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Abstract 

Studiens huvudsyfte var att undersöka om psykoterapi bedriven av psykologstudenter vid en 

studentdriven psykologmottagning leder till förbättringar i psykiskt mående. Ett annat syfte 

var att undersöka om det gick att uppmäta någon ökning av erfarenhet hos behandlarna. 

Studien var naturalistisk och hade kvasiexperimentell design utan randomisering och 

kontrollgrupp. Undersökningsgruppen bestod av 148 patienter som sökt behandling under 

perioden 2013-01-06 till 2015-12-21. Självskattningsformuläret Clinical Outcomes in Routine 

Evaluations – Outcome Measure (CORE-OM) administrerades före och efter behandling. 

Patienterna var övervägande kvinnor och att den vanligaste sökorsaken var ångestrelaterad 

problematik. Patienter som får behandling vid mottagningen uppvisade både statistisk och 

kliniskt signifikant förbättring. Effektstorleken för hela samplet var måttlig. Behandlarnas 

erfarenhet operationaliserades genom att behandlingsutfallet från första och sista patient som 

behandlades av samma behandlare jämfördes. Dock kunde ingen effekt av erfarenhet påvisas. 

Utifrån resultaten från föreliggande studie kan några förslag presenteras som kan bidra till ett 

fortsatt kvalitetsutvecklingsarbete. 

 

Keywords: CORE-OM, studentterapeuter, behandlingsutfall  
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Psykisk ohälsa är ett stort problem i samhället och antalet som sjukskrivs med psykisk 

diagnos är stort - 96000 nya sjukfall med psykisk diagnos påbörjades under 2012. Risken att 

insjukna i psykisk sjukdom är avsevärt högre för kvinnor än för män, sedan 2011 har det varit 

den vanligaste orsaken till sjukskrivning för kvinnor (Försäkringskassan, 2014). 

För att möta det ökade behovet av vård vid psykisk ohälsa krävs det utbildad 

och kompetent personal. Enligt prognoser från statistiska centralbyrån (2014) kommer knappt 

700 personer att påbörja studier på programmet mot psykologexamen per år. På sikt kommer 

580 personer att examineras per år (SCB, 2014). Vi ser ett stort behov av fungerande metoder 

och kvalificerade behandlare. Det väcks ett antal frågor utifrån det behovet: 1. Är psykoterapi 

effektiv i behandlingen av psykisk ohälsa? 2. Hur kan vi mäta effektiviteten av psykologisk 

behandling? 3. Är utbildningen till psykolog effektiv? 

Stor möda har genom åren lagts på att förbättra utfallet för patienter som 

behandlas med psykoterapi. Man har i vissa delar av forskarvärlden antagit att klinisk praktik 

skulle förbättras om psykoterapeuter endast använde behandlingar som har evidens för sin 

effektivitet. För att kunna säkerställa att det är en evidensbaserad behandling som används har 

manualer som beskriver hur behandlingen ska gå till utformats och studerats (Task force, 

1995). Denna ansats har dock orsakat stora debatter om huruvida det är möjligt att begränsa 

behandlingsformer i en mångfacetterad klinisk verklighet till enkla manualer (Herbert, 2003). 

Dock har metoder som är evidensbaserade visats ge bättre behandlingsutfall än icke-

evidensbaserade metoder. Cukrowicz med kollegor (2005) undersöka patientutfallet på en 

klinik, som bemannades av oerfarna terapeuter under handledning, och jämförde resultatet av 

behandlingar genomförda före och efter ett beslut att implementera behandlingar som var 

evidensbaserade. De använde manualer som arbetats fram för specifika diagnoser, exempelvis 

Fairburn och Wilsons KBT för bulimia nervosa, IPT för depression, DBT för borderline 

personlighetsstörning och MI för substansmissbruk med flera. Resultatet var att de patienter 

som behandlats med evidensbaserade behandlingsformer uppvisade större förbättringar. 

(Cukrowicz et al., 2005). 1995 publicerade The Division 12 Task Force of the American 

Psychological Association (APA) Training in and dissemination of empirically supported 

psychological treatments: Reports and recommendations tillsammans med en lista över 

evidensbaserade behandlingar. I dagsläget finns uppdaterade listor på evidensbaserade 

behandlingar på internet (Division 12, n.d.). I Sverige redovisar Statens Beredning för 

Medicinsk Utvärdering (SBU) vilka behandlingar som rekommenderas vid olika psykologiska 
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problem, KBT har evidensstyrka 1 eller 2 för samtliga ångestrelaterade syndrom (SBU, 2005). 

Evidensstyrkan är en bedömning av hur starkt det vetenskapliga underlaget är för att besvara 

en viss fråga på ett tillförlitligt sätt. SBU tillämpar det internationellt utarbetade 

evidensgraderingssystemet GRADE där evidensstyrka 1 innebär starkt vetenskapligt underlag 

och evidensstyrka 2 måttligt starkt vetenskapligt underlag (SBU, 2007).  

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett paraplybegrepp som kan innehålla flera 

sinsemellan relativt olika behandlingsformer men som dels bygger på en grundsyn att 

psykologiska problem kvarstår på grund av våra kognitioner, dels på en behavioristisk grund 

och ett inlärningspsykologiskt perspektiv. Inom KBT finns en tradition av att bedriva 

forskning för att kunna säkerställa att det finns evidens för behandlingar av olika 

problemområden och sjukdomstillstånd (Kåver, 2006). I en reviewartikel (Hoffman et 

al. 2012) med 269 meta-analysstudier som undersökte effektiviteten hos KBT vid olika 

tillstånd och de kan visa att det finns en generellt stark evidens för KBT. För 

ångestbehandling med KBT presenteras stora till medelstora effektstorlekar jämfört med 

kontrollbehandlingar eller väntelista. För depressionsbehandling med KBT presenteras 

medelstora effektstorlekar jämfört med väntelista. Jämfört med andra behandlingsformer finns 

spretande resultat, vissa visar att KBT är lika effektivt som andra psykologiska behandlingar 

medan andra kan visa resultat till fördel för KBT (Hoffman et al. 2012). 

Hur säkerställer vi i största möjliga mån att den behandling som bedrivs är 

effektiv och säker för patienterna? Att på ett rutinmässigt sätt mäta patienters mående under 

kontaktens gång kan minska antalet patienter som uppvisar en försämring. Genom att bli 

varse en försämring tidigt kan man göra förändringar i behandlingen och på så sätt förbättra 

slutresultatet. Att det finns en risk för patienter att försämras av behandling 

har uppmärksammats i ett antal studier (Barlow, 2010; Lambert & Ogles, 2009). Lambert och 

kollegor kunde se att den grupp som försämrades minskade med 4 %  (från 12 % till 8 

%) genom att rutinmässigt mäta progression (Lambert et al., 2003). 

Användandet av utfallsmått ökar bland kliniker. Hatfield och Ogles (2004) 

tillfrågade ca 1000 kliniskt verksamma psykoterapeuter om de använde någon form av 

utfallsmått i sin praktik, 37,1 % svarade att de gjorde det. De vanligaste standardiserade 

formulären var Becks Depression Inventory (BDI), Children’s Global Assessment Scale 

(CGAS) och Child Behaviour Check List (CBCL). Ett intressant fynd var också att det var 

125 instrument som användes av endast en terapeut var. Detta visar vilken flora av instrument 
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som finns och att det kanske är omöjligt att hitta ett mått som alla kommer att använda 

(Hatfield & Ogles, 2004). Några som ändå försökt att skapa ett generellt mått för psykisk 

hälsa som ska kunna användas i en mängd olika behandlingssituationer är en grupp forskare 

under ledning av Michael Barkham som 1993 inledde arbetet till vad som skulle bli CORE – 

OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluations – Outcome Measure) (Gray & Mellor-Clark, 

2007). Parallellt med CORE-OM finns andra generella mått för att följa patienter i 

behandling, som exempelvis Outcome Questionnaire (OQ-45) eller Outcome Rating Scale 

(ORS). I en slovakisk studie som jämförde dessa mått (både en klinisk grupp och en icke-

klinisk grupp) visades att CORE var mest känslig för förändring (Biescad & Timulak, 

2014). CORE-OM har även den fördelen att den får användas av kliniker utan kostnad. 

Inom forskning kring hur psykoterapi påverkat patienterna har tre mått varit 

viktiga: statistisk signifikans av inom- och mellangruppsskillnader, effektstorlek och klinisk 

signifikans. Att undersöka om en förändring är statistiskt signifikant är viktigt eftersom det 

säger att graden av skillnad osannolikt skulle uppstå av en slump samt om resultatet är 

generaliserbart. Efter att ha fått svar på frågan om det finns en skillnad så vill man veta hur 

stor den skillnaden är. Effektstorlekar bidrar med information kring magnituden av en 

förändring (Lambert & Ogles, 2009). För att få ett mått som är användbart inom såväl klinisk 

verksamhet som forskning används uträkningar för reliabel och kliniskt signifikant förändring 

enligt den metod som presenterades av Jacobson och Truax (1991). Två kriterier måste vara 

uppfyllda: För det första måste förändringen för patienten vara större än RCI (reliable change 

index). Mätt med CORE-OM så innebär en minskning med 0.5 innebär en reliabel förbättring 

och en ökning med 0.5 innebär en reliabel försämring. För det andra måste patientens poäng 

gå från att före behandling ligga i spannet för en klinisk grupp för att efter behandling ligga 

under gränsvärdet för normalpopulationen. En styrka hos klinisk signifikans är att man får 

information om skillnader i behandlingsresponser inom den behandlade gruppen: man kan 

upptäcka individer som försämras av behandlingen (CORE Partnership, 2007). 

Att använda patientutfallet för att mäta effektiviteten av behandling har varit 

vanligt i psykoterapiforskning men det finns metodologiska risker med det förfarandet. Hur 

mycket av skillnaden beror på klientvariabler som skillnader i problemens svårighetsgrad eller 

samarbetsvilja? Hur mycket förklaras av terapeutvariabler som skicklighet i att implementera 

olika tekniker eller tidigare erfarenhet? Saxon och Barkham (2012) visade att 
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terapeutvariabler kan förklara mellan 5 och 8 % av utfallet. För att i möjligaste mån öka 

reliabiliteten bör man mäta varje terapeut mot sig själv.   

Hur kan vi säkerställa att utbildningen till psykolog gör att de som går den får 

med sig rätt erfarenheter ut i arbetslivet? Som en del av svensk psykologutbildning bemannar 

psykologkandidater de psykologmottagningar som finns i anslutning till universiteten de 

sista 3-4 terminerna av programmet. Utbildningsmottagningen kan, om chansen tas, erbjuda 

ett unikt tillfälle att följa processen för patienter och behandlare, genom att behandla varje 

patient som ett unikt fall får man dels information om utfallet av behandlingen och dels en 

möjlighet för studentterapeuten att skolas in i ett vetenskapligt förhållningssätt till patient och 

behandling (Borkovec, 2004). Det finns ett intresse, för skolan, studenten och 

psykologvärlden i stort, att säkerställa att den behandling som bedrivs är säker och effektiv.  

Utbildning i psykoterapi är ett mindre beforskat område än behandlingsutfall 

(Fairburn & Cooper, 2011; Lappalainen, 2006). Ofta är det erfarna terapeuter som studeras för 

att undersöka om en behandlingsform är effektiv, vilket leder till att relevansen för en klinisk 

vardag kan ifrågasättas. I en reviewartikel gick Rakovshik och McManus (2010) igenom 

litteraturen kring vad som är viktigt när en evidensbaserad utbildning utformas. Ett fynd som 

artikelförfattarna framhöll var hur viktig handledning är, genom att få feedback på sina 

beteenden får studenten möjlighet att lära sig mer funktionella terapeutbeteenden. Översikten 

visade också att träning i KBT-färdigheter ger en ökning av dessa färdigheter. Dock finns 

ingen konsensus kring vad som är KBT-färdigheter, de olika studierna i reviewartikeln har 

olika definitioner, med det kan ändå visa att det praktiska arbetet på mottagningarna är viktigt 

för kandidaternas framtida arbetsliv. Att handledning är viktigt framkommer även i en 

australisk studie från 2001. Där tillfrågades 4000 verksamma psykoterapeuter om vilka 

faktorer som var viktigast för deras utveckling som terapeuter. I studien framkom 

att praktikrelaterade interpersonella situationer dvs att möta patienter, handledning 

och egenterapi var de viktigaste inslagen. Akademiskt lärande – kurser och böcker kom i 

andra hand, även om det också var viktigt (Orlinsky, Botermans & Rönnestad, 2001). I en 

meta-analys av Stein och Lambert (1995) som undersökte relationen mellan patientutfall och 

terapeutens träningsgrad fann man en liten effektstorlek (.27) till fördel för tränade terapeuter. 

Ett sätt att undersöka om en utbildning är effektiv och samtidigt undersöka överförbarheten, 

från effektivitetsstudier till klinisk verksamhet, är att studera hur effektiv behandling är när 
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den bedrivs av studenter. Detta gjordes av Lappalainen med kollegor (2007). De visade att 

terapeuterna, med kort utbildning, kunde bedriva effektiv psykologisk behandling.   

Det finns också kritiska röster när det gäller effekterna av utbildning, i en annan 

studie från Australien (Atkins & Christensen, 2001) jämförde man paraprofessionella 

behandlare och behandlare med längre utbildning och fann att deras resultat var likvärdiga, 

vilket öppnar för frågan om utbildning är värt besväret. Studien visade samtidigt att längre 

utbildning och mer träning gav förbättringar i specifika områden: färre avhopp, kortare terapi 

och bättre allmänt välbefinnande hos klienterna.   

Syftet med studien är att utvärdera den terapi som psykologstudenter 

vid Mittuniversitetet i Östersund (MIUN) bedriver vid MPM. Detta görs genom att undersöka 

om patienterna uppvisar en förändring i symtom mätt med självskattningsformuläret CORE-

OM. Vidare vill studien undersöka om någon effekt av inlärning mätt i vilken 

termin behandlaren befinner sig kan uppmätas? 

Underlaget till den föreliggande studien kommer från Mittuniversitetets 

psykologmottagning (MPM). Studien är genomförd så att varje behandlare jämförs mot sig 

själv genom att använda datan från behandlarens första och sista patient.  

Studien avser att besvara följande frågor: 

1. Leder psykoterapi bedriven av psykologstudenter till förbättringar i psykiskt mående 

mätt med CORE-OM?   

2. Finns det någon effekt av ökad erfarenhet hos behandlaren som kan uppmätas genom 

att jämföra resultaten från behandlarens första och sista patient?  

Metod 

Studien är en effectivenesstudie inriktad på att undersöka behandlingseffekter och 

behandlarbidrag till de effekterna. Studien var upplagd som en inomgruppsdesign med en 2x2 

upprepad mätning (första – sista patient; för- och eftermätning). Det är en kvasiexperimentell 

studie utan randomisering och kontrollgrupp. Statistiska analyser har genomförts för att 

undersöka effekterna av behandling och terapeuternas erfarenhet. 
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Deltagare	

Deltagarna bestod av de som sökt till MPM och blivit accepterade för behandling under 

perioden 2013-01-06 till 2015-12-21. Det var totalt 681 person som sökt MPM under 

perioden. Av dessa var det 228 klienter som gjort premätning med CORE-OM vid 

inledningen av kontakten. Postmätning fanns från 225 klienter. De 148 patienter som slutligen 

var med i studien utgjordes av dem som behandlats av en behandlare som avslutat två 

patienter, sammantaget 74 studentterapeuter. De första patienterna hade i medel en något 

kortare bedömning och behandlingslängd samt färre uteblivna besök. Medelåldern låg i 

gruppen Första patient på 40,31 år och i gruppen Sista patient på 38,85 år.  

Tabell 1. Studiens karaktäristika 

  Första patient Sista patient 

Kön  N (%) N (%) 

  Kvinnor  63 (85) 54 (73) 

      Män  11 (15) 20 (27) 

Barn 

     Har barn  42 (57)  36 (49) 

     Har inte barn  32 (43) 38 (51) 

  M (SD) M (SD) 

Ålder  40.31 (15,28) 38.85 (14,45) 

CORE‐OM pre  1.31 (0,47) 1.10 (0,53) 

CORE‐OM post 

Primär sökorsak 

    Ångest 

    Depression 

    Självkänsla/relationer 

    Beteendemedicin 

0.85 (0,48)

N (%)

42 (56,8)

10 (13,5)

4 (5,4)

18 (24,3) 

0.79 (0,46) 

N (%) 

36 (48,6) 

9 (12,2) 

9 (12,2) 

20 (27) 
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Bortfall	

Av det totala antalet som sökt till MPM, 681 personer, så var det 453 personer som inte 

påbörjade behandling. Det rör sig både om de gjort ett bedömningssamtal och därefter avböjt 

vidare kontakt och även de som blivit remitterade till andra vårdinstanser eller avvisade på 

grund av uppfyllda exklusionskriterier. I bortfallet finns de som saknade för- 

och/eller eftermätning med CORE-OM. Av de 228 som påbörjade behandling så saknades 

eftermätning med CORE-OM hos 3 patienter och dessa uteslöts ur analysen. Utifrån de 225 

patienter med för- och eftermätning så gjordes en identifiering så att varje terapeut som 

avslutat två patienter var med i analysen, 74 behandlare med 148 patienter. Se Figur 1. 

 

Figur 1. Flödesschema över bortfallet av patienter. 

 

Instrument 	

CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluations – Outcome Measure) är en skala 

utarbetad i Storbritannien av en grupp forskare och kliniker under ledning av Chris Evans, 

första versionen släpptes 1998. CORE-OM är "copyleft" dvs. det är gratis att använda så 

länge inga ändringar görs. (Gray & Mellor-Clark, 2007). CORE utvecklades för att kunna 

användas i arbetet med skilda patientgrupper, skilda behandlingsformer och skilda 

mottagningar (Barkham et al, 2006). Det finns ett flertal översättningar till andra språk 

(Palmieri et al., 2009; Skre et al., 2013). En svensk översättning av skalan gjordes och en 

validering av den versionen publicerades 2012 (Elfström et al., 2012). Skalan avser att 

Antal sökande till 
MPM: 681 
personer

• Hänvisade till andra vårdinstanser, 
avböjt eller avvisats: 453 personer

CORE före 
behandling 228

• 3 bortfall för att 
CORE saknas vid 
ett mättillfälle

CORE för‐ och 
eftermätning 225

• 77 bortfall då 
det inte var 
samma 
behandlare

Första och sista 
patient hos 
samma 

behandlare 148
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mäta självupplevd psykisk hälsa. Formuläret består av 34 frågor indelade i fyra 

huvudkategorier (antal frågor inom parantes): Välbefinnande (4), Problem/symtom (12), 

Fungerande (12) och Risker (6). Svaren kodas så att ”sämre” svar ger högre poäng. Exempel 

på frågor i formuläret är: 2 Jag har känt mig spänd, ängslig och nervös, 5 Jag har saknat all 

energi och entusiasm, 9 Jag har funderat på att skada mig själv. Skalan uppvisar goda 

psykometriska egenskaper och lämpar sig väl för användning i olika verksamheter (Evans et 

al., 2002). 

Procedur 	

Patienter som blivit godkända för fördjupad bedömning vid MPM under perioden 2013-01-06 

– 2015-12-21 ingår i det kvalitetssäkringsarbete som pågår. Alla deltagare i studien har 

genomfört en självanmälan via ett webformulär. Det behövs ingen remiss för att söka till 

MPM men information om möjligheten till behandling vid MPM kan ha nått patienterna via 

informationsaffischer, flygblad på hälsocentraler eller blivit rekommenderade att söka av 

personal vid sjukhus eller hälsocentraler. Efter webanmälan genomförs en telefonscreening av 

en student som sedan drar ärendet vid en bedömningskonferens som leds av 

mottagningsansvarig leg. psykolog. Utifrån de exklusionskriterier som finns vid skolan 

bedöms om det finns en matchning mellan patientens problematik och den behandling som 

MPM kan erbjuda. Patienterna blir sedan uppsatta på väntelista för fördjupad bedömning och 

blir sedan kallade i turordning.  

De som bedrivit behandlingen är studenter som gått termin 8, 9 eller 10 vid 

psykologprogrammet vid MIUN. Arbetet vid MPM ingår i kursen Psykologiska 

behandlingsmetoder och psykoterapi 22.5 p. Alla studentterapeuter är med i 

handledningsgrupper, med 3-5 personer vardera, som leds av erfaren leg. psykolog med 

handledarutbildning. Behandlingssessionerna spelas in och ljudfilen delas med handledaren 

som ger feedback. Handledning sker tre timmar varannan vecka under hela terminen. 

Datan till studien plockades ur mottagningens journalsystem, avidentifierades och fördes in i 

ett Excelark för att kunna bearbetas. 

Etik 	

Studiens resultat presenteras anonymt och på gruppnivå. Studien är en del av det interna 

utvecklingsarbetet vid MPM, enligt rådande praxis behöver data som utgör en del av 
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kvalitetsarbete inte granskas av etisk kommitté. All data som samlas in under behandling förs 

i mottagningens journalsystem och hanteringen har följt de sekretessbestämmelser som råder. 

Deltagarna har inte gjort någon extra insats för denna studie utan all data som samlats in har 

använts under behandlingen.  

Statistiska analyser	

Med hjälp av statistikprogrammet SPSS bearbetades datan och analyserades med deskriptiv 

och inferentiell statistik. Först undersöktes gruppens egenskaper, därefter analyserades för- 

och eftermätning tillsammans med behandlarens erfarenhet. Tre olika statistiska 

analysmetoder har använts: statistisk signifikans, effektstorlek och klinisk signifikans. 

En 2x2 upprepad mätning (första – sista patient; för- och 

eftermätning) gjordes för att se om det var någon skillnad i för- och eftermätningarna 

samtidigt som frågan om det var någon effekt av vilken termin studentterapeuten befann sig 

på besvarades.   

Cohens d räknades ut för att lättare kunna jämföra resultatet med andra studier, 

en effektstorlek på 0.2 anses vara liten, en effektstorlek på 0.5 räknas som måttlig och värden 

över 0.8 utgör en stor effektstorlek. För att undersöka om grupperna skilde sig åt vid 

förmätningen så gjordes ett beroende t-test på CORE-värdena. 

Reliabel förändring är när en förändring i skattningspoäng sker i en grad som 

osannolikt skulle uppstått av en slump. Kliniskt signifikant förändring är när en patients 

poäng förbättras i en sådan utsträckning att, även om deras ingångsvärde låg i nivå med en 

klinisk population, deras poäng efter behandling är i nivå med en normalpopulation. Så om en 

patients ingångsvärde på CORE är lika med eller över gränsvärdet för klinisk population och 

deras utgångsvärde är under så visar det på en kliniskt signifikant förbättring (Barkham 2006; 

Jacobson & Truax, 1991). Genom att använda de gränsvärden som rekommenderas av 

utvecklarna av CORE så kan man undersöka gruppen närmare. Vid uträknandet av reliabel 

och/eller kliniskt signifikant förändring så har studien inte använt gränsvärdena från den 

svenska versionen (1.20 för män och 1.26 för kvinnor enligt den svenska normeringen) 

(Elfström et al., 2013) utan använder istället 1 som gränsvärde som föreslås av utvecklarna av 

CORE-OM (Barkham, 2006). Att använda ett mer konservativt sätt att mäta innebär att fler 

patienter räknas in i klinisk population men också att det krävs en större förbättring för att 
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räknas som kliniskt signifikans förbättring. Den lägre poängen passar bättre att använda på 

MPM eftersom de patienter som behandlas ligger i spannet milda till måttliga problem.  

Resultat 	

Inledningsvis visas resultaten av jämförelsen mellan ingångsvärdet för Första och Sista patient 

räknat med CORE-OM. Därefter presenteras deskriptiv statistik för de undersökta grupperna. 

Resultaten redovisas som visar om undersökningsgruppen upplevt någon symtomförändring 

efter behandling mätt med statistisk signifikans, effektstorlek och klinisk signifikans. 

Vid mätningen före behandling så låg gruppen Första patient på 1.31(0.47) och 

gruppen Andra patient på 1.10 (0.53). Vid en jämförande analys av gruppernas ingångsvärde 

visades att det förelåg en skillnad mellan Första och Andra patient vid förmätningen, 

t(73)=2.35, p=0.02, d=0.4.  

En 2 (Tid: Förmätning vs eftermätning) x2 (Erfarenhet: Första patient vs Sista 

patient) ANOVA med CORE-OM som beroende variabel visade en signifikant huvudeffekt 

av tid F(1,73) = 126.21 p<.05, ηp
2 =.634, vilket indikerade att deltagarnas psykiska mående 

förbättrades mätt med CORE-OM, förmätning (M=1.21, SD 0.34) jämfört med eftermätning 

(M=0.83, SD=0.32). Det fanns inte en signifikant huvudeffekt av erfarenhet F(1,73)=3.25, 

p=.075, ηp
2 =.04, vilket indikerade att det inte fanns någon skillnad i resultatet på CORE-OM 

beroende på om det var behandlarens första patient (M=1.08, SD=0.42) eller andra patient 

(M=0.95, SD=0.43). 

Interaktionen mellan tid och erfarenhet visade inte en signifikant effekt F(1,73) 

= 3.00, p=.087, ηp
2 =.039, vilket indikerar att det inte fanns någon skillnad i resultatet på 

CORE-OM som berodde på kombinationen av tid och nivån av behandlarnas erfarenhet.  

Den deskriptiva statistiken visar att det är övervägande kvinnor som behandlas 

på MPM, en bild som delas med andra motsvarande studentdrivna mottagningar (Höglund & 

Höglund, 2013; Lööf & Rosendahl, 2010; Öst et al., 2012) och även med samhället i stort då 

kvinnor i högre utsträckning riskerar att drabbas av psykisk ohälsa (Försäkringskassan, 2014). 

Vi kan också se att båda grupperna ligger över gränsvärdet för klinisk population mätt med 

CORE-OM, vilket enligt utvecklarna är 1,0 (Barkham, 2006), även om vi kan se att gruppen 

Första patient rapporterar svårare psykiska problem än gruppen Andra patient. Se figur 2. 
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 För att lättare kunna jämföra med andra studier räknades Cohen’s d ut för pre-

post för hela samplet, d=0,78 (Brace, Kemp, & Snelgar, 2006). 

Figur 2. Medelvärden (och standardavvikelse) för Första och Andra patient, för- 
och eftermätning. 

 
 

När en patient inte skattar över gränsvärdet så kan det finnas en ökad risk för att 

en försämring sker (Höglund & Höglund, 2013; Westwood & Kirk, 2005). Därför tittade 

studien på den grupp som låg under gränsvärdet vid förmätningen. Av 74 patienter i gruppen 

Första patient så låg 19 under gränsvärdet för klinisk population vid förmätningen och vid 

eftermätningen så uppvisade 2 patienter en försämring och låg över gränsvärdet. Av 74 

patienter i gruppen Andra patient så låg 31 under gränsvärdet för klinisk population vid 

förmätningen och vid eftermätningen så uppvisade 5 patienter en försämring och låg över 

gränsvärdet. Se tabell 2. 

Tabell 2. Reliabel förändring och kliniskt signifikant förbättring för Första och andra patient.  

1,31 (0.47)

0,85 (0.48)

1,1 (0.53)

0,79 (0.46)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Pre Post

Första patient

Andra patient

 Reliabel 

försämring 

Reliabel 

förbättring 

Oförändrade Kliniskt signifikant 

förbättring 

Första patient 2 (3 %) 35 (47 %) 37 (50 %) 30 (40 %)   

Andra patient 4 (5 %) 22 (30 %) 48 (65 %) 25 (34 %) 
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Diskussion 

Ett stort antal patienter uppvisade både en statistisk och klinisk symtomförbättring efter 

behandling med KBT. Detta ligger i linje med forskning som visar att KBT är verksamt vid en 

mängd olika problem (Hoffman et al., 2012). Effektstorlekarna som rapporteras i Hoffmans 

reviewartikel är moderata till stora. I föreliggande studie visar klienterna en effektstorlek på 

CORE-OM strax under gränsen för stor. Utifrån studiens förutsättningar får detta räknas som 

ett gott resultat. Resultatet visar att patienterna före behandling uppvisade medelvärden på 

CORE-OM som låg över gränsvärdet för klinisk population samt att det vanligaste 

problemområdet var ångestrelaterade problem vilket stämmer med motsvarande studentdrivna 

psykologmottagningar. Bilden av att det behandlas milda till måttliga problem delas också av 

andra som studerat motsavarande mottagningar (Höglund & Höglund, 2013; Lööf & 

Rosendahl, 2010; Öst et al., 2012). När vi tittar på den kategoriska uppdelningen så ser vi att 

den grupp som stod som oförändrad efter behandlingen är relativt stor. Gruppen som är 

kliniskt signifikant förbättrad är något mindre än jämförbara studier (Höglund & Höglund, 

2013; Öst et al., 2012). Gruppen som uppvisar en reliabel försämring är dock liten. 

Ett t-test för beroende mätningar visade att det var en signifikant skillnad på 

gruppernas symtomnivå före behandling – den andra patienten som behandlarna träffar skattar 

lägre på CORE-OM. Detta kan synas kontraintuitivt eftersom behandlare som har mer 

erfarenhet borde klara mer utmanande patienter. Dock finns det ett krav att 

studentterapeuterna under utbildningen ska avsluta minst två behandlingar för att få godkänt 

på kursen där behandlingsmomentet ingår. Om studenten haft en utmanande patient som tagit 

lång tid som första patient så kan den bli tilldelad en patient som bedöms som enklare (eg. 

specifik fobi). Detta kan vara en förklaring till skillnaden.  

En relativt stor grupp står som oförändrade av behandlingen. Betyder det att det 

var onödigt för dessa patienter att komma till mottagningen? Det kan finnas fler möjliga 

förklaringar till de resultaten. Jämfört med en stor effectivenessstudie från Oxfordshire så är 

resultatet liknande, de hade en oförändrad grupp på 47,4 % vid ångest och 50 % vid 

depression (Westwood & Kirk, 2005). Vid Oxfordstudien redovisade man förändring utifrån 

ingångsvärdet – i den grupp som låg under gränsvärdet på BAI och BDI skedde en försämring 

eller förblev oförändrat för 98,8 respektive 97,7 %.  
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Forskning från Storbritannien, som använt CORE-OM som mått, visar att de 

patienter som initialt låg under gränsvärdet i övervägande fall stod som oförändrade efter 

behandling. För de som låg på 0 till 0,6 var det 91 %. För gruppen som låg på 0,6 till <1 så 

var det 63 % (CORE Partnership, 2007). Detta stämmer väl med de resultat som framkommit 

denna studie. Eftersom MPM behandlar parsoner med milda till måttliga besvär så kanske inte 

andra resultat förväntas. 

Ytterligare en fråga som väcks av den oförändrade gruppen är om de skulle 

förbättrats om behandlingen varat längre? Är det ofullständiga behandlingar som är orsaken? 

Tidigare studier har visat på försämringar på 5-10 % (Lambert & Ogles, 2004). Föreliggande 

studie har inte möjlighet att kontrollera om de finns förklaringar till försämringen som ligger 

utanför behandlingens påverkan, som förändringar i patienterna liv eller spontan förändring. 

Resultaten från en liknande studie från Umeå universitet (Höglund & Höglund, 2013) visade 

att den grupp som låg på en subklinisk nivå före behandling visade störst försämring och den 

grupp som visade en symtomminskning hade mer symtom före behandling. Siffror från 

Storbritannien visar att för den friska gruppen finns en fyrdubblad risk att försämras jämfört 

med att de skulle förbättras (CORE Partnership, 2007). 

Det framkom ingen effekt av behandlarnas erfarenhet. Trots att tidigare studier 

visar att mer träning resulterar i större kompetens (eg. Rakovshik & McManus, 2010). En 

möjlig förklaring till resultaten i den föreliggande studien är att handledarnas erfarenhet och 

kompetens jämnar ut resultaten. De kan gå in och stötta en behandlare som stöter på 

svårigheter med förslag på behandlingsförändringar. En annan förklaring är att det inte skett 

någon slumpmässig fördelning av patienter utan tvärtom anpassas patient efter behandlaren 

och efter vilken/vilka tidigare patienter studenten behandlat.  

En uppenbar svaghet är studiens naturalistiska design, utan kontrollgrupp och 

randomisering. Studien kan inte med säkerhet säga att förändringar hos patienterna beror på 

den behandling de fått. Samtidigt har naturalistiska studier den styrkan att de fångar den 

kliniska verkligheten på ett bra sätt.  

En svaghet i studiens design var möjligheten att fånga upp effekten av 

terapeutens erfarenhet. Denna svaghet delar denna studie med många andra studier som 

undersöker effekten av utbildning och terapeutkompetens. I Rakovshik och McManus review 

(2010) är det endast 7 av 34 studier som uttalat är träningsstudier. De övriga är 
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behandlingsstudier som endast samlat in data om terapeuten som en slags biprodukt. 

Författarna till den review-artikeln rekommenderar att man lägger ner lika mycket möda på att 

studera effekterna av träning; randomisering av träningsmodalitet, blind bedömning av KBT-

färdigheter, bedömningsinstrument med god interbedömmarreliabilitet, följsamhet till 

protokoll etc. 

En styrka med denna typ av studier är att alla patienter genomgått samma 

exklusionskriterier och bedömningsprocess vilket ökar reliabiliteten. En annan styrka med 

studien är att det skett ett litet bortfall bland de som påbörjat behandlingen, av de 228 

personer som påbörjade behandling och hade data från CORE-OM före behandling så var det 

endast 3 personer som saknade data från en eftermätning. Detta ökar vår säkerhet kring vad 

man kan uttala sig om för den grupp som går i behandling på MPM.  

Syftet med kvalitetssäkring inom verksamheter som bedriver vård och 

behandling är att utveckla, övervaka och förbättra kvalitén i det som erbjuds. Utifrån 

resultaten från föreliggande studie kan några förslag presenteras som kan bidra till ett fortsatt 

kvalitetsutvecklingsarbete. För att på ett tydligare sett synliggöra progressionen för 

behandlarna skulle ett användande av ett terapeutbedömningsinstrument användas på ett 

strukturerat sätt. 

Ett sätt att bedöma terapeuters förmåga att implementera nya tekniker i 

behandling som rekommenderas i Fairburn och Coopers studie (2011). Den används idag 

inom medicinsk utbildning och kallas Objective Structured Clinical Examination (OSCE). Det 

är ett standardiserat rollspel där studenten tar rollen som terapeut i ett antal fasta situationer 

som utvärderas efter en förbestämd mall. Genom att genomföra dessa övningar före och efter 

en kurs så kan effekten studeras.  

Kan man minska den grupp som i denna studie står som oförändrad och i stället 

öka gruppen förbättrade? Genom att använda referensdata från utvecklarna av CORE-OM så 

kan man få varningar om att patienter inte förbättras i den utsträckning som är önskvärd. 

Därpå kan förändringar i behandlingsupplägget diskuteras i syfte att bättre hjälpa patienterna. 

Utvecklarna av CORE-OM har även gjort kortare formulär som är tänkta att använda varje 

session, dessa skulle kunna vara relevanta hjälpmedel för att fånga upp försämrade och 

oförändrade patienter (Gray & Mellor-Clark, 2007). 
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Slutsatsen blir att för att möta ett ökat behov av effektiv vård vid psykisk ohälsa 

så är det viktigt att det utvecklas behandlingsmetoder som är effektiva. Samtidigt bör mer 

ansträngning läggas på att undersöka hur de metoderna bäst förmedlas till nya behandlare. 

Framtida forskning bör lägga fokus på att undersöka vilka undervisningsmetoder som är 

effektivast så att den evidens som finns för olika metoder följer med ut i det kliniska arbetet. 
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