!16!!Örebro!
fredrik.hollandare@orebroll.se!
0737!9!600!700!
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!
!
!
!
Hej!!
!
Här!kommer!instruktioner!för!att!du!skall!kunna!göra!klart!din!anmälan!till!
forskningsprojektet!!
!
Vår!hemsida!har!tidigare!använts!för!ett!annat!ändamål!och!därför!finns!det!information!
om!ett!annat!projekt!(framförallt!om!du!klickar!på!olika!länkar)!och!därför!kommer!det!
också!ibland!att!komma!någon!instruktion!som!inte!verkar!stämma!riktigt!med!vad!vi!
sagt.!Vi!ber!dig!ha!överseende!med!detta!och!istället!bara!följa!den!instruktion!du!fått!av!
oss!under!telefonsamtalet!och!som!står!på!detta!papper.!Tack!för!ditt!tålamod!!
!
För!att!svara!på!frågorna!på!Internet!behöver!du!först!komma!till!vår!hemsida!för!att!
logga!in.!Gå!till!adressen!www……..!
!
Skriv!in!dina!inloggningsuppgifter:!
!
Användarnamn:!!
Lösenord:!'
!
När!du!loggat!in!klickar!du!på!länken'anmälan'
'
I!nästa!steg!hittar!du!en!ny!länk!längst!ned!i!mitten!på!sidan,!nämligen:'till'anmälan.'
Klicka!på!den!för!att!komma!vidare.!
!
Nu!fyller!du!din!e9postadress!och!svarar!på!några!frågor!om!medicin!och!hur!du!har!
tillgång!till!Internet.!Klicka!sedan!på!länken!vidare.!
!
Nu!följer!9!frågor!om!hur!du!mår.!Svara!på!dessa!genom!att!klicka!i!det!svarsalternativ!
som!du!tycker!stämmer!bäst.!
!
När!du!svarat!på!dessa!9!frågor!kommer!det!att!stå:!”Del'2'klar”!på!hemsidan.!Din!
anmälan!är!då!klar!och!du!kan!logga!ut.!(Du!behöver!alltså!inte!svara!på!resten!av!
frågorna!på!hemsidan.)!
!
Tack!!
!
Med!vänliga!hälsningar!
!
Fredrik!Holländare!
!
!
!
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!
!

Samtycke 
!
!
!

För att kunna delta i studien måste du ge skriftligt samtycke till att delta, och till att vi 
inhämtar och behandlar personuppgifter om dig, dels ur din patientjournal i psykiatrin i 

Örebro läns landsting och dels genom att du svarar på frågor. Samtycke ger du genom att 
underteckna och skicka in denna blankett. Använd bifogat svarskuvert. 

!
!
!
'
'
'
'
Genom!min!underskrift!ger!jag!mitt!samtycke!till!att!delta!i!forskningsprojektet,!som!
utförs!vid!Psykiatriskt!forskningscentrum,!Örebro!läns!landsting!och!Akademin!för!
juridik,!psykologi!och!socialt!arbete,!Örebro!universitet,!där!man!undersöker!
internetbaserad!behandling!för!personer!med!bipolär!sjukdom,!typ!II.!!
 

Genom min underskrift ger jag också mitt samtycke till att personuppgifter om mig inhämtas 
ur min patientjournal och behandlas så som beskrivits. Jag har informerats om studien och 
givits möjlighet att ställa frågor. 

!
!
!
____________________________________________!
Förnamn 

!
____________________________________________!
Efternamn 

 
____________________________________________ 
Personnummer!
!
____________________________________________!
Ort & datum 

!

____________________________________________!
Egenhändig underskrift 

!

!
!
!
!
!
!
!
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!
!

IKBT#för#bipolär#sjukdom#
!
!
Hej'…….!'
!
Du!kommer!att!få!ta!del!av!en!internetbehandling!för!personer!med!bipolär!
sjukdom!typ!II.!
!
Eftersom!detta!är!en!studie,!där!vi!utvärderar!behandlingens!effektivitet,!så!
behöver!vi!veta!hur!du!mår!innan!du!får!någon!behandling!samt!hur!du!mår!
efter! avslutad! behandling.! Du! kommer! därför! att! få! fylla! i! olika! formulär!
före,!efter!och!under!behandlingen.!
!
I!detta!brev!får!du!två!häften!med!formulär.!!
!
Ett' häfte' (märkt:' Före' behandlingen)' vill' vi' att' du' fyller' i' omgående'
och'skickar'tillbaka'till'oss.''
'
Det'andra'häftet'(märkt:'Dagbok)'ska'du'börja'fylla'i'på'måndag'(den'
18/2).!Ytterligare!instruktioner!finns!på!försättsbladet.!
!
Dessutom'behöver'du'logga'in'på'hemsidan'en'gång'per'vecka'och'
fylla'i'de'nio'frågor'som'du'fyllde'i'vid'anmälan.!!
!
Själva!behandlingen!sätter!igång!efter!att!du!registrerat!ditt!mående!på!
detta!vis!under!3!veckor.!
!
Formulären!som!du!fyller!i!kommer!att!sammanställas!och!återkopplas!till!
dig!i!form!av!grafer!efter!behandlingens!slut.!Därigenom!kan!du!få!värdefull!
information! om! hur! ditt! mående! utvecklas! och! påverkas! av! olika!
förändringar!som!du!gör,!vecka!för!vecka.!För!vår,!och!din!skull,!är!det!alltså!
av! största! vikt! att! du! fyller! i,! samt! skickar! in,! alla! formulär! du! får!
instruktioner!om,!till!oss.!!
!
När!behandlingen!startar!(den!11/3)!kommer!du!att!få!arbeta!med!ett!antal!
textmoduler!som!innehåller!information!och!övningar.!Först!när!du!är!klar!
med!en!modul!kommer!vi!att!skicka!nästa!modul!till!dig.!Detta!gör!så!att!du!
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inte!får!allt!i!en!stor!klump,!och!ger!också!oss!en!uppfattning!om!du!har!
tillgodogjort!dig!en!del!innan!du!går!till!nästa.!!
!
Du!behöver!inte!vänta!till!du!är!klar!med!en!modul!för!att!höra!av!dig,!du!
kan!skicka!meddelanden!när!du!vill!om!du!har!frågor!eller!kommentarer,!
eller!om!något!inte!fungerar!som!det!skall.!Vi!svarar!i!normalfallet!på!
meddelanden!inom!ett!dygn!på!vardagar.!
!
OBS!!Hemsidan!loggar!ut!dig!automatiskt!efter!en!stund!om!du!är!inaktiv!på!
sidan.!Detta!händer!tyvärr!också!om!du!sitter!och!skriver!ett!meddelande!
under!lång!tid.!För!att!slippa!detta!så!rekommenderar!vi!att!du!först!skriver!
meddelandet!i!ett!word>dokument.!När!du!sedan!är!färdig!med!meddelandet!
så!klistra!in!det!i!ett!meddelande!och!skicka!det!till!oss.!Detta!gäller!förstås!
bara!om!du!vill!skriva!en!lite!längre!text.!Korta!meddelanden!är!inga!problem.!!
!
Projektet!tar!9!veckor!för!dig.!Efter!de!första!tre!veckorna!med!
registreringar!kommer!du!ha!tillgång!till!modulerna!och!hemsidan!i!6!
veckor.!Det!är!viktigt!att!göra!klart!på!den!tiden!för!sedan!har!vi!inte!
möjlighet!att!fortsätta!stötta!deltagare.!Du!kan!förstås!spara!ner!dina!
moduler!på!din!dator!och!på!så!sätt!ha!tillgång!till!dem!även!efter!projektet!
är!slut.!
!
'
Adressen'till'hemsidan'är:'!
!
Ditt'användarnamn'är:'
'
Ditt'lösenord'är:''
!
!
Med!vänliga!hälsningar!
!
Fredrik!Holländare!
Psykolog!&!Med.!Dr.!
Psykiatriskt!forskningscentrum!
Örebro!läns!landsting!
Box!1613!
701!16!Örebro!
Tel:!0737!600!700!
!
!
!
!
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Måndag'18/3''''''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
!

Dagbok!! ! ! ! #
Nedan&följer&några&påståenden&om&hur&dagen&har&varit.&Markera&det&alternativ&som&du&tycker&

stämmer&bäst&in&på&dig&idag.&

#
Följande&frågor&kan&vara&enklast&att&besvara&på&morgonen:&

#
När#gick#du#till#sängs#igår?#kl.#___________'
'
Hur#lång#tid#tog#det#att#somna?'___________#minuter#
#
Vilken#tid#vaknade#du#idag?#kl.#___________#
#
Hur#många#timmar#har#du#sovit?#___________#timmar#
#
Har#du#vaknat#under#natten?# # # # #
Ja# #Nej# ###
#
Om#ja,#hur#många#gånger?#___________##gånger#
#
Om#ja,#hur#länge#var#du#vaken#i#genomsnitt?&___________&&minuter&
#
Använde#du#sömnmedel?### # # # #
#Ja# #Nej# #
#
#
Hur#har#du#sovit#under#natten?##
1&=&mycket&dåligt&& 2&=&ganska&dåligt& 3&=&varken&bra&eller&

dåligt&

4&=&ganska&bra& 5&=&mycket&bra&

& & & & #
Hur#nöjd#eller#missnöjd#är#du#med#nattens#sömn?#&
1=&mycket&nöjd& 2=&ganska&nöjd& 3=&varken&nöjd&eller&

missnöjd&

4=&ganska&missnöjd& 5=&mycket&missnöjd&

#
#

Följande&frågor&bör&du&besvara&på&kvällen:&

#
Har#du#sovit#under#dagen?## # ## # #
#Ja# #Nej# ##
#
Om&ja,&hur&ofta&och&länge?&___________&&gånger#___________minuter&(i&genomsnitt)#
#
I#vilken#utsträckning#anser#du#att#nattens#sömn#påverkade#ditt#fungerande#idag?&
1=&inte&alls&

&

2=&lite&grand& 3=&en&del& 4=&mycket& 5=&i&högsta&grad&

&

Vänd)blad!)
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Upplever#du#just#idag#ett#minskat#eller#ökat#behov#av#sömn?#&
1=&ett&i&hög&grad&

minskat&

sömnbehov&

2=&ett&i&viss&grad&

minskat&

sömnbehov&

3=&ett&normalt&

sömnbehov&

4=&ett&i&viss&grad&

ökat&sömnbehov&

5=&ett&i&hög&grad&

ökat&sömnbehov&

#
Idag#har#jag#känt#mig…..##
1=&Extremt&

trött/slö&

2&& 3&Neutral& 4&& 5&=&Extremt&

uppvarvad&

'
Idag#har#mina#känslor#varit…..##
1=&Extremt&

obehagliga&

2&& 3&Neutrala& 4&& 5&=&Extremt&

behagliga&

'
#
Åt#du#frukost#idag?# # # # # #
Ja# #Nej# ###Ungefärlig#tid:#___________#
#
Åt#du#lunch#idag?# # # # # #
Ja# #Nej# ###Ungefärlig#tid:#___________#
#
Åt#du#middag#idag?# # # # # #
Ja# #Nej# ###Ungefärlig#tid:#___________#
#
När#hade#du#första#kontakten#med#en#annan#person?#Ungefärlig#tid:#___________#
#
När#började#och#avslutade#du#arbete/skola#eller#dylikt?# #
började#kl.##___________#avslutade#kl.##___________#(ungefärliga#tider)#
#
Har#du#tagit#din#medicin#för#bipolär#sjukdom#idag?## # # #
Ja# #Nej# #
#
#
Egna#reflektioner#och#kommentarer#t.ex.#om#något#särskilt#har#hänt#under#dagen#(valfritt)#
#

#

#

'
'

Tack!'
'
!
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Frågor!om!behandlingen!
!
Nedan!följer!några!frågor!om!behandlingen!som!du!tagit!del!av.!Markera!det!alternativ!
som!du!tycker!stämmer!bäst!överens!med!din!uppfattning.!!
!
!
Hur!nöjd!är!du!med!behandlingen?!
1&=&mycket&

missnöjd&

2&=&ganska&

missnöjd&

3&=&varken&nöjd&

eller&missnöjd&

4&=&ganska&nöjd& 5&=&mycket&nöjd&&

!
!
Kommer!du!fortsätta!att!använda!dig!av!det!du!har!lärt!dig!i!behandlingen?!
1&=&inte&alls&& 2&=&lite&grand& 3&=&en&del& 4&=&mycket& 5&=&i&hög&grad&&

!
!
Upplever!du!att!dina!problem!har!minskat!till!följd!av!behandlingen?!
1&=&inte&alls&& 2&=&lite&grand& 3&=&en&del& 4&=&mycket& 5&=&i&hög&grad&&

!
!
Hur!nöjd!är!du!med!kontakten!med!terapeuten?!
1&=&mycket&

missnöjd&

2&=&ganska&

missnöjd&

3&=&varken&nöjd&

eller&missnöjd&

4&=&ganska&nöjd& 5&=&mycket&nöjd&&

!
!
Skulle!du!rekommendera!behandlingen!till!någon!annan!med!bipolär!sjukdom?!
1&=&Nej,&absolut&inte& 2&& 3&=&kanske& 4&& 5&=&Ja,&absolut&&

!
Hur!hjälpsamma!upplevde!du!de!olika!modulerna?!
! 1&=&inte&alls&

hjälpsam!
2& 3&=&Varken&

eller&

4& 5&=&mycket&

hjälpsam!
Modul#1:#Introduktion# ! ! ! ! !

Modul#2:#Balans# ! ! ! ! !

Modul#3:#Sömn#1# ! ! ! ! !

Modul#4:#Sömn#2# ! ! ! ! !

Modul#5:#Tankar# ! ! ! ! !

Modul#6:#Avslutning## ! ! ! ! !

!
!
!
!
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Lämna!gärna!synpunkter!och!kommentarer!kring!innehållet!i!modulerna!
Modul#1:#introduktion# #

#
#

Modul#2:#balans# #
#
#

Modul#3:#sömn#1# #
#
#

Modul#4:#sömn#2# #
#
#

Modul#5:#tankar# #
#
#

Modul#6:#avslutning# #
#
#

!
!
!
Dela!gärna!med!dig!av!andra!tankar!och!åsikter!som!kan!hjälpa!oss!att!förstå!din!
upplevelse!av!att!arbeta!med!behandlingen:!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Tack)
!


