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KPP-klinisk 
primärvårdspsykologi

Dialektik 

Systematisk implementering 
av aktuella nationella riktlinjer 
och regionala medicinska 
riktlinjer

Uppkomst av nya hypoteser 
och forskningsfrön som 
uppstår i mötet mellan 
behandlare och patient 



Grundprinciper - befolkningen

SNABB KONTAKT FÖR
INVÅNARNA

LIKA BEHANDLINGSINSATSER EVIDENSBASERAD VÅRD PARALLELLA 
FORSKNINGSPROJEKT, FÖR 

ATT UTVÄRDERA 
BEHANDLING SOM UTFÖRS 

OCH UTVECKLA NYA 
METODER 



Grundprinciper - personal

UTVECKLING TILLITSBASERAT 
LEDARSKAP

ALLA ÄR
INNOVATÖRER

NY

KUNSKAP



Forsknings-
plattform 

Projekt 

IMPACT

PEER-SUPPORT 

SÖMN

MIGRÄN



IMPACT
I N T E R N E T  M E D I E R A D  P S Y K O L O G I S K  B E H A N D L I N G  – A C C E P TA N C E A N D  
C O M M I T M E N T T H E R A P Y – I M PA C T

I K B T F Ö R  B A R N  O C H  U N G D O M A R



Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med IMPACT att utvärdera effekten av iKBT för ungdomar med 
ångestsyndrom inom primärvård. Resultatet kan bidra till utvecklingen av effektivare 
psykologiska interventioner som är en del i vårdkedjan av stegvis vård. 

Frågeställningar: 

1) Vilken är effekten av iKBT-behandling för ungdomar, jämfört med TAU i primärvård 
efter behandlingsperioden, efter sex månader och ett år? 

2) Vilka predicerande faktorer, som t ex ålder eller ångestdiagnos möjliggör eventuell 
effekt av en iKBT-behandling?

3) Vilka attityder har ungdomar, föräldrar, samt behandlare till behandlingen? 

4) Vilka faktorer behövs för en framgångsrik implementering av iKBT för ungdomar i en 
klinisk miljö? 



Metod

Ungdomar (yngre barn förälder med)

Mående - Diagnos (RCADS) 

Funktionsnivå (CGAS)

Psykisk status -Diagnos (MINI-KID moduler vb)

Ungdomar och Förälder

Motivation (NML)

Mående (RCADS)

Livskvalitet (EWSAS)

Acceptans av mående och hantering av 
psykisk hälsa (AFQY-8)

Kvantitativ 
data

Behandlare-Upplevelse av att 
ge Ångesthjälpen Ung

Ungdomar-Upplevelse av att få 
internetbehandling

Föräldrar Upplevelse av ungdomen 
fått internetbehandling (samt få 
föräldrastöd)

Kvalitativ 
data 
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Ungdomar med ångestproblematik 
13-18 år som erbjuds 

Ångesthjälpen Ung eller Våga Mera



Kvalitativ analys - behandlare

Tema: Normaliserande och tillgänglighet
Citat”: Ja, jag tänker ju att internet-KBT är potentiellt
mindre stigmatiserande än att komma och prata med 

någon. Är det lättillgängligt tänker jag att det inte är så
skamligt och utan stängda dörrar utan man kan sitta
var man vill och jobba med det här, det är inget man 

behöver dölja..”



Internetmedierad psykologisk behandling 
med kamratstöd för vuxna med ångest i 
primärvården

Att undersöka olika sätt att öka följsamheten till internetbehandling genom
att stärka brukarperspektivet i behandlingen



Eftersom digitaliseringen av vården går fort är det viktigt att ta in  de som 
använder systemen redan i implementeringsfas för att skapa så effektiva och 
säkra behandlingsmetoder som möjligt. 

Involvera patientföreningar för att utveckla och effektivisera 
behandlingsmetoder

Patientperspektivet genomsyrar hela behandlingsprocessen
Klinisk forskning är viktigt för att kunna ta till vara patienters erfarenheter





Syfte och frågeställningar 

Studien syftar både till att utvärdera effekten av peer-support i iKBT för 
vuxna, samt att använda öppna kvalitativa metoder för att undersöka 
erfarenheterna av att vara peer-support. 

•Vilken är effekten av kamratstödd iKBT-behandling för vuxna med ångest 
som behandlas i primärvården? 

•I vilken utsträckning visas följsamhet till behandling och hur acceptabel 
upplever deltagarna behandlingen?

•Vilka attityder har deltagarna och behandlarna i primärvården till 
behandlingen (mätt med kvalitativa metoder)?



PEER (Personlig Egen 
Erfaren Resurs) 
support = 
personer med egen 
erfarenhet av psykisk 
ohälsa och 
återhämtning utbildas 
till att arbeta som 
professionella 
stödpersoner 

En hypotes är att peer-support kan förbättra 
följsamhet till internetKBT-behandling 



Interventionen

•Patienterna i projektet 
guidades av både en 
psykolog och en peer-
support 

•Peer-supportrarna kunde
ge feedback på patientens
arbete i programmet, 
hemuppgifter samt stöttade
patienterna skriftligt via 
meddelanden i programmet
utifrån sina egna
erfarenheter

•Patienterna och peer-
supportrarna hade även
kontakt via telefon vid 
mitten av behandlingen. 



Kvalitativ analys

Citat från patienter

”det var rätt skönt att prata med någon som sagt, hon hade gått igenom alltihop och det var 
inte, ingen som har hand om det eller ingen terapeut eller liksom, utan medmänniska kanske 
man ska säga, men som ändå vet var man är någonstans”

”jag tyckte det var väldigt, det var skönt att den personen, peer-supportern lade märke till 
om jag hade skrivit att - näe jag har inte haft nån att prata med […] och då skrev han direkt 
att du kan skriva till mig när det behövs, och då skrev jag liksom och, så det tyckte jag var 
väldigt skönt, att bara kunna skriva till nån så”

”när jag haft svårigheter socialt då liksom och läst mellan raderna så att säga och trott att 
den här människan vill mig illa eller den här människan tycker säkert att jag är jobbig och 
sånt där, då kunde jag bara skriva hur jag kände till den där peer-supportern så det var 
väldigt mycket extra hjälp då [… ] peer-supportern kunde skriva att det har jag också känt 
nån gång och jag brukar tänka såhär och såhär, att om det är så att man är rädd för att säga 
någonting som blir fel så prova och gör det och se vad som händer och så”



Jämförelse mellan iKBT och iACT vid sömnbesvär: 
acceptans och kunskapsinhämtning som verksamma
mekanismer. En randomiserad kontrollerad studie.



Bakgrund
Under 2016-2017 hade 27 % av 
samtliga invånare i Sverige i åldern 
16-84 år sömnbesvär, varav 32 % av 
kvinnorna och 23 % av männen. 

Av dessa hade 10 % svåra 
sömnbesvär, fördelat på 12 % av 
kvinnorna och 8 % av männen 
(Statistiska centralbyrån, 2018). 



Behandling
iKBT

• Kunskap om sömn

• Sömnhygien

• Sömnrestriktion

iACT

• Relational frame theory

• Ökad acceptans lindrar 
ångesten

• Medveten närvaro



Metod
Patienter randomiseras till 2 
grupper:

a) iKBT-behandling med 4 
moduler

Potentiell verksam mekanism: 
kunskap om sömn

b) iACT-behandling med 4 
moduler

Potentiell verksam mekanism: 
Acceptans om sömnproblemen 



Migrän
Marie Persson

Få hjälp att hantera somatisk
sjukdom

Första steget: Analys av patient-
gruppens behov och utvecklingen
från episodisk till kronisk migrän

Andra steget: Att utveckla ett
digitalt behandlingsprogram

Utvecklare: Psykologer, 
fysioterapeut

Programmet är fokuserat på
smärthantering

Strategier/övningar: Mindfulness, 
compassion, ACT, 

Animerade filmer, ljudövningar, 
pedagogisk person att följa genom
behandlingen

Individanpassa stegvis



Take-
home-
message

Skapa en kreativ miljö med högt i tak 

Våga prova och våga lita på dina medarbetare 

Håll hög tillgänglighet och snabba, samt bestämda
kontaktvägar mellan personal och chefer

Ha en nära samverkan med FoU-enheter och 
universitetet, högskolor

Gör tjänster inriktade för forskare-PTP, doktorander, 
docenter och professorer som vill tjänstgöra i klinisk 
miljö  



Frågor?


