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Sammanfattning 

 

Psykisk ohälsa hos ungdomar är ett omfattande och växande problem. 

Ungdomar med komorbida besvär löper en ökad risk för framtida 

ohälsa. I denna pilotstudie utvärderar vi möjligheterna att genomföra 

en första linjens intervention i samarbete med elevhälsan. Ett KBT-

baserat program användes med en transdiagnostisk och nivåreglerad 

ansats, där behandlingen främst var internetförmedlad.”Single case” 

experimentell design med multipla baslinjer tillämpades för 

gymnasieungdomar (n=4), med komorbid smärta, nedstämdhet och 

ångestproblematik. Resultaten visar effekt på primära utfallsmått samt 

processmått men omfattning och förändringsgrad samvarierar med 

problemets duration. Interventionen har visat sig genomförbar utifrån 

ett implementeringsperspektiv. Studien har lovande resultat men 

betydligt mer forskning behövs för både första linjens interventioner 

och internetbehandlingar hos ungdomar. 
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Summary 

 

Mental health problems among adolescents are a widespread and 

growing problem. Comorbidity is frequent, often in combination with 

pain, and adolescents’ struggles are a risk factor for future problems. 

In this pilot study, we evaluate the feasibility of a first-line 

intervention in cooperation with the school health. A CBT-based 

program was used with a transdiagnostic and stepped-care approach, 

where treatment has primarily been delivered through internet. A 

single case experimental design with multiple baselines has been used 

for high school students (n = 4), with co-morbid pain, low mood and 

anxiety problems. The results show effects on primary outcomes and 

process measures but the extent and rate of change varies with the 

duration of the problem. The intervention has proved feasible from an 

implementation perspective. The study has promising results, but 

much more research is needed regarding both first-line interventions 

and internet treatments in adolescents. 
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Introduktion 

Problembeskrivning och utmaningar 

Ingress. Psykisk ohälsa bland unga är ett utbrett problem och påverkar de drabbade 

negativt på flera sätt. I samma grupp samexisterar psykisk ohälsa ofta med olika typer av 

smärtproblematik. Utöver de ungas aktuella symtom kan den psykiska ohälsan också ses som 

en riskfaktor för flertalet negativa verkningar längre fram i tiden. Sammantaget finns ett 

behov att stärka gruppens psykiska hälsa, varav nuvarande hälsostrukturer inte helt tycks 

räcka till. 

Ungas psykiska ohälsa. Psykisk ohälsa, inkluderande exempelvis depression och 

ångest, uppmärksammas i allt högre grad som ett folkhälsoproblem världen över (World 

Health Organization, 2013). I Sverige har gruppen unga med psykisk ohälsa ökat i storlek 

sedan 1990-talet och fortsätter delvis att öka, även om vissa trender planar av 

(Socialstyrelsen, 2013; Hagquist, 2011). Bilden av psykisk ohälsa som ett växande problem är 

väl dokumenterad. I Sverige har vi via Statistiska Centralbyrån (SCB) en god uppskattning av 

hälsoläget (Undersökningarna av levnadsförhållanden, ULF; SCB, 2013). Utifrån vår 

litteratturgenomgång konstaterar vi att psykisk ohälsa bland unga är ett utbrett problem och 

påverkar de drabbade negativt på flera sätt (Hagquist, 2013; Folkhälsomyndigheten 2009).  

Det finns relativt lite forskning på ungdomars smärta i Sverige, men även här tycks 

problemet mer utbrett än man tidigare trott. I en svensk studie uppgav över 50 procent att de 

hade smärta och över 25 procent att denna var återkommande (Fichtel & Larsson 2002). Åtta 

procent av tonåringarna uppgav att deras smärta är kronisk och av allvarlig karaktär (Perquin 

et al., 2000).   
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I ungdomsgruppen samexisterar psykisk ohälsa ofta med olika typer av 

smärtproblematik (Hoftun, Romundstad & Rygg, 2012). Det finns en omfattande 

samsjuklighet: knappt 50 procent av flickorna och drygt 20 procent av pojkarna med 

konstaterad psykisk ohälsa har en komorbid problematik d.v.s. två eller flera besvär antingen 

fysiska, psykiska eller i en kombinerad problematik (Socialstyrelsen, 2013). Vid egentlig 

depression är samsjuklighet vanligt förekommande med såväl andra psykiska sjukdomar som 

kroppsliga sjukdomar (Socialstyrelsen, 2013).  

Det finns ett antal studier gjorda som visar att komorbida problem hos ungdomar ger 

sämre psykosociala utfall (Beales, Smith, O’Sullivan & Straker, 2012). Detta är problematiskt 

eftersom behandlingar i regel är utvecklade för antingen smärta eller en specifik typ av 

psykisk ohälsa. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv intervention för tonåringar med 

återkommande smärta (Eccleston, Morley, Williams, Yorke & Mastroyannololou, 2002; 

Eccleston, Palermo, Williams, Lewandowski & Morley, 2009) och har framgångsrikt använts 

via internet för tonåringar med smärta och psykisk ohälsa (Palermo, Wilson, Peters, 

Lewandowski & Somheqyi, 2009), men det finns enligt vår vetskap inga svenska studier på 

området. Inte heller finns det några studier på ungdomar där smärtan ännu inte blivit kronisk. 

De allra flesta behandlingar är utvecklade för vuxna och tar inte hänsyn till tonåringars 

speciella behov och förutsättningar.  

Utöver aktuell psykisk ohälsa och smärta finns en förhöjd risk för framtida problematik. 

Långtidsuppföljningar visar att ungdomar med t.ex. lätt oro löper en ökad risk för en rad 

utfall, som framtida psykisk ohälsa, lägre utbildningsnivå, lägre grad av familjebildning samt 

mindre försörjningsmöjligheter senare i livet (Statistiska centralbyrån, 2013). En finsk studie 

visar att 40 procent av ungdomar med ländryggssmärta under tonåren vidareutvecklar kronisk 
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smärtproblematik som vuxna (Taimela, Kujala, Salminen & Viljanen, 1997). Smärtproblem i 

tonåren sammanfaller också med en rad sämre socioekonomiska utfall (Lacey, Belcher & 

Croft, 2013). 

Sammanfattningsvis finns det stora behov att stärka den psykiska hälsan för ungdomar 

med psykisk- och smärtproblematik, och nuvarande hälsostrukturer tycks inte räcka till. 

Svårigheter som återkommer är att ungdomar av olika anledningar inte söker hjälp, inte 

”fångas upp”, eller faller mellan stolarna i ett tidigt skede, samtidigt som det finns en rädsla 

för stigmatisering (Booth, Knox & Kang, 2008; Socialstyrelsen, 2013). Det gäller även i hög 

grad för smärta där t.ex. endast 10-15 procent av tonåringar med ländryggssmärta söker hjälp 

(Tiira et al., 2012). Detta tyder på att den tidiga, brett tillgängliga vården – den ”första linjen” 

– skulle behöva förbättras för att fånga upp ungdomar med psykisk ohälsa och smärta. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har initierat ett arbete för ett 

helhetsperspektiv på barns och ungas psykiska hälsa (Sveriges kommuner och landsting, 

2012). Projektet utvärderar var insatser av första linjen ska förläggas för att ha störst effekt. 

En av aktörerna är skolans elevhälsa, där det konstateras att det finns en rad fördelar att 

intervenera. Samtidigt finns det stora brister i svensk skolhälsovårds förmåga att tidigt 

upptäcka och erbjuda stöd till elever som lider av psykisk ohälsa, enligt en OECD-rapport 

(Organization for Economic Co-operation and Development, 2013).    

Denna studie som kan ses som en pilotstudie i ett större projekt och riktar in sig på ett 

antal hinder som identifierats i litteraturstudier. Behandlingen har fokus på att se stress, 

smärta och nedstämdhet som samverkande faktorer och att intervenera i ett tidigt stadium. 

Problemdefinitioner. Psykisk ohälsa kan definieras som symtom som är varaktiga och 

hindrar den unge från att utvecklas eller fungera optimalt och som orsakar lidande (Statens 
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Offentliga Utredningar, 1998). Det innebär att även icke diagnosticerad problematik, som 

nedstämdhet eller oro, fångas upp i den svenska statistiken över psykisk ohälsa. 30 procent av 

flickorna och drygt 10 procent av pojkarna i åldersgruppen 16-19 år uppger att de har en viss 

oro, ängslan eller ångest. År 2011 räknade man med att ca fyra procent av flickorna och tre 

procent av pojkarna hade kontakt med Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) eller fick 

utskrivet psykofarmaka (Socialstyrelsen, 2013). Annan psykisk ohälsa, som nedstämdhet, 

sömnsvårigheter, huvudvärk och stress, har också ökat bland ungdomar i årskurs nio under de 

senaste åren (Erhn, 2009; Folkhälsomyndigheten, 2009). 

Då det aktuella projektet inriktar sig på flera aspekter av psykisk ohälsa kommer de 

problemområden studien fokuserar på översiktligt presenteras och definieras.  

Smärta: generellt. Smärta definieras av International Association for the Study of Pain 

(IASP) som ”en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förenad med vävnadsskada 

eller potentiell vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada och som tar sig uttryck i 

beteendet” (IASP, 2014). Definitionen är flerdimensionell och beskriver smärta utifrån både 

biologiska och psykologiska aspekter. Den visar också på smärtans komplexitet, i motsats till 

en enkel mekanisk förklaringsmodell där smärtintensiteten står i direkt proportion till skadans 

omfattning (Linton, 2013). Att förstå smärta utifrån flera aspekter kan motiveras med två 

avgörande argument: för det första finns ett brett forskningsstöd för att smärtupplevelsen 

påverkas av mer än fysiologiska orsaker, och för det andra öppnar synsättet upp för fler 

behandlingsmetoder än medicinska, vilket tycks rimligt när psykologiska metoder i somliga 

situationer är de bästa, eller enda, för smärthantering (Linton, 2013). 

En biopsykosocial modell med stort forskningsstöd för att förstå utvecklingen av 

kronisk smärta är rädsla-undvikande-modellen (Vlaeyen & Linton, 2000; Crombez, 
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Eccleston, Van Damme, Karoly & Vlayen, 2012). Här föreslås katastroftankar, undvikande 

och hypervigilans som centrala mekanismer, i utvecklande och vidmakthållande av 

problematik.  

 

 

Figur 1. Rädsla-undvikande-modellen (Vlaeyen & Linton, 2012). 

 

Rädsla-undvikande-modellen är främst utvecklad för muskuloskeletal smärta men det 

finns växande stöd för att den delvis modifierad kan appliceras på andra typer av smärta. 

Exempel på detta är magont (Craske et al., 2011), huvudvärk (Norton & Asmundson, 2004) 

samt samlagssmärta (Thomtén & Linton, 2013). Även för ungdomar med smärta finns stöd 

för modellens centrala komponenter, som rädsla och katastroftankar (Martin, McGrath, 

Brown & Katz, 2007; Huguet, McGrath & Pardos, 2011; Lynch, Kashikar-Zuck, 

Goldschneider & Jones, 2006). En utveckling av rädsla-undvikande modellen har föreslagits 
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för barn och ungdomar, där större fokus ligger på främst föräldraresponser samt 

ångestkänslighet (Asmundson, Noel, Petter & Parkerson, 2012). 

 

Figur 2. Pediatriska rädsla-undvikande-modellen (Asmundson et al., 2012). 

 

Muskuloskeletal smärta. Det muskuloskeletala systemet kan beskrivas som kroppens 

rörelseapparat och består lite förenklat av skelett, leder, muskler, blodcirkulationssystem och 

nervsystem (Bojsen-Møller, 2000). Exempel på muskuloskeletal smärta kan alltså vara värk i 

rygg, arm-, ben- eller fotleder eller i en muskel. Ofta karaktäriseras smärtan av svårigheten att 

hitta en fysiologisk förklaring, och de psykosociala aspekternas betydelse betonas allt mer. 

Vid långvarig problematik är det inte ovanligt att smärtans karaktär kan skifta och både öka 

och minska i intensitet (Linton, 2013).  
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Huvudvärk. Huvudvärk delas generellt upp i migrän och spänningshuvudvärk, men kan 

delvis vara svåra att särskilja. I många studier särskiljer man inte på de olika typerna (Holden, 

Deichmann & Levy, 1999). Generellt kan man dock säga att spänningshuvudvärk är 

lindrigare i duration och intensitet än migränattacker. Vid spänningshuvudvärk saknas också 

oftast neurologiska symptom såsom synbortfall, stickningar och domningar. 

Spänningshuvudvärk är vanligare än migrän hos barn och ungdomar.  

Migrän delas ofta upp i ett antal faser med delvis oklara gränser, men långt ifrån alla 

upplever alla faser vid en migränattack (Dahlöf, Linde & Schenkmanis, 2005). Den första 

fasen, prodromala, kan uppträda upp till ett dygn innan själva migränattacken inträffar och 

karaktäriseras av en rad diffusa symptom (som exempelvis irritation, orkeslöshest och 

gäspningar). Andra fasen är auran, som endast en minoritet upplever och som karaktäriseras 

av att man ser ljusblixtar. Tredje fasen är själva huvudvärken som kan variera i intensitet men 

beskriv oftast som pulserande eller dunkande.  

Magsmärta. Återkommande magsmärta är som diagnos delvis omstridd eftersom 

avgränsningarna är relativt vaga (McGrath, Goodman, Firestone, Shipman & Peters, 1983).  

Den karaktäriseras av ett antal smärtanfall som begränsar funktionen under en tre månaders 

tidsperiod samt av avsaknad av organisk skada (Claar, Walker & Smith, 1999). En 

översiktsstudie visade att förekomsten varierar från 0,4 procent till 19 procent för ungdomar 

(Chitkara, Rawat & Talley, 2005). Vissa forskare menar att det finns stora likheter med 

känslig tarm (på engelska ”irritable bowel syndrome”, IBS; Claar et al., 1999). IBS 

kännetecknas av kronisk magsmärta eller obehag, ändrade tarmrörelser samt att inga 

strukturella avvikelser finns (Shen & Nahas, 2009).  IBS är en av de vanligaste 

gastrointestinella störningarna med en uppskattad prevalens på mellan 8 och 22 procent 
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beroende på studie (Nicholl et al., 2008). IBS-gruppen har större andel psykologiska besvär 

än sina jämnåriga (Hyams, Burke, Davis, Rzepki & Andrulonis, 1996). KBT-behandlingar 

har visat sig ha viss effekt på IBS hos vuxna, även förmedlad med begränsad terapeutkontakt 

och i internetformat (Moss-Morris, McAlpine, Didsbury & Spence, 2010; Ljotsson et al., 

2011). 

Depression. Egentlig depression karaktäriseras av nedstämt humör, känsla av 

hopplöshet och påtaglig energibrist (American Pscychiatric Association, 2000). Vanligt vid 

depression är att man tappar intresse för centrala aktiviteter, koncentrationssvårigheter, känsla 

av tomhet, samt aptitförändringar. Det är vanligt med magont, huvudvärk samt 

muskuloskeletal smärta hos många ungdomar med depression (Von Knorring et al., 2004). 

Depression är en kategorisk diagnos där olika former av depressioner har olika kriterier, 

exempelvis nedstämdhet (på engelska ”low mood”) som benämns som subklinisk depression 

eller nedsatt humör (Worchel et al., 1990). 

Livstidsrisken för att någon gång drabbas av depression är i Sverige för män 23 procent 

och för kvinnor 40 procent (Duberstein, Pálsson, Waern & Skoog, 2008). Denna stora 

könskillnad återkommer utan att det finns en enskild faktor som kan förklara det (Nolen-

Hoeksema, 2000). Samma skillnad återfinns även bland svenska ungdomar mellan 15 och 17 

år, där prevalensen uppskattas till 12 procent för pojkar och 25 procent för flickor (Åslund, 

Nilsson, Starrin & Sjöberg, 2007). 

Depression kan förstås utifrån en behavioristisk tanketradition, där antagandet är att 

förändringar i kontext samt undvikande av aktiviter leder till minskad förstärkning, och 

utvecklar samt vidmakthåller depressiva symtom (Lewinsohn, 1974 via; Martell, Addis & 

Jacobson, 2001; Carvalho & Hopko 2011).   
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Figur 3. Fritt efter Lewinsohn (1974) via Martell, Addis & Jacobsson (2001). 

 

Utifrån detta tankesätt är det logiskt att behandling fokuserar på att öka antal 

förstärkande aktiviteter. Beteendeaktivering finns i lite olika varianter men har alla som syfte 

att öka aktivitetsnivå och grad av positiv förstärkning. Utfall av behandling visar också goda 

effekter för depression (Cuijpers, Van Straten & Warmerdam, 2007). Ett pilotprojekt finns i 

USA där beteendeaktivering riktad till ungdomar har använts inom motsvarighet till 

elevhälsan samt primärvård med lovande resultat (Chu, Colognori, Weissman & Bannon, 

2009; Weersing, Gonzalez, Campo & Lucas, 2008). 

Stress och ångest. En svårighet inom fältet är att begreppet stress ofta är vagt och sällan 

ordentligt definierat (Kemeny, 2003). Stress kan beskrivas som fysiologiska responser som 

uppstår inom en organism, som stimuli eller som responsen till sådana stimuli (Almén, 2007). 

I kliniska sammanhang visar sig denna svårighet ofta genom svårigheten att urskilja 

stressrelaterad ohälsa från depression (Åsberg, Nygren & Nager, 2013). Långvarig stress har i 

ett antal studier visat sig ha samband med sämre hälsa men kausalitet är oklar (Middlebrooks 

& Audage, 2008). Även ångest kan tyckas vagt definierat, och kan i vardagligt tal innebära 

lite vad som helst som är obehagligt (Psykologiguiden, 2014). I psykologin syftar ångest till 

någon form av oro eller rädsla, med varierande intensitet och varaktighet (APA, 2000). En allt 
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vanligare tanke inom KBT-fältet är att ångest är rädsla för inre stimuli medan stress är 

reaktion på yttre stimuli (Almén, 2007).   

Samtliga problem ovan har beskrivits i termer av diagnosområden. Det kan dock finnas 

anledning att förstå svårigheterna ungdomar med smärta och psykisk ohälsa upplever utifrån 

gemensamma processer, över diagnosgränserna. 

Gemensamma processer. Vi har ovan konstaterat att komorbiditet eller samsjuklighet 

är utbredd bland barn och ungdomar. Ett rimligt antagande är att det därmed skulle kunna 

finnas samband som förklarar samsjukligheten. Transdiagnostiska ansatser syftar till att 

identifiera processer eller vidmakthållande faktorer som är vanliga över psykologiska 

störningar, med avsikten att förbättra kliniska behandlingar (Mansell, Harvey, Watkins & 

Shafran, 2009). Fältet är fortfarande relativt litet men växande.  

Rationalen för transdiagnostiska behandlingar har sin grund i de stora likheterna mellan 

olika psykologiska störningar. Ansatsen karakteriseras och motiveras av att det finns 

överlappande kännetecken, hög komorbiditet eller gemensamma mekanismer över diagnoser 

(McHugh, Murray & Barlow, 2009; Mineka & Oehlberg, 2008). På senare tid finns ett antal 

framträdande exempel för behandling av komorbid depressions- och ångestproblematik ur ett 

transdiagnostiskt perspektiv (Barlow et al., 2010). En annan potentiell fördel med 

transdiagnostiska behandlingar är helt enkelt möjligheterna till kostnadseffektivitet. Empiriskt 

testade behandlingar (på engelska ”empirically supported treatments”) är omfattande att 

implementera i ordinarie verksamhet. Detta kan handla om både direkta och indirekta 

kostnader men även om att kompetensen måste finnas. Ytterligare en fördel är att 

kunskapsöverföringen mellan områden kan snabbas på. Ett stort problem med 

störningsspecifika diagnoser är att det tar lång tid innan en verksam metod inom ett 
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diagnosområde kan överföras till ett annat. Framsteg i den kliniska forskningen skulle därmed 

snabbare komma patienten till del (Wilamowska et al., 2010). 

Få transdiagnostiska studier har fokuserat på barn och ungdomar. Samtidigt finns 

argument för att rikta ansatsen till denna målgrupp: för det första då problemen i högre grad är 

på en subklinisk nivå eller av mindre kronisk karaktär, för det andra då beteendevanor och 

tankeföreställningar tycks mindre rotade och mer flexibla även om det finns motstridiga data 

(Gullone, Hughes, King & Tonge, 2010). 

Behandlingen i den aktuella studien har en transdiagnostisk ansats. Nedan följer en 

beskrivning av de gemensamma processer vi fokuserat på. 

Sömn. Sömn består av ett antal faser och cykler och karaktäriseras av nedsatt 

medvetande. Sömn har föreslagits som en mekanism gemensam för olika typer av 

problematik, snarare än som ett syndrom i sig (Harvey, 2008). Det finns ett starkt samband 

mellan sömn och huvudvärk samt muskuloskeletal smärta (Doufas, Panagiotou & Ioannidis, 

2012) och det finns ett stort antal kliniska och experimentella studier som stärker sambandet 

mellan sömn och smärtupplevelse. Ett antal studier visar på negativa utfall gällande hälsa 

samt vardagsfungerandet vid sömnproblem (Roberts, Roberts & Duong, 2008). 

Repetitiva negativa tankar. Repetitivt negativt tänkande har föreslagits ha funktionen 

att nedreglera negativ affekt (Watkins, 2008; Flink, Boersma & Linton, 2013). Nära ligger 

också begreppet katastroftankar, som definieras som en överdriven negativ mental 

uppsättning som aktualiseras vid faktisk eller förväntad smärtupplevelse (Sullivan et al., 

2001). Kognitiva mekanismer kan också förklaras i termer av innehåll, men det finns 

teoretiska argument för att istället fokusera på process och funktion (Hayes, Villatte, Levin & 

Hildebrandt, 2011). Katastroftankar har visat sig predicera både kronisk muskuloskeletal 
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smärta och depression (Velly et al., 2011). Förändringar i grad av katastroftankar har även 

visat sig predicera behandlingsutfall inom smärtområdet (Sharpe & Johnson, 2012). 

Undvikande och acceptans. Undvikande kan definieras som rädsloväckande situationer 

en person inte infinner sig i, eller förhastat lämnar (Ottenbreit & Dobson, 2004). Undvikande 

kan teoretiskt förklaras genom inlärningsteori och operant inlärning, som utgör en viktig 

grund för exponeringsbaserad behandling vid exempelvis paniksyndrom (Salkovskis, Clark, 

Hackmann, Well & Gelder, 1999). Att undvikande spelar in vid utveckling av kronisk 

muskuloskeletal smärta har stort stöd i litteraturen (Hasenbring et al., 2012), och har också 

redogjorts för i rädsla-undvikande-modellen (Vlaeyen & Linton 2000).   

Nära begreppsligt ligger upplevelsebaserat undvikande (på engelska ”experiential 

avoidance”) vilket är en affektrelaterad regleringsprocess där personer är ovilliga att vara i 

kontakt med privata erfarenheter (tankar och emotioner) och försöker reglera form, frekvens 

eller kontexten kring dessa erfarenheter (Hayes et al., 1996). I Acceptance and Commitment 

therapy (ACT) benämns detta omväxlande acceptans och upplevelsebaserat undvikande 

(Bond et al., 2011). Upplevelsebaserat undvikande har konceptuella överlapp med repetitivt 

negativt tänkande och katastroftankar (Ehring & Watkins, 2008). 

Vi har nu beskrivit de problemområden och gemensamma processer vi fokuserat på i 

studien. Nedan identifierar vi ytterligare aspekter som behöver tas hänsyn till vid behandling 

av ungdomar. 

Specifika utmaningar och möjligheter gällande ungas hälsa. Ett av de primära målen 

i ett KBT-program är att stödja ungdomar att upprätthålla eller utveckla normala 

utvecklingsvägar (Erickson & Achilles, 2004). Det finns ett antal egenskaper hos gruppen 

unga som behöver beaktas vid intervenering. Ungdomar med varierande kronisk 
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smärtproblematik (muskuloskeletal smärta, huvudvärk, och magont) har hög grad av 

skolfrånvaro (Logan, Simons, Stein & Chastain, 2008). En förklaringsmodell med exemplet 

migrän illustrerar detta samband; kognitiva ansträngningar kan förvärra huvudvärk, vilket gör 

att även om ungdomar går till skolan så blir skolarbetet lidande. Detta resulterar i ökad stress, 

vilket i sin tur ökar risken för nya migränattacker. Sambandet mellan värk, sämre skolresultat 

och stress kan liknas vid en ond cykel som är svår att bryta. Detta kan förstås utifrån en 

biopsykosocial modell för kronisk smärta hos barn (Varni et al., 1996). 

 

Figur 4. Biopsykosocial modell för kronisk smärta hos barn (Varni et al., 1996). 

 

Åldersanpassning är också viktigt att ta i beaktande. Forskning har visat vikten av 

modellinlärning för att tillgodogöra sig nya färdigheter, såsom genom frekvent användande av 

exempel (Spence et al., 2008). Textmängden i behandlingen kan behöva anpassas och ha 

fokus på upplevelsebaserat lärande snarare än på psykoedukation (Kolb, Boyatzis & 

Mainemelis, 2001). 
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En svårighet är att det i arbete med ungdomar finns ett antal frågeställningar som inte 

finns i arbetet med vuxna (Booth et al., 2004; Southam-Gerow & Kendall, 2000; Gottliebsen 

& Wennberg, 2012). Ungdomar söker hjälp i mindre utsträckning än vuxna. Förklaringar som 

ges tar upp aspekter som stigmatisering men även vissa kunskapsbrister i avseende osäkerhet 

var och för vad man kan få hjälp. En annan svårighet är att ungdomar delvis har andra 

vokabulär och laddningar på ord. En etisk aspekt är att många ungdomar som kommer i 

kontakt med hälsovården inte själva upplever att de har problem men att omgivningen gör det.  

Det skulle också kunna förklara det högre bortfallet av ungdomar i psykologisk behandling i 

jämförelse med vuxna (Kazdin, 1996). Evidensbasen för behandling är även betydligt mindre 

eftersom de flesta studier har gjorts på vuxna. 

Sammantaget finns en rad utmaningar och problem att ta hänsyn till vid utveckling av 

interventioner riktat till ungdomar. 

Lösningar på problemen 

För att bemöta de problem som beskrivits ovan finns tre interveneringsaspekter att ta hänsyn 

till: för det första; på vilken nivå intervenering sker, för det andra; vilken metod som används, 

samt för det tredje; hur interventionen ska implementeras. 

Interveneringsnivå: första linjens insatser. I Sverige bedrivs vård- och 

hälsointervenering i huvudsak på tre nivåer: i ena änden finns enklare interventioner som 

erbjuds till en stor population (exempelvis genom obligatoriska hälsokontroller i skolan), i 

andra änden finns olika typer av specialistinsatser för allvarlig, diagnostiskt avgränsad 

problematik (Socialstyrelsen, 2013). De problem som tidigare identifierats tycks i huvudsak 

inte falla in i någotdera av dessa, utan någonstans där emellan (Gottliebsen & Wennberg, 

2012). Insatser inom första linjen tycks också behöva vara av preventiv såväl som 
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behandlande karaktär. I det här sammanhanget – ungas psykiska ohälsa – menar vi att det inte 

finns någon riktig anledning att skilja mellan mer riktad prevention och behandling då båda 

moment går hand i hand. Samma intervention kan både ge en symtomminskning och 

samtidigt minska sannolikheten för framtida problemutveckling. 

 

Figur 5. Interventionsnivåer (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Första linjens interventioner hamnar mitt emellan generella insatser och specialistvård. 

Vårdnivån har flera syften: dels ska den erbjuda tidiga och lättillgängliga insatser även för de 

med en inte allt för svår problematik. Dels ska den förhindra utveckling av allvarlig 

problematik i framtiden. Till sist ska den avlasta specialistnivån och därmed ge 

förutsättningar för ökad tillgänglighet och utvecklad spetskompetens (SKL, 2012). 

Hur ska då första linjens interventioner förmedlas? Enligt SKL finns det sex modeller 

(leverantörer) för en första linje, varav en av dessa är elevhälsan, och den förmedlingsmetod 

vi arbetat efter i denna behandling. En fördel är närhetsaspekten - första linjen ska vara lätt 

tillgänglig och i ungdomarnas naturliga miljö. Skolan är den enda miljö som kan sägas 

uppfylla detta helt. Tröskeln för att söka hjälp blir då lägre, särskilt om ungdomen kan ta en 
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inledande kontakt utan vårdnadshavares vetskap. En annan fördel är möjligheten för en 

utökad elevhälsa att få ett helhetsperspektiv, där man tar hänsyn till psykisk hälsa, medicinska 

faktorer, sociala faktorer samt skolsituation, och hur dessa påverkar varandra. Det skulle 

kunna bemöta en problematik som lyfts fram med nuvarande system; att det ofta är oklart vart 

man ska vända sig - elevhälsovård, primärvård eller barn- och ungdomspsykiatrin 

(Gottliebsen & Wennberg, 2012). 

Vi har nu beskrivit första linjen som den nivå vi intervenerar på. Vi går nu över till att 

beskriva interveneringsmetoden. 

Interveneringsmetod: kognitiv beteendeterapi. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en 

psykologisk behandlingsform som baseras på forskning och teori från inlärningspsykologin, 

kognitionspsykologin och socialpsykologin. Fokus i behandlingen är målorienterat och ligger 

på samspelet mellan individ och omgivning, här och nu (Beteendeterapeutiska föreningen, 

2014). Det finns ett utbrett forskningsstöd för att KBT är verksamt vid ett brett spektrum av 

psykisk problematik, som vid depressions-, ångest- och tvångsproblematik (SBU, 2004; NICE 

2007). Vid smärtproblematik har KBT mer positiv effekt på långvarig smärta än andra typer 

av terapi, läkemedel och sjukgymnastik (Evidensstyrka 2; SBU, 2006).  

Även för barn och ungdomar är KBT-behandling väl beprövad vid psykisk problematik. 

För ungdomar har KBT visat sig effektivt över en rad psykopatologier främst inom ångest- 

och depressionsområdet (Venning, Kettler, Eliott & Wilson, 2009; Vigerland et al., 2013). 

Socialstyrelsen rekommenderar KBT vid lindrig och medelsvår depression, ångestsyndrom 

(ungdomar endast i kombination med medicinsk behandling), samt tvångssyndrom 

(Socialstyrelsen, 2010). Vid kronisk smärta hos barn har psykologisk behandling, i huvudsak 

KBT (samt avslappning), visat sig vara effektiv (Kashikar-Zuck, 2012; Eccleston, 2009; SBU, 
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2006). En metaanalys fann mer effekt på smärtintensitet än på emotionellt fungerande samt 

funktion (Palermo et al., 2010). En svårighet i tolkningen är dock att en mängd psykologiska 

interventioner och förmedlingsmetoder jämförs, samt att antalet studier som genomförts är 

relativt få.  

KBT via internet. KBT förmedlas sedan några år också via internet, och har på kort tid 

utvärderats särskilt i svensk forskning (Hedman, Carlbring, Ljotsson & Andersson, 2014). 

Internetbaserad KBT för vuxna rekommenderas av Socialstyrelsen vid lindrig depression 

(prioritet 3; Socialstyrelsen, 2010). En svårighet har varit att definiera vad som menas med 

internetbehandling. Vi använder oss av följande definition som ibland kallas den svenska 

modellen; ”internetbehandling är en terapi som baseras på självhjälpsböcker och som vägleds 

av en identifierad terapeut vilken ger återkoppling och svarar på frågor som motsvarar 

sedvanlig behandling, men även kan innefatta interaktiva element i form av automatiserade 

frågor vilka måste besvaras för att få tillgång till behandlingsmoduler” (Andersson et al., 

2008). 

Det finns ett relativt stort kunskapsunderlag för effektiviten av internetbehandlingar 

med KBT för depression, ångest samt beteendemedicinska problem (Cuijpers, van Straten & 

Andersson, 2008; Hedman et al., 2014). I grova drag är resultaten likvärdiga med resultaten 

från ”traditionella” KBT-behandlingar men det finns betydligt färre studier samt relativt få 

långtidsuppföljningar. När det kommer till internetbaserad behandling för barn och ungdomar 

är underlaget begränsat. Delvis lovande resultat har observerats för datorförmedlad KBT (via 

internet eller cd-skiva), men utifrån ett litet antal studier (Long & Palermo, 2009; Velleman, 

Stallard & Richardson, 2010; Palermo et al., 2009; Trautmann & Kröner-Herwig 2008; 2010). 
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Enligt vår vetskap finns inga publicerade, peer reviewed svenska studier av 

internetbehandlingar för ungdomar förutom inom ångestområdet (Tillfors et al., 2011).  

Behandlingskomponenter. En KBT-behandling består av olika 

behandlingskomponenter, som kan skifta utifrån inriktning och problembeskrivning. Nedan 

beskriver vi de komponenter som varit aktuella i studien. 

Psykoedukation. Psykoedukation finns i två former, aktiv och passiv, där skillnaden är 

att vid aktiv förekommer coachning för hur man ska förvalta kunskapen (Donker, Griffiths, 

Cuypers & Christensen, 2009). Typiska inslag i psykoedukation är information om orsak, 

behandlingar och ibland explicita råd som förmedlas via häfte, CD-Rom, boktips, föreläsning 

etc. (Cuijpers, Donker, Van Straten, Li & Andersson, 2010). I motsats till vad man tidigare 

trott kan passiv psykoedukation ha en liten effekt för depression och ångest (Donker et al., 

2009) och aktiv psykoedukation har inga effektskillnader i jämförelse med traditionell terapi 

(Brown & Lewinsohn, 1984; Cuijpers, 1997). 

Beteendeaktivering. Beteendeteaktivering (BA) är en beteendeterapeutisk metod som 

syftar till att öka graden av positiv förstärkning (Jacobsson, Martell & Dimidjian 2001). 

Typiska inslag i BA är fokuserade aktiviteter, ökad aktivitetsnivå, upprättande av regelbundna 

rutiner och problemlösning (Kanter et al., 2010). Studier har också visat att BA ger lika god 

effekt som mer omfattande KBT-behandlingspaket (Jacobson et al., 1996). Metaanalyser visar 

också genomgående god effekt för depression samt ångestproblematik (Cuypers, Van Straten 

& Warmerdam, 2007; Mazzucchelli, Kane & Rees, 2009). 

Savoring. Savoring har sin grund i positiv psykologi och kan översättas som 

uppskattning (Bryant, 2003). Savoring definieras som förmågan till att uppleva positiva 

emotioner samt den upplevda kontrollen över dessa. Det finns ett stort antal savoringtekniker 
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som används där den gemensamma nämnaren är att de syftar till att öka grad av positiv affekt 

(Quoidbach, Berry, Hansenne & Mikolajczak, 2010). Studier har påvisat att användning av 

savoringtekniker kan öka graden av positiv affekt (Quoibach et al., 2010; Mathews, 

Ridgeway, Cook & Yiend, 2007) och nivåer av savoring har länkats till olika ångest- och 

depressionssyndrom (Eisner, Johnson & Carver, 2009). 

Beteendeexperiment. Beteendeexperiment syftar utifrån ett kognitivt paradigm till 

kognitiv omstrukturering av kognitioner medan ett mer beteendeterapeutiskt perspektiv utgår 

från habituering (Farmer & Chapman, 2008; Longmore & Worell, 2007). Grunden i 

beteendeexperiment är att man undersöker olika antaganden och kognitioner, aktivt 

problemlöser, strukturerat genomförande och det görs en återkoppling (Linton & Flink, 2011; 

Michie, Johnston, Francis, Hardeman & Eccles, 2008). Beteendeexperiment har god effekt på 

både kort och lång sikt i jämförelse med kontroll eller mer ”ren” kognitiv intervention, främst 

inom ångestområdet (McManus, Van Doorf & Yiend, 2012). 

Sömnhygien. Sömnhygien syftar till att etablera enkla och sunda sömnrutiner utifrån vad 

som för en god sömn är gynnsamt (Brown, Buboltz & Sober, 2002). Sömnhygien består av 

utbildning kring sömn och sömnproblem, kartläggning av sömnvanor och utvärdering av en 

plan för hur sömnvanorna kan förbättras (Stepanski & Wyatt, 2003). Förutom påverkan på 

sömn finns studier som visar att sömnhygien har använts med framgång inom smärtområdet 

och då främst huvudvärk (Bruni, Galli & Guidetti, 1999; Smith & Haythornthwaite, 2004). 

Konkretiseringsträning. Med repetitiva negativa tankar (RNT) avses brett ”processen att 

tänka uppmärksamt, repetitivt eller frekvent om sig själv eller världen” (Segerstrom, Stanton, 

Alden & Shortridge, 2003 via Watkins, 2008). Ett sätt att hantera RNT är 

konkretiseringsträning, som syftar till att fokusera på sensoriska detaljer, kontext, specificitet 
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och att gå från abstrakt till konkret tänkande (Watkins, Bayens & Read, 2009). Olika former 

av konkretiseringsträning har varit framgångsrika för ångestsyndrom och depressionssyndrom 

(Mathews, Ridgeway, Cook & Yiend, 2007; Watkins et al., 2012). 

Stepped care. Ytterligare en effektivitetsfråga är ansatsen om ”stepped care”, eller 

”nivåreglerad vård" som det ungefär blir på svenska. En viss begreppsförvirring råder 

eftersom ibland används även begreppen ”sequential care” eller ”tailoring” (Treasure et al., 

1996). Inspirationen kommer till stora delar från det medicinska området där detta är etablerat 

(Sobell & Sobell, 2000). Det finns ett antal lovande resultat inom beteendemedicinska fältet, 

t.ex. vid cancerbehandling (Dalton, Keefe, Francis & Youngblood, 2004) och teoretiskt 

ytterligare ett antal fördelar (NICE, 2011). Även om forskningsunderlaget är begränsad har 

det lanserats nivåreglerade modeller på ett stort antal psykologiska störningar såsom 

depression, ångestområdet, ätstörningar och alkoholproblem (Scogin, Hanson & Welsh, 2003; 

NICE, 2011). Genom att använda sig av en nivåreglerad ansats finns också möjlighet till 

överbryggning från generella behandlingspaket till mer individanpassad behandling.  

Implementering av behandling. Implementeringsprocessen är beroende av samarbete 

mellan det som i litteraturren kallas mottagare (verksamheten där intervention ska utföras) 

och sändare (experter som utvecklat program) (Guldbrandsson., 2007). Det finns en rad 

exempel på när ambitiösa interventioner implementerats men stupat. Kärnan är om olika 

interventioner ska bli framgångsrika och bestående krävs en avvägning mellan genomförarnas 

och experternas krav (Tibbits, Bumbarger, Kyler & Perkin, 2010, Bierman 2002). Vanliga 

fallgropar är om det inte finns ett behov, man upplever det som att man redan arbetar på ett 

bra sätt med de aktuella frågorna, eller att det inte finns ett tydligt stöd från 

verksamhetsledningen. En annan svårighet är hur interventionen och dess effekt ska 
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utvärderas, vilket tidigt bör klargöras. Tydligt definierade mål minskar risken för orealistiska 

förväntningar, som annars kan leda till att interventionen upplevs som misslyckad (Ferrer-

Wreder, Stattin, Cass Lorente, Tubman, & Adamson, 2005). 

Sammanfattningsvis finns det relativt stora kunskapsluckor kring implementering och 

dess inverkan på interventioners effekt. Med det aktuella projektet syftar vi att utvärdera 

möjligheterna att intervenera effektivt i en skolmiljö genom elevhälsan. Ska en sådan 

intervenering i en framtid kunna uppgå i den ordinarie verksamheten behöver ovan nämnda 

implementeringsaspekter beaktas och följas upp, vilket vi också gör i denna pilotstudie. 

Sammanfattning. Sammantaget finns idag evidensprövade behandlingsmetoder för 

psykisk ohälsa och smärta, men också flera frågetecken: Hur kan behandlingen anpassas till 

unga? Genom vilken leverantör ska första linjens interventioner förmedlas? Vilka 

behandlingskomponenter ska inkluderas? Samt, hur kan interventionen implementeras i 

ordinarie verksamhet? Dessa utmaningar försöker vi nu adressera. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med den aktuella studien är att utvärdera om elevhälsan kan vara en lämplig arena för 

en första linjens KBT-behandling som adresserar psykisk ohälsa och smärtproblematik hos 

ungdomar i gymnasieåldern. 

De specifika frågeställningarna som studien fokuserar på är: 

För det första; är individanpassad och huvudsakligen webbaserad KBT, som tidig 

skolbaserad intervention, en genomförbar behandling för tonåringar med smärta, 

nedstämdhet och ångest? De variabler som undersöks är deltagarnas följsamhet, nöjdhet, 

personalens intryck samt tidsåtgång. 
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För det andra; ger behandlingen förbättringar på primära utfallsmått 

(funktionsnedsättning, nedstämdhet och ångest) samt på processmått (sömnbesvär, 

undvikande, oro, ruminering och katastroftankar)?                                                        

Metod 

Deltagare 

Sammanlagt fyra deltagare från Lindeskolan, en gymnasieskola i Lindesbergs kommun, 

genomförde interventionen (två av deltagarna hade dock inte helt avslutat behandlingen när 

denna rapport sammanställdes). Deltagare skulle gå i årskurs ett till tre på ett nationellt 

gymnasieprogram, dvs. mellan 16 till 18 år. För inklusion skulle denne också uppleva 

återkommande smärta (muskuloskeletala besvär, magont eller huvudvärk) i kombination med 

nedstämdhet, oro, stress eller sömnbesvär (se fullständiga inklusions- och exklusionskriterier i 

bilaga 1). Exklusionskriterier utvecklades utifrån tidigare praxis samt litteraturen och 

inkluderar symtom som kan tyda på underliggande organisk skada, så kallade röda flaggor 

(Linton, 2013; Randeva et al., 1999). 

 

Tabell 1. Deltagarpresentation 

 Årskurs Kön Smärtduration Smärtlokalisering 
Skattad smärta 

senaste månaden 

Deltagare 1 1 Kvinna + 52 veckor Rygg, huvud 8 

Deltagare 2 1 Kvinna 4-5 veckor Mage, huvud 7 

Deltagare 4 2 Man 24-35 veckor Axlar, mage 3 

Deltagare 5 1 Kvinna + 52 veckor 
Nacke, axlar, rygg, 

mage, huvud 
8 
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Procedur 

Rekrytering skedde via Lindeskolans elevhälsa, två kuratorer och två skolsköterskor, som 

informerades om inklusionskriterier samt projektets syfte och intentioner. Sammanlagt hade 

vi fem fysiska träffar med elevhälsan innan rekryteringstart med början sommaren 2013. 

Syftet var dels att fastslå logistiska och formella ramar samt förmedla vilka elever som vi 

hade i åtanke. I samband med deras ordinarie yrkesutövande (som stödsamtal, 

hälsoundersökning, ”öppen dörr” policy) informerade elevhälsans personal potentiella 

deltagare om programmet. Informationsmaterial avsedd för deltagare samt förälder delades ut 

(se bilaga 2). Elevhälsan tillfrågade potentiella deltagare om de fick kontaktas vidare. Vid 

osäkerhet kontaktade elevhälsan en av behandlingsgruppens medlemmar. 

Fem deltagare samtyckte till att bli kontaktade (se figur 6). En av elevhälsan identifierad 

potentiell deltagare avböjde kontakt. Kontakten förmedlades därefter till tre behandlare på 

universitetet, som därefter via telefonkontakt bokade in ett första informationsmöte i 

elevhälsans lokaler. Behandlare och olika baslinjer för deltagare fördelades via 

randomiseringsprocess, ”permetuated block design”, via www.randomization.com. Samma 

behandlare hade kontakten med respektive klient behandlingen igenom. Författarna till denna 

uppsats, psykologsstudenter termin 10, var tillika behandlare i denna studie, samt en leg 

psykolog tillika handledare till denna uppsats.  

Under informations- och screeningssamtalet fick deltagarna muntlig information om 

studiens syfte och upplägg, därefter svara på frågor om sin smärta och psykiska ohälsa genom 

dels en semistrukturerad intervju, dels genom frågeformulär (se bilaga 3). Deltagare fick 

instruktioner i hur dagböcker skulle fyllas i och baslinje påbörjades. Utifrån denna 

information vägde behandlaren huruvida inklusionskriterierna uppfyllts. Deltagaren fick 
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skriva på skriftligt samtycke till att genomgå behandlingsprogrammet. Deltagare 4 uppfyllde 

inte cut-off på ”Safety Behaviors and Catastrophizing Scale”, men den kliniska intervjun gav 

en bild av tillräcklig svår problematik för att inkluderas. Slutligen beställdes inloggning till 

mina vårdkontakter för deltagaren via www.minavardkontakter.se. Tidsåtgång för screening- 

och informationssamtal var 70-90 minuter. 

Vid tveksamheter konsulterades behandlingsgruppen eller elevhälsans personal för hur 

man skulle gå vidare. Deltagare 3 påbörjade inte behandling utan avbröt deltagande i slutet av 

baslinje. Deltagaren hade uppvisat eventuella röda flaggor och påbörjade baslinje, men 

remiteraddes under tiden till skolläkare, för ytterligare bedömning. Skolläkare gjorde 

bedömning att exklusionskriterier uppfylldes och skrev remiss till specialistenhet inom barn- 

och ungdomspsykiatrin (BUP). Deltagaren hade ett avslutningssamtal med sin behandlare där 

deltagaren fick rational förklarad för sig angående varför denne inte fick delta samt möjlighet 

att ställa frågor. 

Till uppstartsträffen påmindes deltagare om tid och plats samt att ta med sina 

inloggningsuppgifter till mina vårdkontakter, www.minavardkontakter.se, via sms. Vid 

uppstartträffen fick deltagaren logga in på webbplattformen och genomföra förmätning. 

Behandlaren visade hur webbplattformen fungerar, hur man skickar meddelande, hur tanken 

är att man ska arbeta med moduler samt genomförande av den första modulen. Eventuella 

funderingar och frågor från deltagare fångades upp. Tidsåtgång för uppstartsträff var 45 till 80 

minuter. Alla fysiska träffar skedde i elevhälsans lokaler. Protokoll användes för 

informations- och uppstartsträff (se bilaga 4). Efter förmätning var behandlare ”blinda” 

gällande dagliga- och veckovisa skattningar, fram till de frivilliga modulerna påbörjades. 
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Möjlighet till ytterligare livesessioner under interventionens gång har funnits och har 

genomförts. 

Avslutande session genomfördes med samtliga deltagare individuellt, även här i 

elevhälsans lokaler. Deltagarna gjorde sista modulen via webbplattformen, fyllde i 

eftermätning och genomgick semistrukturerad avslutande intervju (se bilaga 5). Avslutande 

intervju genomfördes också med de båda kuratorerna på elevhälsan som arbetat med oss 

under studien (se bilaga 6). 

 

 

Figur 6. Flödesschema Let’s App, rekrytering 

 

Behandlingsmoduler 

Behandlingsmodulerna presenteras nedan (se figur 7). Modulerna har utgångspunkt i smärt- 

och KBT-litteratur. Interventionsprogrammet och dess moduler skapades inom ramen för 

Let’s App-projektet. Modulerna fick genomläsning av en 15-åring respektive en 16-åring, 

samt en psykologstudent termin 10 i manualform innan de anpassades för webbplattformen. 
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Figur 7. Flödesschema Let’s App, behandling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll: Psykoedukation om vanliga problem samt KBT. 

Introduktion av upplägget i Let’s App. Problemövning.  

Syfte: Normalisering av problem. Deltagare får 

konkretisera problem och rangordna. 

 
Innehåll: 5 övningar relaterade till mål/värderingar + 

rational kring vikten av mål, olika typer av mål 

Syfte: Att deltagare utvecklar mål som är konkreta, 

mätbara och som ska styra behandlingen. 

Innehåll: Psykoedukation om samband mellan aktivitet 

och mående. Aktivitetsdagbok. Planera plusaktiviteter.  

Syfte: Konkret förmedla att mående varierar med 

aktivitetsnivå. Identifiera idiosynkratiska bra aktiviteter 

Innehåll: Ökning av ”plusaktivitet”, Rational och övning 

kring problemlösning samt beteendeexperiment. 

Syfte: Stegring av plusaktivitet främst sådana under 

kontroll. Genomföra beteendeexperiment. 

Innehåll: Två övningar rörande savoring och rational 

kring dessa. Stegring plusaktivitet 

Syfte: Öka grad av positiva känslor samt positiv 

förstärkning av plusaktiviteter.  

Sömnhus, innehåll: Psykoedukation kring sömnhygien. 

Övning identifiera samt genomför ändringar. 

Syfte: Förståelse att olika beteende påverkar sömnen  

Återhämtningshus, innehåll: Identifiera stressorer samt 

varva ner aktiviteter. Psykoedukation om stress 

Syfte: Förmedla att stress är ofarligt om tillräcklig 

återhämtning finns. Genomföra varva ner aktiviteter 

Kroppens hus, innehåll: Psykoedukation om smärta. Två 

övningar kring undvikande. Beteendeexperiment  

Syfte: Förmedla att långvarig smärta ofta är ofarlig. 

Normalisera rädslan samt undvikande. 

Beteendeexperiment som syftar till att utmana rädslor samt 

återuppta tidigare aktiviteter 

Tankehus, innehåll: Psykoedukation om tankar. Övning 

Identifiering av tankesnurror samt konkret tänkände. 

Syfte: Normalisera ältande men utveckla olika strategier 

för att bryta såsom distraktion och konkret tänkande. 

Sluthus, innehåll: Övning Utveckla 

vidmakthållandeprogram, hantera svårigheter i framtiden. 

Syfte: Bibehålla framsteg, identifiera ev problem. 

Obligatoriskt 

STARTHUS 

Psykoedukation 

Motivation 

Obligatoriskt 

MÅLHUS 

Värderingar 

Mål 

Obligatoriskt 

AKTIVITETSHUS 

Beteendeaktivering  

Obligatoriskt 

EXPERIMENTHUS 

Beteendeaktivering 

Beteendeexperiment 

Obligatoriskt 

UPPSKATTNING 

Beteendeaktivering 

Savoring + 

probl.lösning 

Obligatoriskt 

SLUTHUS 

Vidmakthållande 

 

Vecka 5-8: 

Valfria/ 

Rekommenderade 

Ordning bestäms 

utifrån 

dagboksskattningar 

 

 

Vecka 1 

Vecka 2 

Vecka 3 

Vecka 4 

Vecka 9 
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Webbplattformen 

För projektet har vi fått använda Akademiska Sjukhuset i Uppsalas webbplattform. Uppsala 

läns landsting använder plattformen i sin ordinarie verksamhet, och vi har använt en version 

anpassad för forskningsstudier. Plattformen är etablerad sedan tidigare och anpassad för höga 

krav på säkerhet och hantering av patienters uppgifter. Behandlarna matade sedan in 

modulerna i webbplattformen som ett separat interventionsprogram. Inloggning skedde via 

mina vårdkontakter. Deltagare kunde logga in med en personlig kod och autentisering via 

sms, alternativt via e-legitimation. Behandlare och administrativ personal loggade in via e-

legitimation kopplad till ett fysiskt id-kort via kortläsare. 

Efter inloggning har deltagaren i mina vårdkontakter fått navigera till vårdenheter och 

”smärtcentrum”, och därefter klickat in på ”internetbaserade tjänster”. Efter ett godkännande 

har deltagaren nått webbplattformen. Vilken modul deltagaren hamnar i styrs utifrån hur långt 

denne har kommit i behandlingen, som i plattformen är uppdelad i olika faser (introduktion, 

för- och eftermätning, avsnitt och moduler). Plattformen har en avskalad design med god 

överblick. Deltagaren kan navigera inom avsnittet, och även gå tillbaka till tidigare delar av 

behandlingen samt till en manual och en meddelandefunktion för kontakt med behandlare. 

Deltagarkontakt 

Under första mötet med deltagaren bestämdes hur kontakt skulle upprätthållas under 

behandlingen, som via meddelande i webbplattformen och sms. Behandlarna följde 

deltagarnas framsteg genom att logga in på webben närmare varannan dag. Vid kontakt 

fokuserade behandlaren på att berömma framsteg, problemlösa, ge respons, och motivera 

deltagaren för nästa behandlingsmodul. De gånger deltagarna inte loggat in på ungefär en 

vecka eller inte fullföljt ett avsnitt tog behandlaren kontakt via sms. 
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Design 

Designen var en ”single case” experimentell design (SCED) med multipla baslinjer, en så 

kallad AB-design (Hilliard., 1993). 

Fas A: Baslinje, vilket innebar dagliga självskattningar utan intervention. Baslinjens 

primära syfte är att ge en uppfattning om omfattning samt trenden i problemet som mäts. 

Baslinjen kontrollerar även för hot mot den interna validiteten såsom testning eller 

instrumentering. 

Fas B: Behandling, vilket innebar KBT via internet med vägledning av psykolog (fyra 

till åtta veckor), vilken innehöll sex obligatoriska basmoduler (inklusive start- och målmodul), 

respektive ytterligare fyra moduler som administrerades efter behov. Deltagaren hade 

veckovis kontakt med psykolog via en webbplattform och/eller telefon. Vid behov ägde träff 

rum i elevhälsans lokaler, och antalet träffar och innehåll individanpassades. 

SCED rekommenderas vid utvärderingen av nya behandlingsinterventioner (Kazdin, 

2003; Barlow, Nock & Hersen, 2008). En fördel med SCED är att den ger detaljerad 

information om hur interventionen fungerar för varje deltagare. Intern validitet stärks genom 

randomisering och multipla baslinjer, dvs. att interventionen sätts in vid olika tidpunkter för 

olika deltagare.  

I denna studie randomiserades deltagarna till två olika längd på baslinjen; 11 respektive 

14 dagar. Efter baslinjen (A) påbörjades behandlingen (B). Dagliga skattningar samt 

veckovisa skattningar (se nedan) gav information om varje individs progression, vilket var till 

hjälp för utvärderingen av effekten såväl som för att avgöra vilken behandlingskomponent 

som individen skulle erbjudas. Deltagare 4 och 5 randomiserades till en baslinje på 11 dagar, 

deltagare 1 och 2 randomiserades till en baslinje på 14 dagar. 
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Etikansökan för Let’s App har fått godkänt av Regionala etikprövningsnämnden i 

Uppsala (dnr 2013/516).   

Mätinstrument 

Då ungdomsskalor funnits tillgängliga har dessa använts för att vara så relevanta för 

deltagarna som möjligt. Dagboksformulär bifogas (se bilaga 7). 

Dagliga skattningar. Genomfördes på fem mått som mäter avsedd status, ett mått på 

om deltagaren genomfört en plusaktivitet (efter att deltagaren nått del 3 i behandlingen) samt 

ett mått för medicinering av värktabletter: 

1. Hur mycket smärta har du haft idag? Ringa in ett alternativ. 

2. Hur spänd eller stressad har du känt dig idag? Ringa in ett alternativ. 

3. I vilken utsträckning har du känt dig nedstämd idag? Ringa in ett alternativ. 

4. Hur bra sov du i natt? Ringa in ett alternativ. 

5. Hur mycket har du grubblat eller oroat dig idag? Ringa in ett alternativ. 

6. Har du gjort en plusaktivitet idag? Ringa in ett alternativ. 

7. Har du tagit värktablett idag? Ringa in ett alternativ. 

Fråga ett till fem skattades enligt en 0-10-skala, där noll med olika beskrivningar var 

inga besvär och tio mycket besvär (undantaget sömn där skalan var omvänd). Fråga fem och 

sex skattades ”ja” eller ”nej”, följt av på fråga sex ”Om ja, vilken?” och fråga sju ”Om ja, 

antal?”.  

Veckoskattningar. Följande instrument användes veckovis, i pappersformat. 

Pain Catastrophizing Scale-Children (PCS-C; Crombez et al., 2003). Katastroftankar 

relaterade till smärta mättes med PCS-C. De olika frågor som finns på PCS utgår från tidigare 

experimentell och klinisk forskning om katastroftänkande i relation till smärtupplevelse. 



IKBT VIA ELEVHÄLSAN  35 

Faktoranalyser av PCS visar att katastroftänkande kan ses som en konstruktion som innehåller 

ruminering, förstoring samt inlärd hjälplöshet (Osman et al., 2000). Ungdomsvarianten 

innehåller språkliga omarbetningar men med samma struktur. PCS-C har 13 mått på en 

femgradig likertskala som utgår från “inte alls” (0 poäng) till “hela tiden” (4 poäng; eg. ”När 

jag har ont blir jag rädd att smärtan ska förvärras”), totalsumma 0-52 poäng. PCS har visat sig 

ha goda psykometriska egenskaper (Sullivan, Bishop & Pivik, 1995). 

Chronic Pain Acceptance Questionnaire-Adolescents (CPAQ-A; Mccracken, 

Gauntlett-Gilbert & Eccleston, 2010). Grad av acceptans och upplevelsebaserad undvikande 

mättes med CPAQ. CPAQ är en anpassning av Acceptance and Action questionnare för 

smärtproblematik.(Bond et al., 2011, MccRacken & Keogh. 2009 ). CPAQ-A har 19 mått på 

en sjugradig skala, från ”aldrig sant” (0 poäng) till ”alltid sant” (6 poäng; eg. ”Det är ok att 

uppleva smärta”), totalsumma 0-114 poäng. Formuläret har goda psykometriska egenskaper 

och har validerats i en svensk studie där vi följt rekommendation att stryka fråga sexton 

(Wicksell, Olsson & Melin, 2009). I studien används en anpassad version för tonåringar. 

Functional Disability Inventory (FDI; Walker & Greene, 1991). Ungdomars 

självrapporterade svårigheter med fysisk och psykosocial funktionsnedsättning mättes med 

FDI. Specifikt efterfrågas svårighet att utföra specifika uppgifter (eg. “Vara i skolan hela 

dagen”, “Äta regelbundna måltider”). Instrumentet har 15 mått på en femstegs likertskala från 

”inga problem” (0 poäng) till ”omöjligt” (4 poäng), totalsumma 0-60 poäng. FDI är ett väl 

utprövat instrument som har används på en rad ungdomspopulationer med kronisk smärta. 

Homework Rating Scale (HRS; Kazantzis, Deane & Ronan, 2004). Grad av följsamhet 

när det gäller fullföljande av hemläxor mättes med anpassning av HRS. Anpassning som 

skedde var att minska antal mått från tolv till sex. HRS undersöker en rad faktorer som är 
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delvis teoretisk underbyggda men framförallt hämtade från klinisk erfarenhet. HRS har tre 

mått på en fyrstegs likertskala från ”inga problem” (0 poäng) till ”omöjligt” eller ”helt” (4 

poäng; eg., “Hur svår var uppgiften”, “Kvaliteten på genomförande”) samt tre mått på 

elvagradig likertskala från 0 till 10. Grad av följsamhet när det gäller hemuppgifter har visat 

sig vara en moderator för behandlingsutfall men standardmått saknas (Kazantzis, Deane & 

Ronan, 2000). 

För- och eftermätningar. Utöver samma skattningsinstrument som användes veckovis 

användes även följande instrument i för- och eftermätning, förmedlade antingen via 

webbplattformen (med behandlaren fysiskt närvarande) eller i pappersformat. 

Safety Behaviors and Catastrophizing Scale (SBCS; MacDonald, Linton & Jansson 

Fröjdmark, 2008). Förkortad version av SBCS som är tänkt att fånga upp undvikande av både 

beteende och kognitiv karaktär. Två frågor är tagna från ”the Fear Belief Questionnaire” och 

fyra från ”Cogniphobia Scale” vilket ger sex frågor på en femgradig likertskala 1-5, 

totalsumma 6-30. Detta mått har tidigare används på den aktuella skolan och kan sägas utgöra 

normdata. Skalan har goda psykometriska egenskaper (McDonald et al., 2008). 

DUKE Health Profile (DUKE; Parkerson jr, Broadhead & Tse, 1990). Omgjord och 

förkortad version av ”Duke-UNC Health Profile” som är tänkt att mäta upplevd hälsa, 

självkänsla samt funktionsnedsättning. DUKE består av 17 frågor på en 0-2-gradig skala med 

två varierande formuleringar (Ja, beskriver mig precis/inte alls samt inget/mycket; eg. ”Idag 

skulle jag ha problem att springa 100 meter”), totalsumma 0-34. Skalan har goda 

psykometriska egenskaper. 

The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS; Zigmond & Snaith, 1983). 

Ångest, depression samt förändringar i dessa mättes med HADS. HADS har utformats för att 
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enkelt kunna användas inom sjukvården men används även i andra sammanhang. HADS 

består av 14 frågor på en fyrgradig skala med varierande frekvensuppsättning som poängsätts 

0-3, ju högre frekvens desto högre poäng (eg. ”Jag känner mig spänd eller uppskruvad”). 

Totalsumma är 0-21 poäng, för ångestdelskalan respektive depressionsdelskalan med sju 

frågor vardera. Det har gjorts en rad svenska validitetsstudier och det finns en norsk 

utvärdering med 747 studier där HADS har använts (Bjelland, Dahl, Haug & Neckelmann, 

2002). De psykometeriska egenskaperna är goda (Lisspers, Nygren & Söderman, 1997). 

Insomnia Severity Index (ISI; Bastien, Vallières & Morin, 2001). ISI mäter subjektiva 

symtom kopplat till sömnbesvär samt konsekvenser av dessa under de senaste två veckorna. 

ISI har frekvent använts inom behandlingsstudier eller som screeningsinstrument (Yang, 

Morin, Schaefer & Wallenstein, 2009). ISI har sju mått på en femgradig likertskala (0-4 

poäng). Alla mått adderas och ger en totalpoäng på 0-28 poäng (eg. ”Hur nöjd/missnöjd är du 

med ditt nuvarande sömnmönster”). Cut-off-gränser för instrumentet är tillgängliga (Morin, 

Savar, Ouellet & Daley, 1993) och testet har acceptabla psykometriska egenskaper. 

Perseverative Thinking Questionnaire (PTQ; Ehring et al., 2011). Olika aspekter av 

repetitivt negativt tänkande mättes med PTQ. Instrumentet ska kunna användas 

transdiagnostiskt eftersom det till skillnad från traditionella repetitivt negativt tänkande-

konstrukt inte har störningsspecifikt innehåll (Ehring et al., 2011). PTQ har 15 mått på en 

femgradig skala från ”aldrig” (0 poäng) till ”nästan alltid” (4 poäng; eg ”Jag kan inte sluta älta 

tankarna”). Alla poängmått adderas, totalpoäng är från 0-60 poäng. Instrumentet har goda 

psykometriska egenskaper. 
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Analysmetoder 

Visuell Analys. Visuell analys har länge ansetts som det primära verktyget för att 

utvärdera ”single case” experimentell design (SCED).  Grundrationalen är att varje deltagare 

är sin egen kontrollgrupp och jämförelse görs mellan baslinje och behandlingsfas. 

Standard inom fältet är att ta hänsyn till fyra kriterier; förändringar i nivåer, medelvärde, 

trend samt latens (Kazdin, 2003). Förändring i nivå åsyftar om skillnad finns mellan sista eller 

första datapunkt i olika faser. Medelvärde är medlet av punkter inom respektive fas. Latens är 

tiden mellan en intervention och effekt på önskad variabel. Trend är huruvida datapunkter i 

baslinjen eller behandlingsfasen pekar i någon riktning. Det finns ett antal riktlinjer hur en 

sådan analys genomförs och hur dessa kriterier bedöms vara uppfyllda avgör att hur säkra 

slutsatser man kan dra (Lane & Gast, 2013; Kazdin, 2003). I uppsatsen presenteras data från 

dagliga mått samt veckomått i grafisk form samt tillhörande visuell analys. 

Procentuella förändringar. För- och eftermätning på ett antal mått redovisas i form av 

procentuell förändring. Data som saknas hanterades genom att använda medelvärde för 

deltagaren på instrumentet alternativt medelvärde på delskala. Procentuell förändring visas 

även för dagliga mätningar.  Dessa data är medelvärde för respektive fas (baslinje respektive 

behandling) och deltagare. Beräkningar har utförts via MS Excel. 

Statistisk analys. TAU-U är en icke-parametrisk metod som är en vidareutveckling av 

NAP (Non overlap data) genom att använda Kendalls Rank Correlation (KRC). TAU-U har 

möjlighet att kontrollera för baslinjetrend på ett mer adekvat sätt än de dominerande 

regressionsbaserade beräkningsätten (Parker, Vannest, Davis & Sauber 2011). Beräkningar i 

TAU-U görs genom ett antal steg. Parvis jämförelse av data i baslinjen samt baslinje och 

behandlingsfasen sker genom en s.k. kallat cross group ranking. Baslinjen kontrolleras för 
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trend och kvoten för baslinje och behandlingsfas visar på eventuell dominans. Variabler 

rangordnas och ett KRC-test genomförs som ger en kvot. TAU-värdet som redovisas är antal 

par som förbättrats och är ett sätt att visa trend i data. För mer ingående om matematiken samt 

logiken bakom TAU hänvisas till (Parker et al 2011).  Beräkningar har utförts på dagliga mått 

via webbapplikationer primärt på www.singlecaseresearch.org samt för kontroll 

www.vassartstats.net. 

Resultat 

Här redovisas resultat från de data som samlats in utifrån studiens frågeställningar. 

Är individanpassad och huvudsakligen webbaserad KBT, som tidig skolbaserad 

intervention, en genomförbar behandling för tonåringar med smärta, nedstämdhet och 

ångest? 

Följsamhet. En god följsamhet skulle vara ett tecken på om kravnivån och intensiteten 

för programmet varit tillräcklig. Hur följsamhet till behandling ska mätas är inte helt 

självklart. I huvudsak har en bedömning gjorts utifrån eventuella avhopp, det deltagarna 

skrivit och svarat, hur väl deltagarna uppgett att de förstått modulerna, samt hur deltagarna 

förhållit sig till tidsschemat för delarna i behandlingen.  

Kontakt har skett via webbplattformens meddelandefunktion, sms, och telefonsamtal. 

Deltagarna har i olika grad uppmuntrats och påmints om att logga in och genomföra aktuella 

moduler (se tabell 2). 
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Tabell 2. Antal meddelanden i konversation med deltagare 

 Antal meddelanden genom 

webbplattformen 

från behandlare / deltagare 

Antal sms från  

behandlare / deltagare 

Antal 

telefonsamtal 

Deltagare 1 9 / 6 -
1
 2 

Deltagare 2 6 / 6 9 / 7 1 

Deltagare 4 3 / 2 21 / 18 1 

Deltagare 5 16 / 8 15 / 11 0 
1
 Konversationshistoriken var inte tillgänglig för denna deltagare. 

Deltagarnas svar i webbplattformens moduler har analyserats. Samtliga deltagare har 

genomfört alla grunduppgifter, endast undantaget deltagare 5 som inte avslutat 

aktivitetshuset. Sammanfattat kan konstateras att deltagarna i de allra flesta fall gett bra, 

adekvata svar som visar på att de ansträngt sig tillräckligt och förstått. En del moduler har 

krävt att deltagaren planerar en aktivitet, experiment eller liknande, och svaren visar att 

deltagarna gjort detta, enbart undantaget deltagare 1 i aktivitetshuset. I varje modul har 

deltagarna också fått svara på en kontrollfråga om vad avsnittet handlat om – även här har 

svaren visat på förståelse och att deltagarna tillgodogjort sig innehållet.  

Deltagarna har emellanåt avvikit från tidsschemat och tagit längre tid att genomföra 

modulen än som var planerat (se tabell 3). Det skulle kunna tolkas på flera sätt, som att 

modulerna varit olika stora och därmed tagit olika lång tid att genomföra. Man skulle kunna 

tolka förseningarna som bristande motivation och följsamhet, men det skulle lika gärna kunna 

ses som att deltagarna är måna om att göra modulerna ordentligt och därmed tar sig längre tid. 
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Tabell 3. Antal dagar och skattningar av relevans för respektive modul och deltagare 

 

Dagar Relevansskattning 

Deltagare 1 2 4 5 1 2 4 5 M 

  Starthus
1
 1 1 1 1 8 5 9 10 8 

  Målhus 2 6 11
2
 7 7 9 10 6 8 

  Aktivitetshus 1 19 7 6 7 2 7  5,33 

  Experimenthus 11 8 7 9 5 8 10 9 8 

  Uppskattning 6 3 13 8 4 5 9 9 6,75 

  Sömnhus 1
1
 

  

6 7   9 8 

  Återhämtningshus 

   

13    10 10 

  Kroppens hus 

   

1
1
    10 10 

  Tankehus 

 

11 

 

8  7  10 8,50 

  Sluthus
1
 

 

1 1 

 

 7 9  8 

Not. M = medelvärde (relevansskattning).
 

1
 Starthus och Sluthus genomfördes i samband med uppstartsträff samt avslutande session, det 

senare undantaget för deltagare 1 och 5 som genomförde Sömnhus och Kroppens hus (pga att 

behandling fortsatte efter denna studie). 
2
 Deltagare 4 var under denna period sju dagar på semester. 

 

Nöjdhet. Hur nöjda deltagarna och skolpersonalen varit kan också säga något om 

behandlingsprogrammets genomförbarhet. Deltagarna har fått skatta hur relevant respektive 

modul har upplevts (se tabell 3). Av de första fem modulerna skattades i snitt Starthus, 

Målhus och Experimenthus högre än Aktivitetshus och Uppskattningshus. De fem sista husen 

gjordes endast av en eller två deltagare, men skattades som relevanta av dessa. 

Skattningsskalan HRS har också använts för att mäta följsamhet (omfattning, 

genomförande, samt svårighet) samt nöjdhet (motivation, hur naturligt övningen var samt om 

det används efter behandling). Genomsnitt för deltagarna på de olika skattningarna var 

omfattning 3,8 av 4, genomförande 3,4 av 4, svårighet 2,53 av 4, motivation 6,6 av 10, 

naturligt 6,5 av 10, samt efter behandling 5,9 av 10. Många skattningar, ca hälften, saknas 
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dock på HRS till skillnad från de andra instrumenten där endast någon enstaka skattning 

kunde saknas. 

Deltagarna tillfrågades hur nöjda de varit med behandlingsprogrammet genom en 

semistrukturerad intervju i samband med en avslutande session (se bilaga 5). Behandlaren 

lämnade över intervjun till den annan behandlare, för att svaren inte skulle påverkas. Samtliga 

deltagare sa att de hade blivit hjälpta av programmet. Flera sa att de fått en ökad förståelse för 

hur deras problem och mående hänger ihop (deltagare 1, 4 och 5, delvis deltagare 2). 

Webbplattformen upplevdes lite svårnavigerad i början, att det krävdes många klickningar för 

att logga in, samt att sidan inte fungerade på vissa mobiler och surfplattor (deltagare 4 och 5). 

Deltagare 5 var positivt överraskad över internetformatet, och deltagare 2 tyckte det var 

spännande att börja med ett nytt hus. Aktivitetshuset och experimenthuset upplevdes lite 

krångliga, då man behövde genomföra det uppdelat på två tillfällen (deltagare 2 och 4). 

Modulerna och texterna upplevdes annars som bra och strukturerade av samtliga deltagare, 

deltagare 1 upplevde dock vissa ord som svåra, särskilt i målhuset, och behövde slå upp 

dessa. Flera deltagare tyckte textmängden var lagom och att det var bra med valfria pop-up-

rutor (deltagare 2 och 5). Av övningar och moduler tyckte deltagarna det var mest hjälpsamt 

att lära sig att planera aktiviteter eller problemlösning kopplat till detta (deltagare 1, 4 och 5) 

respektive att sätta upp lagom svåra mål (deltagare 2). Deltagare 2 hade önskat att 

webbehandlingen varit mer fokuserat på sin problematik, och kände sig mest hjälpt av den 

live-session som genomfördes i slutet av behandlingen. Deltagare 4 hade önskat att 

behandlingen innehållit mer djupgående, inre frågor. Samtliga deltagare tyckte mötena med 

behandlare på elevhälsan fungerat bra, liksom kontakten under behandlingen och flera var 

nöjda med att snabbt ha fått svar på frågor (deltagare 1, 4 och 5). Deltagare 1 upplevde också 
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att det var bra att bli påmind när det var lite tungt. Samtliga tyckte övningsuppgifterna gick 

bra att genomföra, men deltagare 4 hade gärna fått ytterligare upptryckt information att ha 

med sig. Deltagare 1 tyckte vissa övningar var lite långa. Samtliga tyckte mätningarna 

fungerade bra. Särskilt dagboken upplevdes relevant och lagom omfattande (deltagare 2 och 

5) och en upplevde att dagboken hjälpte att påminna om behandlingen (deltagare 5). Flera 

upplevde att det var för mycket fokus på smärta eller att de frågorna inte kändes relevanta 

(deltagare 2, 4 och 5). Deltagare 4 och 5 tyckte annars att formulären var lagom många och 

relevanta, medan deltagare 1 tyckte de var lite för långa. 

Personalens intryck. För att få kuratorernas bild av interventionens genomförbarhet 

har dessa intervjuats. Kurator 1 intervjuades på plats, medan kurator 2 svarade på våra frågor 

via epost. Båda kuratorerna upplevde att projektet fungerat bra och varit roligt och spännande. 

De kände att de haft insyn och förståelse för vad som gjorts och att kontakten varit bra och 

lagom frekvent. Kurator 1 hade dock önskat en ökad tydlighet om vilken information vi 

delger och inte delger till elevhälsan och hur exempelvis krissituationer skulle hanteras. 

Rekryteringen upplevdes lite svår inledningsvis men att det löstes bra med tydliga 

inklusionskriterier och ett förhållandevis litet antal deltagare (kurator 2). Förmedling av 

kontakt gick lätt och smidigt och flöt ihop naturligt med ordinarie arbetsuppgifter (kurator 1 

och 2). Båda beskrev att arbetet kopplat till projektet, som rekrytering och rumsbokning, tagit 

väldigt lite tid i anspråk (utslaget ca 15 minuter per vecka enligt kurator 2), undantaget de 

inledande informationsmötena. Kurator 2 beskrev att det skulle finnas vissa svårigheter att i 

sin ordinarie yrkesroll ta ett behandlaransvar: det ingår inte i nuvarande tjänstebeskrivning att 

bedriva behandling, det är osäkert hur det skulle gå ihop med andra roller (exempelvis i 

mobbingärenden), och ökade resurser skulle förmodligen vara nödvändiga. Kurator 1 
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upplevder att en stor fördel under studien har varit att hon kunnat erbjuda en konkret 

behandling, i jämförelse med att remittera till barn- och ungdomspsykiatrin där eleverna inte 

alltid fått hjälp eftersom det krävs att de uppfyller diagnoskriterier. 

Tidsåtgång. En förutsättning för att driva en första linjens behandling genom 

elevhälsan skulle kunna vara att den är tidseffektiv, så behandlaren kan administrera 

tillräckligt många interventioner samtidigt. Studiens två behandlare uppskattar att de 

spenderat 45 minuter per vecka för två deltagare under interventionen, inklusive tid för 

påminnelse-sms, telefonsamtal etc.   

Ger behandlingen förbättringar på primära utfallsmått (funktionsnedsättning, 

nedstämdhet och ångest) samt på processmått (sömnbesvär, undvikande, oro, 

ruminering och katastroftankar)? 

För att svara på våra frågeställningar om behandlingen gett förbättringar på primära 

utfallsmått samt på processmått behöver vi väga samman resultaten från dagliga skattningar, 

veckoskattningar samt för- och eftermätningar. Dag- och veckomätningar presenteras 

deltagare för deltagare, för att sätta resultaten i sitt interveneringssammanhang. För- och 

eftermätning presenteras för deltagarna gemensamt. 

Dag- och veckomätningar. Från de dagliga skattningarna, tidigare redogjorda för 

under metod, presenteras deltagare för deltagare nedan resultaten för de fem dagliga måtten 

smärta, stress, nedstämdhet, sömn, samt grubbla, uppdelat för respektive deltagare. För måttet 

sömn, det enda måttet där ökade värden är ”positiva”, har vi vänt skattningarna i respektive 

graf för att kunna presentera på ett lättläst sätt tillsammans med övriga mått. Från de 

veckovisa mätningarna presenteras resultaten för funktionsnedsättning, acceptans samt 
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katastroftankar också redogjorda för i metoddelen. Här är det positivt med ökade värden på 

acceptans och sänkta värden på funktionsnedsättning och katastroftankar.  

Deltagare ett (figur 8, 9, tabell 4). Deltagaren hade randomiserats till en 14 dagar lång 

baslinje. Ett av fem dagliga mått skattas lägre under behandling i jämförelse med baslinje 

(nedstämdhet) och tre mått skattas stabilt (sömn, stress och smärta) utifrån K-Tau beräkning 

samt procentuell förändring. Grubbla skattas lägre utifrån K-tau men når inte vårt gränsvärde 

på 30 procent förändring. Detta överensstämmer med den visuella analysen. I måtten som 

räknas stabila finns dock trenden att sömn försämras något, smärta är oförändrad medan stress 

delvis förbättras. Generellt visar de dagliga skattningarna på lägre problematik ju längre 

behandlingsfasen pågår, undantaget sömn, men med olika nivåförändringar. 

Veckomätningarna skattas stabilt sett över hela perioden, utan tydliga förändringar på något 

mått förutom acceptans som försämrats. Dock kan vi se en negativ korrelation mellan 

katastroftankar (PSC) och acceptans (CPAQ), d.v.s. att när katastroftankar ökar minskar 

acceptans och omvänt. 

Analys: Två veckor in i behandling sker en förbättring när det gäller nedstämdhet samt 

grubbla vilket sammanfaller med beteendeaktiveringsfasen. Det finns en variation i 

dagsskattningarna för dessa mått men generellt är trenden nedåtgående mellan början av 

behandling samt slutet av behandling. Grubbla har dock ett relativt stort antal outliers vilket 

gör att medelvärdesförändringen inte blir så stor. Smärta förändras inte och det finns ingen 

tydlig trend. Stress minskar under behandlingens lopp men nivåförändringarna är relativt små. 

Sömn försämras under behandlingens lopp men det finns fler outliers under behandlingsfasen. 



IKBT VIA ELEVHÄLSAN  46 

 

 

Figur 8. Dagliga skattningar, deltagare ett 

Tabell 4. Dagliga skattningar, deltagare ett 

 Smärta Stress Nedstämdhet Sömn Grubbla 

Medelvärde 

baslinje 

4,31 5,77 6,31 7,31 6,75 

Medelvärde 

behandling 

4,31 4,87 4,31 7,68 5,6 

Procentuell 

förändring 

0 -16% -32% + 5% -14% 

TAU-B +0.07 -0.3 -0.59* +0.2 -0.36 

* p < ,05 
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Figur 9. Veckoskattningar, deltagare ett 

 

Deltagare två (figur 10, 11, tabell 11). Deltagaren hade randomiserats till en 14 dagar lång 

baslinje. Fyra av fem dagliga mått skattas lägre under behandling i jämförelse med baslinje 

(nedstämdhet, grubbla, stress och smärta) utifrån K-Tau beräkning samt procentuell 

förändring. Sömn är i princip oförändrad även om data visar en liten försämring. Data 

karaktäriseras av en generell trendminskning när det gäller problematiken, förutom den för 

sömn. Visuell analys ger att det finns nedåtgående trend för smärta, grubbla samt stress under 

baslinjen. Deltagaren har relativt låga nivåer av problematik när det gäller nedstämdhet och 

sömn. I veckoskattningarna ser vi en positiv trend för acceptans, och funktionsnedsättning 

men ej för katastroftankar. 

Analys: Deltagaren visar stora förändringar under inledande delen av behandling på 

nedstämdhet, grubbla och stress. Detta sammanfaller med beteendeaktivering, vilket är det 

teoretiskt förväntade. Största förändring sker i grubbla. Nedstämhet och stress förblir låga 
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genom hela behandlingen. Detsamma gäller grubbla även om det finns större variation. 

Smärta förändras relativt lite initialt. Förändringarna uppkommer veckan efter att deltagaren 

genomgått beteendeexperiment och smärta sjunker då kraftigt. Under avslutande delarna av 

behandlingen uppger deltagare mycket låg smärta. Sömn försämras lite vilket sammanfaller 

med beteendeaktivering. 

 

 

Figur 10. Dagliga skattningar, deltagare två 

 

Tabell 5. Dagliga skattningar, deltagare två 

 Smärta Stress Nedstämdhet Sömn Grubbla 

Medelvärde 

baslinje 

5,71 2,36 1,43 2,14 4,71 

Medelvärde 

behandling 

2,12 1,35 0,24 2,06 2,02 

Procentuell 

förändring 

-63% -43% -83% -6% -57% 

TAU-B -0.87* -0.53* -0.8* -0.47* -0.75* 

 

* p < ,05 
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Figur 11. Veckoskattningar, deltagare två 

 

Deltagare fyra (figur 12, 13, tabell 6). Deltagaren hade randomiserats till en 11 dagar 

lång baslinje. Fem av fem dagliga mått skattas lägre under behandling i jämförelse med 

baslinje (smärta, stress, nedstämdhet och grubbla) utifrån K-Tau beräkning samt procentuell 

förändring. Baslinjen när det gäller smärta visade för stor trend nedåt och bröt mot 

antaganden för statistiska metoden vi använde. Visuell analys visar trendsänkning för stress. 

Under behandlingsfasen visar deltagaren kraftig sänkning för alla mått. För de veckovisa 

skattningarna ligger värdena stabilt hela vägen på oproblematiska nivåer förutom ändringar i 

negativ riktning sista mätningen. 

Analys: Sömn har stor variation och relativ spretig data men generellt lägre under 

behandlingsfasen jämfört med baslinjen. Smärta hade en statistisk trend i önskad riktning 

under baslinjefasen och är därför svårt att uttala sig om. Nedstämdhet, grubbla samt stress 

sjönk kraftigt under de inledande delarna med beteendeaktivering. Stress försämrades delvis 

under de delar som sammanföll med beteendeexperiment men återgick därefter till låg nivå. 

Förvånansvärt är att acceptans sjunker ganska mycket sista mättillfället. 
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Figur 12. Dagliga skattningar, deltagare fyra 

 

Tabell 6. Dagliga skattningar, deltagare fyra 

 Smärta Stress Nedstämdhet Sömn Grubbla 

Medelvärde 

baslinje 

1,27** 4,18 3,64 5,91 3,09 

Medelvärde 

behandling 

0,21 1,61 1,08 3,76 0,87 

Procentuell 

förändring 

-84% -62% -70% -36% -72% 

TAU-B -0.68* -0.75* -0.79* -0.66* -0.65* 

* p < ,05 **  p<,05 för baslinjetrend 
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Figur 13. Veckoskattningar, deltagare fyra 

 

Deltagare fem (figur 14, 15, tabell 7). Deltagaren hade randomiserats till en 11 dagar 

lång baslinje. Deltagaren visar inte på några skillnader mellan behandlingsfasen samt baslinje 

på något av de dagliga måtten utifrån K-Tau-beräkning samt procentuell förändring. Vissa 

små förbättringar finns dock när det gäller alla mått. Visuell analys visar en viss trend i alla 

mått förutom för grubbla. Visuell analys visar trend mot försämring (nedstämdhet och stress) 

och förbättring på övriga mått (grubbla, sömn och smärta). Visuell analys visar också att 

deltagaren försämrades på de flesta mått de inledande veckorna av behandlingen. Bland 

veckoskattningarna ökar acceptans och har positiv trend de sista veckorna. Katastroftankar 

skattas stabilt på en hög nivå men har en sänkning vid sista mättillfället.  

Funktionsnedsättning har en kraftigt positiv utveckling. 

Analys: Deltagaren visar på främst ökad smärta under beteendeaktiveringensfasen men 

även andra mått försämrades under inledande delen av behandlingen. Tredje 

behandlingsveckan sker dock ett trendbrott och under de kommande veckorna sker en 
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förbättring. Detta sammanfaller med beteendeexperiment samt savoringtekniker. Dock är 

detta långt ifrån enhetligt och framförallt när det gäller grubbla är detta fortsatt problematiskt 

för individen. Svårigheten att tolka data beror på följande; endast sett till medelvärden finns 

små förbättringar. Trenden i data visar att deltagaren initialt försämras, därefter i nivå med 

baslinje och därefter förbättras men med viss variation. 

 

 

Figur 14. Dagliga skattningar, deltagare fem 

 

Tabell 7. Dagliga skattningar, deltagare fem 

 Smärta Stress Nedstämdhet Sömn Grubbla 

Medelvärde 

baslinje 

5,2 6,3 6 5 7,2 

Medelvärde 

behandling 

4,95 6,04 5,31 4,11 6,59 

Procentuell 

förändring 

-7% -4% -10% -18% -9% 

TAU-B -0.21 -0.13 -0.21 -0.27 -0.25 

* p < ,05 
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Figur 15. Veckoskattningar, deltagare fem 

 

 

För- och eftermätning. Nedan presenteras resultaten från för- och eftermätning, där 

skattningsformulären som mäter undvikande, funktionsnedsättning, repetitivt negativt 

tänkande, depression, ångest samt sömn ingick. 

Tabell 9. Behandlingsresultat, för- och eftermätning 

D
el

ta
g

ar
e 

Primära utfallsmått Processmått 

DUKE FDI HADS-D HADS-A ISI SBCS PTQ PCS CPAQ 

1 20    15 38          38 6         4 10       6 20     11 25       18 52   49 31 26 64  50 

2 11      7 10           0 2         2 9         10 5        8 20       26 32    29 28 28 55  72 

4 17    11  3              2 7         2 8           4 7        4 14       14 26    25 5   11 94  77 

5 19    17 20            5 9         8 19       18 13     12 25       21 40    46 25 21 38  49 

Not. Första talet i respektive cell är förmätning, det andra eftermätning. 
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Resultatsammanfattning. Sammantaget ser vi lovande, men inte entydiga, resultat av 

behandlingen (se tabell 10 nedan för en översikt för behandlingsresultaten för primära 

utfallsmått samt processmått). Sammanfattningsvis kan sägas att interventionerna har varit 

framgångsrika när det gäller två deltagare (deltagare 2 och 4) med förbättringar på i princip 

alla utfallsmått och ett antal processmått.  Interventionen har varit delvis framgångsrik för en 

deltagare (deltagare 1) med förbättringar på majoriteten av utfallsmåtten men få ändringar på 

processmått, samt visar i princip ingen effekt för en deltagare (deltagare 5) förutom när det 

gäller funktionsnedsättning. Måtten som generellt förändrats mest rör funktionsnedsättning, 

nedstämdhet, sömn och ruminering.  Två processmått, katastroftankar och undvikande, är i 

princip oförändrade. 

Tabell 10. Behandlingsresultat för primära utfallsmått och processmått för respektive 

deltagare 

D
el

ta
g

ar
e 

Primära utfallsmått Processmått 

Funktions-

nedsättning 
Nedstämdhet Ångest Sömnbesvär Undvikande Stress Ruminering 

Katastrof-

tankar 

1  ++ + +   (+)  

2 ++ +  (+) -  + +  

4 ++ ++ + ++  + + - 

5 +        

Not. Funktionsnedsättning mäts utifrån FDI samt DUKE, nedstämdhet från dagliga 

skattningar samt depressionsskalan på HADS, ångest från ångestskalan på HADS, 

Sömnbesvär från dagliga skattningar samt ISI, undvikande utifrån SBCS, stress från dagliga 

skattningar, ruminering från dagliga skattningar samt PTQ, samt katastroftankar från PCS.  

+ på dagliga mått signifikant K-TAU värde samt 30 procent förändring i positiv riktning  

+ På för- och eftermätningsmått 30 procent förändring i positiv riktning  

(+) Signifikant K-TAU värde men ej 30 procent förändring 

- På för- och eftermätningsmått 30% förändring i negativ riktning 
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Diskussion 

Vi har redovisat resultatdata för de fyra deltagare som fullföljde pilotstudiens 

behandlingsprogram. Vi ska nu försöka sätta dessa i ett sammanhang gällande psykisk ohälsa 

bland unga, implementering av första linjens interventioner i en utökad elevhälsa, KBT via 

internet utifrån en transdiagnostisk- och nivåreglerad ansats, samt utifrån 

forskningsmetodologiska aspekter. Vi börjar med att diskutera vad resultaten säger utifrån 

våra frågeställningar. 

Är individanpassad och huvudsakligen webbaserad KBT, som tidig skolbaserad 

intervention, en genomförbar behandling för tonåringar med smärta, nedstämdhet och 

ångest?  

Denna frågeställning kan besvaras utifrån ett antal aspekter. Följsamhet till 

behandlingsprogrammet visade sig vara god, med avsaknad av avhopp och uppvisad god 

förståelse i svar och genomförande av moduler. Det skulle kunna förklaras som att 

interventionen varit lagom krävande, men också att deltagare fått tillräckligt bra stöd. 

Skattning av modulernas relevans har varit varierande, men deltagarna har överlag beskrivit 

sig nöjda med programmet. Personalen på elevhälsan har berättat om positiva intryck, och 

interveneringen har inte visat sig alltför tidskrävande. Sammantaget ser vi en god 

genomförbarhet för behandlingsprogrammet utifrån de variabler som utvärderats. Rekrytering 

utfördes av elevhälsans personal, där vi enbart delgivit instruktioner.  

Sju personer rekryterades sammanlagt tills rekryteringsprocessen avbröts så att inte 

intervention skulle överlappa sommarlovet. En svårighet att utvärdera intresset för 

behandlingen är att webbplattformen blev försenad vilket fördröjde starten av 

rekryteringsprocessen. 
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När det gäller intresset från ungdomarna för att delta i behandlingen bedöms det ha varit 

gott. Sex av sju tillfrågade tackade ja till att delta i behandlingen medan en tackade nej vilket 

visar att internetförmedlad KBT var acceptabel. Tyvärr saknas mer detaljerad information om 

individen som tackade nej. Alla deltagare som påbörjade behandling fullföljde denna och 

visade god följsamhet. Viss kontakt via telefon och sms förekom för att uppmuntra 

deltagarna. Skattningar och kommentarer visar genomgående att materialet var lättförståeligt, 

adekvat och relevant även om enstaka undantag fanns. 

Det nära samarbetet med elevhälsan har medfört tydliga fördelar, då 

behandlingsprogrammet i princip genomförts i klinisk miljö. Rekrytering har skett inom 

ramen för den ordinarie verksamheten och därför medfört relativt lite merarbete för 

personalen. Skolsköterskor och kuratorer, som genomfört rekryteringen, har varit bekanta 

med deltagarna och vi har därmed kunnat få ett helhetsperspektiv. Möjligen kan dock detta ha 

lett till ett selektionsbias, där potentiella deltagare missats (Edvardsson, 2003). Kuratorerna 

har uppgett det som positivt att kunna erbjuda en konkret intervention. Fysiska möten och 

sessioner har genomförts i elevhälsans lokaler, som därmed varit en samlande knytpunkt och 

ingång. Vi har i studien tagit tillvara på de fördelar SKL pekat ut med att bedriva en första 

linje genom en utökad elevhälsa (se tabell 10). Dessa aspekter är värda att hålla fast vid om 

programmet i framtiden skulle uppgå i ordinarie verksamhet.  

  

Tabell 10. Fördelar med en elevhälsobaserad modell för första linjens insatser, enligt SKL 

Närhet 
Första linjens vård finns nära tillgänglig i vardagen, och tröskeln 

för att söka hjälp är låg. 

Helhetsbild 

En integrerad verksamhet där många kompetenser och perspektiv 

ingår (SKL föreslår också samarbete med aktörer som 

socialtjänst och primärvård). 



IKBT VIA ELEVHÄLSAN  57 

En konsekvens att göra rekryteringen via elevhälsan tycks ha varit att deltagarna i 

studien haft relativt svår problematik, särskilt inom ångest- och panikområdet. Detta skulle 

kunna vara ett tecken på att elevhälsan inte upplevs så problematisk eller stigmatiserande att 

vända sig till, vilket skulle vara ytterligare ett argument för elevhälsan som leverantör av 

första linjens interventioner. Utifrån könsfördelningen, då betydligt fler tjejer än killar deltagit 

i studien, skulle vi kunna spekulera att killar upplever mer stigma att söka hjälp för psykisk 

ohälsa än tjejer. Könsfördelningen skulle också kunna förklaras utifrån en högre 

depressionsprevalens för tjejer (Nolen-Hoeksema, 2000). Om hur stigma påverkar framförallt 

sökandet men även deltagande av behandling finns relativt omfångsrik litteratur (Corrigan, 

2004). Att vi genomgående normaliserat svårigheter samt betonat vikten av kontexten borde 

teoretiskt också kunna påverka hur deltagarna attribuerat sin psykiska ohälsa och det ligger i 

linje med hur man kan minska stigma (Corrigan, 2004). I framtiden skulle möjligen 

rekryteringen kunna göras bredare, exempelvis genom att de föreläsningar om psykisk ohälsa 

som ägt rum i vissa klasser i samarbete med universitetet blir del av ordinarie verksamhet. Ett 

annat sätt skulle vara att dela ut en folder om programmet i samband med den generella 

hälsokontrollen som erbjuds samtliga elever i årskurs ett i gymnasiet. 

Ger behandlingen förbättringar på primära utfallsmått (funktionsnedsättning, 

nedstämdhet och ångest) samt på processmått (sömnbesvär, undvikande, oro, 

ruminering och katastroftankar)? 

De dagliga måtten mäter variabler som anses vara utfallsmått (nedstämdhet, smärta och 

stress) samt processmått (grubbla och sömn). Veckomätningar omfattar utfallsmått 

(funktionsnedsättning) samt processmått (acceptans samt katastroftankar). Detta är förstås en 
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delvis artificiell uppdelning eftersom det finns överlapp mellan vissa konstrukt samt att det 

kan diskuteras huruvida till exempel sömn är ett processmått eller utfallsmått (Harvey, 2004).  

Sammanfattningsvis kan sägas att interventionerna har varit framgångsrika när det 

gäller dagliga mått för två deltagare (deltagare 2 och 4 med förbättringar på fyra av fem 

respektive fem av fem mått; ett mått är dock tveksamt beroende på signifikant förbättring 

redan under baslinjen), delvis framgångsrik för en deltagare (deltagare 1 med förbättringar på 

två av fem mått samt positiv trend på två mått) och visar i princip ingen effekt undantaget 

funktionsnedsättning för en deltagare (deltagare 5 med dock positiva trender för alla mått). 

Med framgångsrik menas signifikant förbättring vid jämförelse av data från baslinje och 

behandlingsfas utifrån parvisa jämförelser med hänsyn tagen till baslinjetrenden. Grovt 

innebär det att minst 75 procent av enskilda datapunkter i behandlingsfasen är ”bättre” (lägre 

eller högre beroende på skala) än enskilda datapunkter i behandlingsfasen samt minst 30 

procent förändring i önskad riktning.  

Det tycks finnas ett mönster att utfallsmått förbättrats mest. Två deltagare har liknande 

förbättringar över både utfallsmått och processmått men där större andel av utfallsmåtten 

ändras. En deltagare har i princip endast förbättringar på utfallsmått medan den sista har små 

förändringar på processmått och trender när det gäller utfallsmått. Många processmått är 

oförändrade och den allra största förändringen i processmått finns på sömn som ofta räknas 

som ett utfallsmått.  

Ett annat mönster är att interventionen visat betydligt mer effekt på de dagliga 

skattningarna än på veckomätningar med varierande frågeformulär, som för katastroftankar 

samt acceptans. Undantaget är funktionsnedsättning, där tre av fyra deltagare haft en positiv 

utveckling under behandlingen. Att minska funktionsnedsättning har vi menat varit viktigt av 
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flera anledningar; dels då behavioristiska depressionsbehandlingar länge fokuserat på ökad 

exponering för positiva stimuli, dels då dysfunktion kan vara en källa till konflikt i de ungas 

relationer. Det är också ett konkret mått och har ett egenvärde för deltagare (eg ”jag kunde 

inte göra det här men nu kan jag det”). Interventioner som syftar till att öka aktivitetsnivå har 

varit särskilt betonat i behandlingsprogrammet och en behandlingseffekt är därmed inte 

förvånande. För tre av fyra deltagare finns i slutet av behandlingen endast liten 

funktionsnedsättning och resultaten ligger i linje med förändringar i främst nedstämdhet och 

stress men även grubbla. Detta skulle kunna förstås ur perspektivet att ju mindre 

funktionsnedsättning desto bredare beteenderepertoar och därmed potentiell tillgång till 

positiva förstärkare. Teoretiskt skulle det kunna diskuteras som att beteendeaktivering 

uppfattas som en form av exponering eftersom deltagare uppmanades att återuppta beteende 

som undvikits. 

Katastroftankar har i litteratturen och denna studie identifierats som en viktig 

transdiagnostisk process. Teoretiskt kan vikten av katastroftankar förstås genom att hög nivå 

är ett hinder för nyinlärning i form av generalisering av rörelser och aktiviteter (Goubert, 

Francken, Crombez, Vansteenwegen & Lyzens, 2002; Crombez et al., 2002) och det har 

kliniskt visat sig att hög grad av katastroftankar kan förhindra generalisering till andra 

kontexter (Flink, Boersma & Linton, 2010, Goubert et al 2002).  

De deltagare som hade mindre smärtduration och katastroftankar (deltagare 2 och 4) har 

haft bäst utfall.  Detta resultat kan sägas gå delvis i linje med rädsla-undvikandemodellen där 

låg grad av katastroftankar predicerar snabbare återgång till funktion (Vlaeyen & Linton 

2000; Amundsen et al., 2012) samt att nivå av katastroftankar är en stabil prediktor för 

behandlingsutfall (Smeets, Vlaeyen, Kester & Knottrenus, 2006; Sharpe & Johnson., 2012). 
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Deltagare med minst förbättring (deltagare 1 och 5) hade nivåer av katastroftankar som låg 

högre även i jämförelse med vuxen klinisk population med kronisk smärta (Osman et al., 

2000). Liksom för vuxna skulle det kunna tyda på att det för dessa deltagare krävs mer 

omfattande interventioner (Linton et al., 2012, Goubert et al 2002). 

Nivåsänkning av katastroftankar under behandling anses vara en av de bästa 

prediktorerna för behandlingsutfall när det gäller vuxna (Smeets et al 2006, Sharpe et al 

2012). Detta har dock inte gällt för denna studie eftersom deltagare 2 och 4 som förbättrats 

mest i övrigt har oförändrade värden respektive försämrats medan deltagare 1 och 5 

marginellt förbättrats när det gäller katastroftankar. 

Det empiriska stödet för att behandlingsutfall är avhängig av förändring av 

katastroftankar är svagt när det gäller ungdomar eftersom detta endast undersökts i ett fåtal 

studier och inga entydliga slutsatser kan dras (Kashikar-Zuck et al., 2013). Våra resultat kan 

tolkas som att det faktiskt är mindre viktigt än hos vuxna. 

Transdiagnostisk och nivåreglerad ansats 

Vi har konstaterat att det finns en utbredd samsjuklighet, både mellan psykisk ohälsa och 

smärta samt inom respektive problemområde. KBT utifrån ett transdiagnostiskt fokus borde 

då vara fördelaktigt eftersom man kan adressera flera problemområden i samma behandling 

(Harvey et al., 2004; Hoftun et al., 2012). Som tidigare noterats har få transdiagnostiska 

studier fokuserat på ungdomar; för att kunna utvärdera om ansatsen skulle vara effektiv 

behövs behandlingsstudier som visar behandlingseffekt men också förändringar i teoretiskt 

föreslagna mekanismer.  

En transdiagnostisk grundtanke är att förändring i processmått ska föregå förändring i 

utfallsmått vilket inte är helt entydligt i vår studie. Våra resultat stödjer bara delvis den 
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transdiagnostiska tanken. Deltagare 2 och 4 har förbättrats på alla dagliga mått innan de 

specifikt riktade modulerna blev aktuella men med små förändringar på förmodade 

transdiagnostiska mekanismer förutom sömn och grubbla. Deltagare 1 förbättrades däremot 

inledningsvis på nedstämdhet och grubbla, vilket ligger mer i linje med tänkandet kring 

beteendeaktivering där syftet är att förbättra just dessa områden (Jacobson, Martell, & 

Dimidjian, 2001).  Sömnen hade inledningsvis en negativ trend för deltagare 1 och 2. Det 

skulle kunna motsäga det transdiagnostiska perspektivet, men i kliniska litteraturen finns dock 

exempel på paradoxer där förbättringar på ett område ger initialt försämringar på ett annat 

närliggande. Exempelvis finns en transdiagnostisk behandlingsstudie rörande sömn och 

smärta där förbättringar på sömn gav tillfälligt försämrad smärta (Pigeon et al., 2012).  En 

möjlig förklaring till resultatet enlig författarna var eftersom folk blev piggare av bättre sömn 

blev de fysiskt aktiva för snabbt och fick därmed smärta. 

Den kanske mest distinkta skillnaden mellan våra deltagare var durationen av smärta 

där deltagare 2 och 4 hade haft smärta från en månad till ett halvår medan deltagare 1 och 5 

hade haft smärtproblematik i över ett år. Behandlingsutfall visar på vikten av tidiga insatser så 

att inte problematiken cementeras. Utifrån ett biopsykosocialt perspektiv skulle längre 

duration av problematik kunna förklaras med följande exempel (fritt utifrån Varni et al., 

1996); en smärtepisod med ackompanjerade emotioner gör att ungdomen får mer frånvaro. 

Detta kan i sin tur leda till att ungdomen kommer efter i skolan och kan förlora sitt 

studiebidrag. Detta borde leda till mer stress, ungdomen får tillgång till färre positiva 

förstärkare samt fler konflikter med till exempel föräldrar, lärare och kompisar. Samtidigt sker 

en växelverkan där ungdomens copingstil, kognitiva tolkningar samt upplevd socialt stöd 

påverkas. Det vore intressant utifrån den här förklaringen samt våra resultat att undersöka 
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huruvida duration av smärtproblematik påverkar mängden av triggers för ungdomars psykiska 

ohälsa. 

Insatsen i studien utgår från en nivåreglerad ansats, men det är svårt att utvärdera om 

ansatsen haft någon behandlingseffekt för våra deltagare. Flera deltagare gav dock uttryck för 

att de uppskattade individanpassningen. Behandlaren har i kommunikation med deltagaren 

och utifrån sin kliniska bedömning och input från mätdata fått avgöra när fysiska sessioner 

behövts. Även om vi ser teoretiska fördelar och att modeller har formulerats finns det få 

studier som kan visa att ansatsen har god effekt. Det finns dock goda skäl att tro att en 

nivåreglerad ansats är kostnadseffektiv, eftersom det minst omfattande 

behandlingsalternativet utifrån behovet förmedlas (NICE, 2011). Att för våra deltagare ha 

intervenerat enbart på en nivå hade möjligen inte matchat deras behov, eller blivit för 

tidskrävande. Om det visar sig framgångsrikt skulle alltså nivåreglerad vård kunna frigöra 

resurser och i förlängningen bättre möta det stora behovet av psykologisk behandling 

(Abrams et al., 1996). Ett stöd för den nivåreglerade ansatsen är att vi inte har haft några 

avhopp vilket annars är vanligt hos ungdomar. Exempelvis nämns i litteratturen 40-60 

procents grad av avhopp för ungdomar (Kazdin 1996). 

KBT via internet 

I den aktuella insatsen har behandling främst förmedlats via internet. Det finns skäl att 

fundera kring förmedlingsmetod. KBT via internet har inte utvärderats lika omfattande för 

ungdomar som för vuxna och det är därmed inte givet hur en internetbehandling bör 

ungdomsanpassas, även om det finns viss kunskapsbas (Johansson & Bjärehed, 2008; 

Hedman et al., 2014; Stinson, Wilson, Gill, Yamada & Holt, 2009). I denna studie har vi gjort 

ett försök genom språklig åldersanpassning, konkreta exempel och minskad psykoedukation 
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med fokus istället på upplevelsebaserat lärande. Tidigare har redogjorts för att dessa 

övervägningar gjorts utifrån tidigare forskningsstudier (Johansson & Bjärehed, 2008).  I 

litteraturen används ibland istället för behandling begreppet ”self management”, som 

definieras som individens förmåga att hantera symtom, fysiska och psykologiska 

konsekvenser och livsstilsförändringar avhängiga av kronisk ohälsa. Detta ligger i linje med 

KBT-tänket i allmänhet, och det beteendemedicinska perspektivet samt denna studie i 

synnerhet (Barlow, Wright, Sheasby, Turner & Hainsworth, 2002).  

Om kunskapsbasen ökar skulle det vara intressant att utgå från Pauls klassiska 

frågeställning ”vad fungerar för vem och under vilka omständigheter” och göra mer 

kvalificerade antaganden för vilka ”subgrupper” av ungdomar internet-KBT borde vara 

särskilt lämpligt respektive olämpligt.  

Det finns en brist på studier som utvärderar implementeringsaspekter av första linjens 

interventioner, varav denna studie förhoppningsvis kan tillföra ny kunskap. Att implementera 

evidensbaserade behandlingar för unga i klinisk miljö har inte visat sig helt enkelt i tidigare 

forskning (Weisz, Ugueto, Cheron & Herren, 2013, Weisz, Ross & Hawley 2005). När 

patienter förmedlats genom klinisk praktik har behandlingseffekten i många fall minskat 

(Weisz et al 2013). Fler studier skulle därmed behöva utvärdera aspekter av behandlingar i 

vardaglig klinisk kontext, som exempelvis hur deltagares respons kan guida behandling och 

hur implementering sker kopplat till beslutsfattande.  

Styrkor och svagheter 

En möjlig svaghet med studien är att deltagare 5 parallellt (sedan länge) hade stödsamtal med 

kurator, vilket är en hot mot den interna validiteten och försvårar möjligheten att dra 

slutsatser. En av kuratorerna beskriver samtalsstöd såhär: ”Samtalsstöd är en form av samtal 
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som sker någorlunda regelbundet, över tid och innehållet utgår från det behov som personen 

har. I stödsamtal ingår främst att visa andra perspektiv men kan även ingå rådgivning om hur 

man kan gå tillväga med olika problem, hänvisa till andra instanser för specifika problem som 

inte ryms inom samtalsstödet.” (Personlig kommunikation, 2014). Denna intervention bör 

dock ha fångats upp av baslinjen då samtalsstödet fanns redan då. Att stödsamtal hölls skulle 

även kunna argumenteras vara en styrka eftersom det ligger i linje med att interventionen ska 

kunna ingå relativt friktionsfritt i elevhälsans utbud.  

En andra svaghet med studien är det relativt lilla antalet deltagare där fyra redovisas i 

uppsatsen. Ett större antal deltagare hade varit önskvärt eftersom den vetenskapliga logiken i 

SCED bygger på replikering (Hilliard, 1993). Denna svaghet modifieras dock delvis av att det 

har funnits många datapunkter på respektive deltagare. Deltagarantalet kan försvaras med att 

denna studie ska ingå i ett större projekt där resultaten replikeras över fler individer. En stor 

del av arbetet har handlat om att utveckla interventionen samt testa genomförbarhet både av 

webbplattformen men även ramarna för samarbetet med elevhälsan. 

Frågeformulären som användes var en blandning av barn-, ungdoms- och 

vuxenvarianter, vilket skulle kunna vara en tredje svaghet. Utifrån våra deltagares ålder, i 

gränslandet mellan barn och vuxen, var det dock inte givet vilket formulär som skulle 

användas. Vi har gjort avvägningar från formulär till formulär vilken variant som varit mest 

lämplig för målgruppen. Generellt kan sägas att formulären och skattningsfrågorna tycks ha 

fångat upp skillnader mellan deltagare och testtillfällen. Det finns få instrument med svenska 

normer för ungdomar och åldern 16 till 18 år inom smärtområdet. Det är därmed svårt 

uppskatta hur stor förändring som innebär klinisk förändring, vilket också är en nackdel. 
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Denna svaghet modifieras dock delvis av att vi inte använder oss av inferentiell statistik, det 

vill säga att resultaten inte generaliseras till population. 

En fjärde svaghet är att det saknas veckomätningar för baslinjeperioden. Det hade varit 

önskvärt att ha fler mätpunkter även för instrumenten PCS, CPAQ och FDI. Detta mildras 

dock delvis av att samma instrument användes i förmätningspaketet, och att formulären anses 

ha goda psykometriska egenskaper samt att upprepade (i det här fallet) dagliga skattningar är 

den främsta grunden till visuella analyser (Kazdin, 2011). 

En både styrka och svaghet är användningen av SCED (”single case” experimentell 

design) och beräkning av icke-parametrisk statistik. Metodutveckligen inom SCED tog fart i 

början av 2000 talet och har sedan dess fortsatt med ett antal test med både styrkor och 

svagheter (Parker & Brossart, 2003). Statistiska test i denna studie har använts på SCED-

studier under 2010 talet (Parker et al., 2011). En av ambitionerna med metodutvecklingen är 

att göra data från SCED mer standardiserad samt möjliggöra att de kan ingå i metaanalyser 

även om idiosynkratiska mått används. En svaghet är att tillvägagångsättet är långt ifrån lika 

utprövat som traditionell inferentiell statistik. En styrka med de tester som använts är att de 

bättre hanterar snedfördelad data där sällan medelvärdet eller median är en bra indikator 

(Wilcox & Keselman, 2003). 

En ytterligare styrka är beräknad trend på baslinjer för dagliga mått där endast en av 

tjugo beräkningar visade signifikant trend. En förlängning av samma metod användes på 

mellanfaser kontrast med signifikanta skillnader på tolv av tjugo analyser i önskad riktning. 

Generellt i SCED gäller att desto stabilare baslinjetrend desto säkrare slutsatser kan dras 

(Parker et al., 2011; Barlow et al, 2008). Dessa beräkningar överensstämmer nästan helt med 

vår redovisning av mer ”traditionella” SCED-mått - visuell analys samt procentuell 
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förändring. Överensstämmelse har i två fall ej funnits mellan K-TAU och procentuell 

förändring, detta i data med ett relativt stort antal outliers, vilket matematiskt förväntad. 

Ytterligare en möjlig styrka är att behandlare var ”blinda” när det gäller dagliga- och 

veckovisa skattningar fram till efter att de första frivilliga modulerna hade valts. Vi antog att 

det skulle kunna öka behandlingstrohet och behandlarens fokus på den aktuella modulen. En 

annan styrka var användandet av dataförändring som avgörande för vilka moduler som 

aktualiseras för respektive deltagare. Detta ska ses i sammanhanget att en framtida behandling 

avses kunna användas av t.ex. kuratorer eller sjuksköterskor, och utifrån enkla riktlinjer kunna 

avgöra vilka moduler som respektive deltagare ska göra. Olika algoritmer eller cut off-värden 

har tidigare använts i nivåreglerad vård med viss framgång (Bower & Gillbody, 2005). Val av 

moduler har gjorts utifrån signifikant förändring på mått, deltagarnas önskemål samt klinisk 

bedömning. I princip var dessa överlappande, undantaget för en deltagare där panikliknande 

symtom fångades upp av behandlaren men inte i skattningsformulären (här valdes utifrån 

klinisk bedömning att genomföra en live-session). 

Vi har identifierat ett antal förbättringsområden för Let’s App som webbaserad 

behandling, liksom för fältet i stort. Dagens internetbehandlingar tycks inte helt ha hängt med 

den tekniska utvecklingen utan präglas åtminstone delvis av de begränsningar som fanns när 

de förmedlades på cd-skiva eller som självhjälpsböcker. Textavsnitt och övningar skulle 

kunna läsas in och förmedlas via ljud eller video, något som skulle förbättra tillgängligheten 

samt ha pedagogiska fördelar eftersom ungdomar har olika inlärningsstil (Reiff, 1992). Med 

internet numera tillgängligt i de flesta mobiltelefoner skulle aktiviteter kunna registreras 

direkt efter en övning, och dessutom ge omedelbar förstärkning – en klar 

inlärningspsykologisk fördel för att stärka ”nyttiga” beteenden. Om data kan samlas digitalt 
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kan behandlaren också hållas direkt uppdaterad och har därmed bättre möjligheter att hjälpa 

deltagaren, samt minska administrationstiden. Denna kritik ska dock inte förväxlas med hur 

”flashig” en webbplattform är – utseendet tycks inte påverka behandlingsresultatet (Hedman 

et al., 2014). 

Avslutningsvis konstateras att detta är den första behandlingen av sitt slag i Sverige – 

ingen studie har via elevhälsan genomfört en i huvudsak internetbaserad, transdiagnostisk 

KBT-intervention. Att skräddarsy behandlingen utifrån en nivåreglerad ansats för en 

internetbehandling är också nytt och har visat sig görbart. Detta har varit en pilotstudie med 

delvis lovande resultat, men dessa behöver replikeras med ett större antal deltagare. En 

möjlighet i framtiden är en randomiserad kontrollerad gruppdesign (RCT).  

Implikationer och framtiden 

Psykisk ohälsa bland unga är ett samhällsproblem. Det innebär ett lidande för många 

drabbade och påfrestande kostnader för den offentliga ekonomin. Sammanfattningsvis pekar 

allt mer mot att behandlingar har bättre förutsättningar att lyckas om man intervenerar tidigt, 

jämfört med om problematiken tillåtits att cementeras. Det är vedertaget att det finns ett stort 

behov av att etablera strukturer för första linjens interventioner, men det är inte klart exakt 

vilken metod eller vilket format som har bäst möjligheter.  

Studien har visat att det är logistiskt och praktisk möjligt att genomföra en KBT-

intervention i samarbete med elevhälsan, både utifrån kvantitativa och kvalitativa data. Att 

vissa av deltagarna har haft problem under lång tid (mer än ett år) styrker vårt antagande att 

ungdomar av olika anledningar inte söker sig till eller fångas upp av den traditionella 

hälsoapparaten. Intimt hänger detta ihop med behovet av tidiga interventioner, eftersom 

resultaten tydligt visar att en längre problemduration hänger samman med ett sämre 
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behandlingsutfall. Det transdiagnostiska antagandet att förändring i processmått ska föregå 

förändring i utfallsmått kan dock inte styrkas. Generellt har behandlingen haft mer effekt på 

utfallsmått och i mindre grad på processmått, vilket inte teoretiskt är det förväntade. 

Liksom övrig sjuk- och hälsovård måste första linjens insatser vara teori- och 

evidensbaserade, vetenskapligt testade och replikerade, och på ett adekvat sätt 

implementerade i existerande verksamheter. Det är förvånande hur få behandlingsstudier som 

berör ungdomar som finns inom detta område, och i synnerhet lite om vilka mekanismer som 

är involverade. Vi hoppas att denna och följande studier bidrar till mer kunskap om psykisk 

ohälsa hos unga och hur den kan hanteras på ett bättre sätt än idag.  
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Bilaga 1  
Inklusionskriterier 

 

 

Kriterier för inklusion är att eleven:  

 

1) går i årskurs 1-3 på gymnasiet på ett nationellt program 

2) lider av besvär från rygg, axlar och/eller nacke, huvudvärk eller magont 

3) har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig materialet   

4) skattar över bestämd gräns på generiska katastroftankar, som ett mått på psykologiska 

riskfaktorer (gränsen baseras på tidigare data från Lindeskolan) 

5) samtycker till att inte förändra i pågående behandlingsinsatser under projekttiden 

 

Kriterier för exklusion är:  

 

1) S.k. "röda flaggor" dvs. medicinska tillstånd som medför att primärt medicinsk 

behandling bör komma i fråga 8alternativ läkarundersökning för uteslutning) 

 

Symtom 1: Svårigheter att känna att du är kissnödig, eller kissat på dig 

 

Symtom 2: Domningskänslor runt ändtarmen eller könsorganen 

 

Symtom 3: Domning, stickning eller svaghet i båda benen 

 

Symtom 4: Att fötterna känns ostadiga 

 

Symtom 5: Blod i avföringen 

 

Symtom 6:  Yrsel, Blackout, koncentrationssvårigheter(kombination) 

 

Symtom 7: Stor viktförlust 

 

Symtom 8: Ansiktsförlamning 

 

 

2) Svår psykiatrisk problematik: Psykos, allvarlig ätstörning och liknande som orsakat 

inneliggande på psykiatrisk klinik det senaste året 

 

3) Pågående missbruk   
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Bilaga 2 

Information om att delta 

Let’s app! 
 

Vill du delta i studien? 

Den här informationen är till för att du ska veta vad det innebar att delta i forskningstudien 

och programmet Let’s app. Läs igenom informationen nedan innan du bestämmer dig. 

 

Studiens syfte 

Studien handlar om att utvärdera effekten av ett behandlingsprogram för ungdomar med 

smärta eller värk och som samtidigt känner sig nedstämda eller stressade. För din del 

handlar det om att utveckla olika färdigheter som gör att du bättre kan hantera de här 

besvären i din vardag. Programmet utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT) och de delar 

som ingår har tidigare visat sig vara till hjälp för personer med smärta, nedstämdhet och 

stress.  Det vi nu vill pröva är ett nytt upplägg där vi anpassar programmet efter dina behov 

samt att behandlingen delvis sker via internet. 

 

Vad det innebär att delta i studien 

Studien utförs via Örebro universitet och beroende på vilken hjälp du behöver kommer 

behandlingen ta allt från några veckor till ungefär 10 veckor. Innan själva behandlingen 

börjar kommer vi träffa dig på Lindeskolan för att fråga dig om dina besvär. Det gör vi för att 

undersöka om Let's app är lämpligt för dig. Besked om du får delta kommer du att få några 

dagar efter vi har träffats. Om du deltar i studien kommer du få besvara ett antal 

frågeformulär före och efter behandlingen, varje vecka under behandlingstiden samt sex 

månader efter behandlingen avslutats. Du kommer dessutom få besvara några korta frågor 

varje dag under behandlingstiden. Detta görs för att kunna anpassa behandlingen till dina 

behov på bästa sätt men även för att avgöra om behandlingen fungerar för dig. 

Behandlingsprogrammet går ut på att du ska testa nya sätt att göra och tänka i din vardag 

och därför kommer du få olika uppdrag att göra på egen hand. 
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Viktig information 

Allt material som samlas in kommer att hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (PuL; 

1998:204). Personuppgiftsansvarig är Örebro universitet. Enligt personuppgiftslagen, PuL, 

har du rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och 

vid behov få eventuella fel rättade. Kontaktperson är Ida Flink, Institutionen för juridik, 

psykologi och socialt arbete, Örebro universitet, ida.flink@oru.se 019-303740. 

Informationen som samlas in under studien är konfidentiell, vilket betyder att den hanteras 

med försiktighet så att ingen får reda på att just du deltar och vad du svarar i frågeformulär. 

Resultatet kommer att publiceras på olika sätt, till exempel i vetenskapliga tidskrifter. Där 

kommer det dock vara omöjligt att se att just du har deltagit i studien. Ingen särskild 

försäkring är tecknad för projektet, men din ordinarie försäkring på gymnasieskolan gäller. 

Att delta i studien är frivilligt och du får avbryta när som helst utan att ange någon särskild 

orsak och utan att det får några konsekvenser för dig. Om du avbryter kommer vi att 

kontakta dig och höra hur du mår för att säkerställa att du inte är i behov av ytterligare hjälp. 

Om du är under 18 år kommer dina föräldrar få information om att du deltar i studien samt 

ett informationsblad om studien.  

  

mailto:ida.flink@oru.se
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Samtycke till att delta 

Let’s app! 
 
 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. 

Om du väljer att avstå eller avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför och det 

kommer heller inte påverka din fortsatta kontakt med skolhälsovården. 

 

Var vänlig läs dessa punkter innan du godkänner ditt deltagande 

*Jag samtycker till att medverka i denna studie. 

* Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien. 

*Jag förstår att jag kan avbryta deltagandet när som helst (även efter att ha påbörjat 

behandling) utan att uppge någon orsak och utan att det påverkar min kontakt med 

skolhälsovården. 

*Jag samtycker till att mina resultat används i denna studie med vetskap om att mina 

uppgifter behandlas konfidentiellt och i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). 

 

Signatur    Namnförtydligande 

 

……………………………………  …….………………………… 

 

 

Ansvarig forskare 

Ida Flink 
Center for Health and Medical Psychology (CHAMP) 
Örebro universitet 
ida.flink@oru.se 
019-303740 
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Let’s app! 
 

Lära ungdomar hantera smärta, grubbel och deppighet 
 

Föräldrainformation 
 
Vad är problemet? 
Återkommande smärta och värk är vanliga besvär hos tonåringar. Det kan handla om ont i magen, 
huvudvärk eller ryggbesvär. Andra vanliga bekymmer är att känna sig stressad eller lite deppig. Ofta 
förekommer smärta, stress och nedstämdhet samtidigt, och många gånger påverkas såväl sömn som 
ungdomens mående. Det tycks som att de här problemen hänger samman, och Let’s app fokuserar 
på att hjälpa ungdomen att lära sig hantera dem.   
 
Hur vill vi tackla problemet? 
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv behandling mot problem med smärta, stress och 
nedstämdhet hos ungdomar. I KBT arbetar man målinriktat med tankar, känslor och beteenden. I det 
här projektet är utgångspunkten KBT via internet, som skräddarsys utifrån ungdomens behov och 
kombineras med en personlig kontakt med en behandlare. I behandlingen kommer att förklaras vad 
smärta, nedstämdhet, stress och ångest är. Olika verktyg och tekniker för att hantera problemen 
kommer att finnas som övningar. Syftet är att förse ungdomen med färdigheter för att hantera 
problem på ett sätt som är till hjälp i vardagen.  
För mer information om KBT, se www.psykologiguiden.se  
 
Steg i behandlingen 
Steg 1. KBT via internet med vägledning av psykolog (5-9 veckor): Innehåller fyra basmoduler som 
alla får. Resterande interventioner anpassas efter behov. Ungdomen har veckovis kontakt med 
psykolog via en webbplattform och/eller telefon.  

 
Steg 2. KBT-träffar med psykolog (2-4 veckor): Om det finns behov erbjuds träffar med psykolog i 
skolhälsovårdens lokaler. Antalet träffar och innehåll individanpassas. 

 
Behandlingen kommer att fokusera på gemensamma faktorer som påverkar både smärta och psykisk 
ohälsa. Exempel på gemensamma faktorer är oro, ruminering (ältande) och undvikande av olika 
aktiviteter. Vi kommer ha ett flexibelt, individanpassat behandlingsupplägg, där både längd och 
innehåll anpassas efter behov. Om tonåringen förbättras redan efter de första grundläggande 
behandlingsmodulerna kan behandlingen avslutas utan ytterligare insatser. 
 
Vad krävs av ungdomen? 
I KBT krävs att ungdomen själv arbetar aktivt med olika övningar och hemuppgifter. Målet är att få 
nya färdigheter att hantera vardagen. Ungdomarna kommer att få fylla i en loggbok där de skattar 
hur de mår och hur behandlingen fortlöper. Ungdomen har förstås rätt att avbryta sitt deltagande 
närsomhelst under behandlingen utan att det påverkar fortsatt kontakt med skolhälsovården. 
 
Vad är syftet med Let’s app?  

http://www.psykologiguiden.se/
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1) Öka ungdomens förmåga att fungera i vardagen såsom i skolan, med vänner, i sociala och 
fysiska aktiviteter.  

2) Utveckla ungdomens färdigheter i att lösa problem, hantera problem (coping) och delta i 
aktiviteter som är bra för välmåendet på lång sikt.  

3) Minska symtom eller problem som ofta går hand i hand med smärta såsom ångest, 
nedstämdhet och sömnproblem. 

4) Öka ungdomens (och förälderns) förståelse för smärta, smärttillstånd och närliggande 
problem, till exempel hur problem utvecklas samt hur man bryter detta. 

 
Sekretess och etik 
Olika typer av internetbehandling har genomförts under ett antal år i Sverige både via universitet 
samt landsting. Det innebär att det finns utprövade system som garanterar deltagarnas integritet. 
Uppgifter som samlas in i forskningssyfte kommer att behandlas enligt etiska riktlinjer och sekretess. 
Allt material kommer att presenteras i avidentifierad form. Projektet har genomgått granskning vid 
Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala.  
 
Vid frågor om projektet är ni varmt välkomna att kontakta projektansvarig! 
 

Kontakt 

Ida Flink, leg. psykolog och Fil. Dr i psykologi, 
projektansvarig: 
 e-mail ida.flink@oru.se, telefon 019-303740 mobil 
073-7298499 
 
Steven J. Linton, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, 
professor i psykologi 
 
Bob Persson, psykologkandidat 
 
Martin Arvidsson, psykologkandidat 
 
Center for Health and Medical Psychology (CHAMP), 
Örebro universitet 
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Bilaga 3 

Screeningsamtal samt frågeformulär  

MALL FÖR SCREENINGSAMTAL 

 

 Material 

Penna 

Två dagböcker+2  kuvert 

SBSC 

Samtycke 

Ev fördjupad informationsblad 

□ Samtycke dela ut + samla in 

□ Frågeformulär (SBSC, generisk katastrofiering) 

□ 

 

Frågor om röda flaggor (enligt mall, se nedan) 

 

□ Frågor om psykiatrisk vård (enligt mall, se nedan) 

 

□ Frågemall om symtom, besvär, funktion (Enligt mall, se nedan) 

□ Informera om skattningar+ presentkort. Ge information om att det är en 

förutsättning att deltaga men nämn fördelar för individen.  

 

□  

 

 

Alternativ 1 (Återkommer med besked oavsett vilket) 
Lämna ut 2 dagböcker + kuvert och instruktioner att börja baslinje 

Ordna inloggningsuppgifter till mina vårdkontakter 

Boka in uppstartmöte direkt efter baslinjens avslut. 

 

Återkommer inom 3 dagar med besked telefonvägen 

 

Boka in (om behov) avslagsmöte i  

 

 

Beslut 
□ Inklusion 

□ Inklusion, om godkänt efter konsultation av skolsköterska, sjukgymnast eller 

läkare 

□ Exklusion, ange orsak: 
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Alternativ 2 (Rätta SBSC ”on the fly” och ge besked direkt) 

□ A Om inklusion:  (SBSC Tjej 21 av 30, Kille 19 av 30) inga röda flaggor 

Lämna ut 2 dagböcker + kuvert. 

Ordna inloggningsuppgifter till webbplattformen + Mina vårdkontakter 

Boka in startmöte.___________________________________________ 

 

□ 

B Om osäkert   Antingen lågt på (SBSC Tjej 21 av 30, Kille 19 av 30) eller 

osäkert röda flaggor. 

Förklara att vi återkommer med besked telefonvägen efter samråd i 

teamet/sjuksköterska 

Ordna Mina vårdkontakter (eftersom det är bra att ha) 

Boka in startmöte/avslagsmöte, lämna ut två dagböcker + kuvert 

□ C Om tydliga röda flaggor alt för lågt på SBSC 

Lämna ut informationsblad om smärta och komorbida tillstånd. Förklara varför 

exklusion 
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Screeningsamtalsmall 
 

 

Be deltagaren beskriva följande, om de angett vid sjuksköterskekontakten att de upplevt 

dessa symtom. Återknyt till deltagarens svar; ”Du har angett att du har upplevt…” Fråga 

när/hur ofta/hur intensivt symtomen uppträder. Fråga också deltagaren om denne har 

uppsökt läkare för dessa symtom, och om de har fått någon förklaring till symtomen.   

 

Röda flaggor Symtom 1: Svårigheter att känna att du är kissnödig, eller kissat på dig 

 

Symtom 2: Domningskänslor runt ändtarmen eller könsorganen 

 

Symtom 3: Domning, stickning eller svaghet i båda benen 

 

Symtom 4: Att fötterna känns ostadiga 

 

Symtom 5: Blod i avföringen 

 

Symtom 6:  Yrsel, Blackout, koncentrationssvårigheter(kombination) 

 

Symtom 7: Stor viktförlust 

 

Symtom 8: Ansiktsförlamning 

 

 

 

 

 

 

 

Psykiatrisk 

sjukdom 

Har du under det senaste året vårdats inneliggande på psykiatrisk 

avdelning? 

 

  

 

 

Allmänt Kommentarer: 
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FRÅGEFORMULÄR 

SBSC (delskala catastrophizing) 

Vi är intresserade av de tankar och känslor Du har när Du inte mår bra (t ex värk i 

rygg/nacke/axlar eller sömnsvårigheter). Kryssa i frågorna nedan även om Du inte har 

de här problemen just nu 

 

  

   Stämmer Stämmer

 Stämmer Stämmer Stämmer 

   inte alls  dåligt delvis   bra   helt

        

När jag har problem (även om jag inte 

har de här problemen just nu)… 

 

          

 … kan jag inte sluta tänka på det.                                          

 … tänker jag hela tiden på hur mycket jag                                            

      skulle vilja bli kvitt problemet. 

 … blir jag rädd för att mina besvär ska förvärras.                                         

 … undrar jag om det är något allvarligt fel på mig.                                          

 … finns det ingenting jag kan göra för att lindra                                  

      symptomen.          

 … tror jag att jag aldrig blir kvitt problemet.                                          
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Syfte   nte    a   eltaga en f   att f  en s  ty l g b l  so     l gt a  s    gheterna.  

Eventuellt med idén att istället för skattningar att vi använder intervjun till att välja frivilliga 

modulerna? 

 

- Symptombeskrivning  
(Tänk Skinner)  Undersöka utifrån områden nedstämdhet, stress, oro, smärta, sömn 

  

Vilka symptom/problem har deltagaren?  

 

 

Hur upplever deltagaren sina symptom? 

 

 

 

Hur besvärande är symptomen (skala 0-10)? 

 

 

 

Hur smärtsamma är symptomen (skala 0-10)? 

  

 

 

Finns det någon gång symptomen känns särskilt besvärliga? (Variation helg/vardag t.ex.) 

 

 

 

Finns det någon gång symptomen känns mindre besvärliga?  

 

 

 

Om smärta, Beskriv den senaste episoden som upplevdes mer besvärlig: 

 

 

Var uppkom symtomen? 

 

 

När uppkom symptomen? 
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- Inlärningshistoria: 
(Tänk Pavlov) 

 

När och hur började besvären? 

 

 

Hur utvecklades de? 

 

 

 

Vad tror deltagaren förvärrade symptomen/besvären? 

 

 

 

Fanns det något som mildrade symptomen/besvären? 

  
 
 

- Beteende, tankar och känslor: 
 
Vad kan du göra trots symptom/besvär? 

 
 
 
Vad kan du inte göra pga. symptomen/besvären (som du gjorde tidigare)? 

 
 
 
Hur aktiv är du i vardagen? 

  
 
 
Vad gör du när symptom/besvär förvärras? 

 
 
 
Vad tänker du  när besvären förvärras? 

 

 

 

Vad känner du  när besvären förvärras? 
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Vad tänker du att symptomen/besvären kommer att leda till i framtiden? 

 

 

 

Vad gör du för att stå ut med symptomen/besvären när det är som värst? 

  

 

 

Vilka ”knep” använder du  för att kunna göra aktiviteter som är svåra pga. symptom/besvär? 

 
 
 

- Kontext: 
 

                       
 
 
Har du                         
 
 
                                       
 
 
                                                                              
(Tillgång till dator, avstånd brevlåda) 
 
Hur vill du bli kontaktad (Mail, SMS, Programmet) 
 
Vad känner du att du behöver mest hjälp med? 
 
 
 

- Övrigt 
 

Finns det andra bekymmer deltagaren vill ta upp? 
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Bilaga 4 

 

 

MALL FÖR UPPSTARTSSAMTAL 

 

 

□ Material 

Frågeformulären (titta igenom innan att alla är med) 

8 dagböcker+kuvert 

Fungerande WI-FI 

 

□ PRE- Frågeformulär (alla upptryckta) 

□ Bakgrundsfaktorer  

□ 

 

Duke Health Profile (DUKE) 

□ Hospital and Anxiety Depression Scale (HADS) 

□ Insomnia Severity Index (ISI) 

□ The Pain Catastrophizing Scale for Children (PCS-C) 

□ Persevative Thinking Questionnare (PTQ) 

□ The Chronic Pain Acceptance Questionnaire – Adolescence (CPAQ-A) 

 

□ 

Functional Disability Index (FDI) 

 

 Dela ut dagböcker för 8 veckor+ kuvert. Undersök hur det har gått att fylla i 

dagbok. Problemlös om  svårigheter 

□ Introducera behandlingsmodulen 

□  Hur man loggar in + annat teknisk 

□  Olika moment i modulerna (Introduktion, Matilda, Hyperlänkar,Övningar) 

 Klargöra vår roll 

 Feedback på olika övningar 

 Vi finns tillgängliga för frågor/förtydliganden (i första hand via 

”modulmail”) 

 Möjlighet till träffar vid behov 

□ Fånga upp deltagarens frågor, funderingar. 
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Bilaga 5 

Intervjuguide deltagare 

 

Passade programmets fokus dina behov? 

  - vad passade dig bra? 

 

 

Har programmet hjälpt dig hantera dina problem/ gett dig verktyg? 

  - hur har det hjälpt? 

 

 

Har programmet gett dig en större förståelse för dina problem? 

  - på vilket sätt? 

 

 

Hur upplevde du mötena här på elevhälsan? 

  - kände du dig lyssnad på, lagom långa? 

 

 

Hur upplevde du hemsidan och husen? 

  - relevanta, lagom långa, lagom svåra? 

 

 

Hur upplevde du övningarna/uppgifterna? 

  - relevanta, lagom långa, lagom svåra? 

 

 

Hur upplevde du kontakten med oss behandlare? 

  - lyhörda, lagom ofta? 

 

 

Hur upplevde du att svara på frågeformulären? 

  - dagliga skattningar, veckomätningar, för- och eftermätning 

  - relevanta, svåra, lagom många? 

 

 

Var det något som var särskilt bra under behandlingen? 

  - något hus eller övning? 

 

 

Var det något som du saknade? 

 

 

 

Var det något som var överflödigt? 
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Intervjuguide kuratorer 

 

Övergripande, hur bra tycker du projektet fungerat? 

 

 

 

 

Upplever du att du varit välinformerad under projektet?  

  - insyn i vad vi gjort, förståelse 

 

 

 

Hur upplever du att kontakten fungerat med oss? 

  - lagom frekvent, tillgänglighet 

 

 

 

Hur upplever du att rekryteringen fungerade? 

  - information från oss, kontakt med deltagare 

 

 

 

Hur gick det att förmedla deltagarna till oss? 

  

 

 

Hur upplever du att ditt arbete med projektet gick ihop med övriga arbetsuppgifter? 

  - några problem eller intressekonflikter? 

 

 

 

Hur mycket tid uppskattar du att du lagt på projektet? 

  - tid per vecka, sammantaget 

 

 

 

Med stöd och fortbildning, tror du att ni som kuratorer skulle kunna vara behandlare genom 

ett liknande program implementerat på skolan? Och skulle det vara intressant? 
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Bilaga 6 

Datum: 
 

Dagbok skattningar  

 

Hur mycket smärta har du haft idag?  Ringa in ett alternativ. 
 

0       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

inte alls ont         outhärdligt ont 

 

 

Hur spänd eller stressad har du känt dig idag?  Ringa in ett alternativ.  
 

0       1 2 3 4 5 6 7 8 9       10 

helt lugn              mycket spänd 

 

 

I vilken utsträckning har du känt dig nedstämd idag?  Ringa in ett alternativ. 
 

    0       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

inte alls         väldigt mycket 

 

 

Hur bra sov du i natt?  Ringa in ett alternativ. 
 

0       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

inte alls bra         mycket bra 

 

 

Hur mycket har du grubblat eller oroat dig idag?  Ringa in ett alternativ. 
 

0       1 2 3 4 5 6 7 8 9       10 

inte alls             väldigt mycket 

 

 

Har du gjort en plusaktivitet idag?  Ringa in ett alternativ. 
 

ja        nej        

Om ja, vilken? ………………………...................... 

 

Idag har jag tagit värktablett -         Ja, antal ________ Nej 

 


