
Abstract  
 
Background: Hypochondriasis is associated with marked impairments in physical 
and psychological functioning, work performance and increased health care 
utilization. The prevalence among medical outpatients is estimated to be between 
4,2 % and 6,3 %. Notwithstanding there is deficient research in this area. Until 
recently no specific treatment has been clearly demonstrated to be effective. 
Objective: The aim was to investigate experiences of what it is like to live with 
hypochondriasis, but also to examine different treatment options. Methods: In 
order to illustrate the experiences a latent content analyses was made on a 
documentary named “Hypokondrikerna” and to examine the treatment options a 
systematic review was made. Result: The content analysis revealed three 
categories and nine sub-categories concerning the experiences. The three 
categories were “health anxiety”, “individual coping strategies” and “emotional 
consequences”. The systematic review revealed medical treatment which 
consisted of three different antidepressants as well as seven different kinds of 
psychological treatments and other interventions, which all reduced 
hypocondriacal symptoms. Discussion: The findings show that hypochondriasis 
causes a chronic suffering and indicates that potential treatments are available. 
Hypochondriasis causes an unproductive health care utilization. A more effective 
management could reduce the costs and ease the suffering. Therefore we suggest 
that this disease should be observed and treated. The nurse has an important 
function to maintain a positive relationship with the patient and create a 
therapeutic dialogue. 
 
Keywords: content analysis, experiences, hypochondriasis, systematic review, 
therapy, treatment 
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Bakgrund 
Oro för den egna hälsan är något som upplevs av de flesta någon gång i livet, 

vilket är normalt. För vissa blir däremot oron för sjukdom så extrem att de får 

svårt att klara det vardagliga livet och tvingas leva med långvarig börda av 

sjuklighet. Cirka 4-7 % av polikliniska patienter drabbas av detta tillstånd som 

kallas hypokondri (Barsky, Wyshak, Klerman & Latham, 1990).  

 

Hypokondriker lider av en rädsla eller övertygelse att ha en allvarlig sjukdom. 

Detta grundar sig på en misstolkning av kroppsliga symtom vilka ofta härrör från 

mag- tarmsymstemet, hjärtat och/eller olika former av smärta. Tanken på den 

egna kroppens yttringar är ständigt närvarande och detta bidrar i sin tur till att 

symtomen ökar. Många hypokondriker har en närmast tvångsmässig tendens att 

undersöka den egna kroppen och söker ofta försäkring hos människor i dess 

närhet. Allvarliga hjärtproblem och olika former av cancer är de vanligaste 

sjukdomarna inbillningen gestaltar (Asmundson & Taylor, 2001. s. 18-20). 

Hypokondri gränsar till andra somatoforma sjukdomar. Den stora skillnaden 

utgörs av att hypokondriker i regel har mindre uttalade symtom som ofta utgörs av 

helt normala fenomen t.ex. ett extra hjärtslag, en röd prick i huden, en vanlig 

förkylning etc. De kroppsliga symtomen och den starka oron påverkar varandra 

ömsesidigt och bidrar till att en ond cirkel uppstår (Wilhelmsen, 1999, s. 74-76, 

91). Hypokondri är lika vanligt bland män som bland kvinnor och förekommer i 

alla åldrar, men flertalet som insjuknar befinner sig i den tidiga vuxenåldern 

(Barsky, Frank, Cleary, Wyshak & Klerman, 1991). Man skiljer mellan primär 

och sekundär hypokondri där den sekundära hypokondrin utgörs av en annan 

bakomliggande sjukdom som orsakar de hypokondriska symtomen. Hypokondri 

klassificeras som en sjukdom med tanke på att det inbegrips i de internationella 

diagnossystemen DSM-IV och ICD-10 (Wilhelmsen, 1999, s. 20, 71). Kriterierna 

för att diagnostisera primär hypokondri innefattar att personen ifråga är uppslukad 

av rädsla att lida av allvarlig sjukdom, som baseras på missförstådda kroppsliga 

symtom. Sjukdomsidéerna ska orsaka en uppenbar stress och medföra en negativ 

påverkan i såväl det sociala som det yrkesverksamma livet. Detta ska dessutom ha 

pågått i minst sex månader och kvarstå efter kontakt och undersökning av läkare 

(APA, 1994).  
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Hypokondri är ofta förknippad med så kallade dubbeldiagnoser, ofta tillsammans 

med depression och/eller olika ångestsjukdomar. Flertalet studier har gjorts kring 

detta och resultaten visar att mellan 60 och 80 % av hypokondrikerna har minst en 

annan psykisk sjukdom (Noyes et al. 1994). Trots att hypokondriker tror sig ha en 

högre risk att drabbas av sjukdom än normalbefolkningen visar de ingen ökad oro 

att drabbas av olyckor, utsättas för misshandel eller rån (Barsky et al, 2001). Man 

har sett att hypokondriker i signifikant större utsträckning än icke- hypokondriker 

under barndomen varit utsatt för någon form av misshandel, övergrepp eller någon 

betydande negativ förändring. I övrigt finns ingen vedertagen orsaksteori (Barsky, 

Wool, Barnett & Cleary, 1994). Hypokondriska beteenden har starka samband 

med en personlighet som innefattar osäkerhet och mellanmänskliga problem, som 

även visar sig i relation vårdgivare - patient (Noyes et al. 2003).  

 

Hypokondriker är mycket mer missnöjda med vården än övriga patienter och 

tycker att den är ineffektiv, samtidigt som personal inom primärvården anser att 

de hypokondriska patienterna är väldigt besvärliga och svåra att ha att göra med, 

vilket leder till hög grad av frustration. Hypokondriker besöker dessutom 

vårdcentraler och akutmottagningar mer frekvent än den övriga befolkningen. De 

använder sig i högre grad av alternativa vårdinrättningar och de får mer 

laboratorieprover och fler polikliniska undersökningar än övriga. Däremot är de 

inte intagna på sjukhus i någon högre grad (Barsky, Wyshak, Latham & Klerman, 

1991). En studie visar att läkare blivit bättre på att känna igen och urskilja 

hypokondriska patienter men att de fortfarande är undermåliga på att diagnostisera 

dem (Gerdes et al. 1996). Läkare fokuserar alltför ofta på de kroppsliga symtomen 

och de underliggande orsakerna förblir dolda (Noyes et al. 2003).  

 

Det tar ofta relativt kort tid att komma ur ett hypokondriskt tänkande som har 

utlösts av en kris eller en annan yttre händelse medan det kan ta lång tid att få 

kontroll över en sjukdomsskräck som man haft sedan barndomen. Patientens 

personlighet och hypokondrins varaktighet har betydelse för prognosen 

(Wilhelmsen, 1999, s. 179). Specifik behandling för hypokondri har länge saknats 

men på senare år har forskning kring detta bedrivits. Resultaten visar att alla 

former av psykoterapi som inriktar sig på beteendeterapi, kognitiv terapi, kognitiv 

beteendeterapi och stresshantering ger goda resultat (Thomson, 2007). 
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Hypokondri är en sjukdom som ofta varar under lång tid. För vissa avtar 

symtomen med tiden men flertalet av de drabbade får dock långvariga besvär. 

Hypokondri är därför en påtaglig sjukdom som medför en långvarig börda av 

sjuklighet och de drabbade lider svårt av psykisk stress som leder till socialt 

handikapp. Sjukdomen förknippas med försämrad fysisk och psykisk 

funktionsnivå samt nedsatt arbetsförmåga (Barsky, Fama, Bailey & Ahern, 1998).  

 

Hypokondri är relativt okänt bland allmänheten trots att det är lika vanligt 

förekommande som många andra psykiatriska diagnoser. Det finns till vår 

kännedom mycket bristfällig eller inga studier gjorda med ett inifrånperspektiv. 

Det finns därför ingen kunskap om hur det är att leva med hypokondri utifrån den 

drabbades synvinkel. Vi vill således uppnå en ökad förståelse för hur det är att 

leva med hypokondri och ta reda på hur man kan hjälpa dessa patienter genom att 

undersöka vilka behandlingsmetoder som finns. 

 

Syfte 
Syftet var att belysa upplevelser av att leva med hypokondri samt att belysa olika 

behandlingsmetoder. 

 

Frågeställningar 

• På vilket sätt uttrycker sig hypokondri? 

• Vad gör de drabbade för att klara av livet?  

• Vilka behandlingsmetoder finns och vilka effekter har de? 

 

Metod 
Uppsatsen genomfördes dels som en innehållsanalys av dokumentärfilmen 

Hypokondrikerna (regi: Lars Leehard Maroy, 2007) för att söka svar på 

upplevelser av att leva med hypokondri och dels som en litteraturstudie för att 

belysa olika behandlingsmetoder.  

 

Innehållsanalysen genomfördes med en latent metod enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Dokumentärfilmen som utgjorde analysmaterialet har visats på 

Sveriges television och filmen beställdes från Statens ljud- och bildarkiv. Urvalet 
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blev de tre hypokondrikerna som medverkade i dokumentären där man under en 

period får följa tre människor genom deras liv som hypokondriker. Observera att 

resultatet bygger på de tre analyserade personerna, som hädanefter refereras till 

som hypokondrikerna.  

 

Datainsamling till litteraturstudien skedde genom sökning i två olika databaser. 

Som sökord användes ”hypochondriasis” (MeSH-term) och ”treatment/therapy” 

(se bilaga 1). Endast artiklar skrivna på engelska inkluderades i sökningarna. För 

samtliga sökningar valdes begränsningarna, ”humans”, ”18-19 years and older” 

och på PubMed endast artiklar med abstrakt. På PsycInfo gjordes sökningar enbart 

på ”Journal articles only”. Artiklarna skulle dessutom vara utgivna under de 

senaste tio åren. Inklusionskriterierna var att studierna skulle baseras på patienter 

med primär hypokondri. Exklusionskriterierna var studier som inkluderade fler 

sjukdomar än hypokondri t.ex. somatiseringssjukdom, depression och 

monosymtomatiska hypokondriska psykoser samt studier som inriktade sig på en 

specifik målgrupp exempelvis äldre. Artiklarna analyserades i tre faser. 

 

Bearbetning 
Fas I: Sökningen på PubMed och PsycInfo gav sammanlagt 182 träffar, där ett 

första urval gjordes genom att båda författarna läste igenom titel och/eller 

abstrakt. Detta uteslöt 161 artiklar som inte var relevanta för studien enligt 

inklusions- och exklusionskriterierna. 

 

Fas II: De 21 artiklarna skrevs ut eller beställdes via Mittuniversitetets bibliotek. 

Därefter granskades artiklarna av båda författarna enligt SBU:s granskningsmall 

(se bilaga 2). Sju artiklar uteslöts på grund av att de inte var vetenskapliga eller 

inte handlade om behandling.  

 

Fas III: Kvalitetsbedömningen genomfördes på de 14 återstående artiklarna av 

båda författarna (se bilaga 3). Inga artiklar uteslöts och de 14 artiklar som ingick i 

kvalitetsbedömningen sammanställdes (se bilaga 4). 
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Analys 
Vid innehållsanalysen studerades dokumentärfilmen och en textutskrift av talet 

gjordes. Därefter genomfördes en naiv läsning av utskriften för att få en 

helhetsuppfattning. Analysenheter valdes ut som sedan bröts ned i meningsenheter 

vilka kondenserades och tolkades. Subkategorier och kategorier växte fram (se 

bilaga 5). Vid litteraturstudien läste båda författarna igenom alla artiklar för att se 

om artiklarnas resultat kunde besvara syftet med studien. Artiklarnas resultat 

sammanställdes och analyserades vilket resulterade i att författarna skapade 

kategorier och underkategorier av de olika behandlingsmetoderna (jfr Forsberg & 

Wengström, 2003, s.146).  

 

Etiska överväganden 
Angående urvalet i innehållsanalysen kan det antas att det finns ett etiskt 

övervägande eftersom de medverkande godkänt sitt deltagande i dokumentären. 

Enligt Forsberg och Wengström (2003, s. 73-74) bör ett etiskt resonemang eller 

ett godkännande av etisk kommitté finnas i alla artiklar. På grund av bristfällig 

information om detta i flertalet av studierna som inkluderats i vår litteraturstudie 

har inget etiskt övervägande gjorts. I en del av studierna finns dock ett kortare 

etiskt resonemang. 

 

Resultat 
Eftersom uppsatsen innehåller två syften är resultatet indelat i två avsnitt för att 

uppnå överskådlighet. Det första avsnittet presenterar resultatet av 

innehållsanalysen och det andra presenterar resultatet av litteraturstudien.   

 

Innehållsanalysens resultat 
Innehållsanalysen visar att det gemensamma för hypokondrikerna är den ständiga 

oron att drabbas av sjukdom och den ständiga fokuseringen på den egna kroppens 

yttringar. Trots att de tre analyserade personerna lider av samma sjukdom yttrar 

den sig på olika sätt. Analysen resulterade i tre olika kategorier och nio 

subkategorier gällande upplevelser av att leva med hypokondri (bilaga 5). De tre 

kategorierna är ”oro att drabbas av sjukdom”, ”individuella hanteringsstrategier” 

samt ”känslomässiga följder” (se tabell 1).  



 6

Tabell 1. Översikt av de kategorier och subkategorier som framkom under 

analysen. 

Subkategori  Kategori 

- Cancer   Oro att drabbas av sjukdom 

- Att mista livet 

- Tvångsmässigt beteende  

- Påverkar livskvaliteten 

- Avståndstagande  Individuella hanteringsstrategier 

- Medicinsk konsultation  

- Hälsosam livsstil   

- Uppgivenhet    Känslomässiga följder 

- Förhoppningar 

 

Oro att drabbas av sjukdom 

Det är oron att drabbas av sjukdom som genomsyrar hypokondrikernas tillvaro. 

När ett nytt symtom upptäcks slår oron ned blixtsnabbt och känns väldigt äkta. 

Känslan av att vara livrädd gör det svårt att vara rationell. Den ständiga oron för 

cancer och rädslan att mista livet är vad oron grundar sig på. Denna oro leder i sin 

tur till ett tvångsmässigt beteende och att livskvaliteten påverkas negativt.  

 

Cancer  

Cancer är den sjukdom hypokondrikerna oftast oroar sig för och är det som 

upplevs vara den mest skrämmande sjukdomen. Det kan vara alla olika 

cancerformer och vid minsta symtom eller yttring från kroppen uppfattas det som 

cancer. Även om andra sjukdomar kan oroa är skräcken för cancer det elementära.  

 
”Det är knappt att jag törs nämna de vid namn, men olika cancerformer och sånt. 
Det är det mest skrämmande.” 
 
”Ja, jag har haft cancer ofta. Jag hade det länge i tjocktarmen innan de gjorde en 
koloskopi. Och så har jag haft cancer här… en fläck som kom i ansiktet här. Och 
så har jag haft det på handryggen. Och senaste gången här uppe. Och en antydan 
till det i ändtarmen.” 
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Att mista livet 

Det som är det mest skrämmande för hypokondrikerna är inte döden, utan rädslan 

att mista livet, vilket de anser att man gör om man drabbas av svår sjukdom t.ex. 

cancer. Föreställningar om att allt skulle bli förstört och att glädjen över att leva 

skulle försvinna förekom. Dessa föreställningar har bidragit till den djupa rädslan 

över att bli sjuk.  

 
”Jag är faktiskt inte så rädd för döden, däremot sjukdomen. När allting liksom 
blir förstört.” 
 
”Det handlar om att förlora min vitalitet och då kan jag inte glädja mig över livet. 
Allt blir förstört.” 
 

Tvångsmässigt beteende 

Den ständiga oron att drabbas av cancer, eller annan sjukdom, har gjort att 

hypokondrikerna utvecklat någon form av tvångsmässigt beteende. Detta beteende 

yttrar sig i form av att ständigt vara medveten om kroppens yttringar och att 

upprepade gånger utföra egna kroppsundersökningar genom att leta efter synliga 

förändringar på kroppen och genom att t.ex. kontrollera avföring, räkna pulsen 

och lyssna efter dunkningar. 

 
”Det började med något som liknade en tvångstanke, att ta min egen puls. Så höll 
jag på i många år. Jag var tvungen att hålla handen så här för att höra att jag 
andades och hjärtat slog.” 
 

Påverkar livskvaliteten 

Hypokondrikernas livskvalitet påverkas negativt på grund av oron i flera 

avseenden; psykiskt genom att leva med oro och ångest, fysiskt genom att få 

subjektiva symtom och känna smärta samt socialt eftersom hypokondrin tar upp 

mycket tankeverksamhet och energi vilket går ut över familj och arbete. 

Hypokondrikerna beskriver att det ofta varit bekymmersamt och att det har 

förstört mycket. 

 
”Du vet inte hur ont jag har. Du kan inte veta hur stark smärtan är.” 
 
”Det har förstört så mycket för mig, helt i onödan. Så mycket livskvalitet och 
livsglädje.” 
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Individuella hanteringsstrategier  

Hypokondrikerna har tre helt olika strategier för att försöka hantera sin situation 

och stilla sin oro. Dessa är avståndstagande, medicinsk konsultation och hälsosam 

livsstil. 

 

Avståndstagande 

En av hypokondrikerna försöker i möjligaste mån undvika allt som är förknippat 

med sjukdom och skulle aldrig komma på tanken att besöka en läkare och vågar 

t.ex. inte ta blodtrycket. Rädslan att få en dödsdom leder till avståndstagande och 

han säger därför att han hellre går tills han stupar än besöker en läkare. 

Avståndstagandet inbegriper även ett undvikande av medicinsk litteratur och 

tidningsartiklar som handlar om sjukdom eftersom det kan leda till nya symtom. 

Efter att ha läst något går det ett tag så växer nya symtom fram.  

 
”Jag har läst om folk som är friska och går till läkaren. Plötsligt får de veta 
att de är dödssjuka. Det har jag hört många gånger. Sen går det ett tag, och så 
dör de. Men om de inte hade fått reda på att de var sjuka så kanske de hade 
fortsatt att vara friska, bara levt vidare”. 
 

Medicinsk konsultation  

En annan strategi är att ständigt uppsöka läkare för att få sina symtom utredda 

med hjälp av olika sorters undersökningsmetoder. Detta för att försäkra sig om 

frånvaro av sjukdom. Denna försäkran är dock inte långvarig utan tvivel 

återkommer snabbt vilket leder till nya läkarkontakter. I denna strategi ingår även 

att själv fördjupa sig i den medicinska vetenskapen för att få klarhet i sina symtom 

men även för att vara förberedd på eventuella framtida sjukdomar. 

 
”Nu är jag hos min läkare. Här är jag varje fredag.” 
 
”Jag har hittat min dröm. Det är den där. Jag har ju tjatat om att få någon som 
tar hela kroppen. Jag har bara tagit huvudet och magen, aldrig hela kroppen.” 
(angående magnetröntgen) 
 

Hälsosam livsstil 

Hälsosam livsstil är också en strategi, som går ut på att upprätthålla god fysik och 

en sund kosthållning för att på så sätt undkomma sjukdom. Hård träning ses som 

ett bevis på frånvaro av sjukdom. 
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”Blåbär ska vara särskilt bra. Särskilt sådana som växer på högfjället. Annars tar 
jag en del tillskott: vitaminer och mineraler. Så kosthållet är väl relativt normalt. 
Det här är ett matsmältningsenzym. Det här är bra för lederna, särskilt om man 
har ont i ett knä. Det är bara vanligt uppiggande… Vanlig B-vitamin, rosenrot, 
pollenprodukt… Rosenrot ska vara bra mot det mesta.” 
 
 

Känslomässiga följder 

Hypokondrin medför många negativa känslor som bidrar till en stark uppgivenhet 

hos hypokondrikerna men trots allt finns en förhoppning om att finna friheten och 

slippa sjukdomstankarna.   

 

Uppgivenhet 

Uppgivenheten grundar sig i en långvarig börda av sjuklighet och utebliven 

förbättring. Känslan av att vara ensam om detta bidrar starkt till dessa känslor 

såväl som känslan av att inte bli trodd.   

 
”Jag var där i en vecka. Jag kunde inte röra mig. Det var hemskt. Då ville jag 
bara dö, tänkte att det här orkar jag inte. Ingen tror på mig. Till och med 
sköterskorna verkade irriterade på mig. ” 
  
”Jag gick här en gång i veckan under en lång period. Ändå är jag inte botad. I 
boken blir de friska efter tredje timmen. Var stod det om Hege som hade gått i tio 
år utan att komma nån vart?” 
 

Förhoppningar 

Hypokondrikerna har trots känslan av uppgivenhet en del positiva känslor som 

handlar om en önskan att finna friheten. Att slippa oroa sig för sjukdom är en 

stark önskan vilket kan ske genom att t.ex. lära sig att hantera sina tankar. 

 
”Jag vill vara fri. Egentligen skita i att tänka och analysera. Ha en frihet i mig 
själv.” 
 
”Nu hoppas jag att kunna öva in ett annat sätt att tänka. Och att det ska leda till 
mer grundläggande förändringar” 
 

Litteraturstudiens resultat 
Litteraturstudien resulterade i 14 studier. Alla var prospektiva och genomförda 

med kvantitativ forskningsmetodik. I resultatet framkommer ett antal olika 

behandlingsmetoder för hypokondri vilka har delats upp i kategorierna 
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”läkemedelsbehandling”, ”psykologisk behandling” och ”övriga interventioner” 

(se tabell 2). Övriga interventioner valdes som en separat rubrik på grund av att de 

inte är vetenskapligt erkända som behandlingsmetoder. En del studier har 

kombinerat och jämfört olika behandlingsmetoder, t.ex. läkemedel och 

psykologisk behandling och det har därför varit svårt att kategorisera dessa. I 

artiklarna vi har studerat har forskarna använt sig av en mängd olika mätskalor 

som innefattar såväl självbedömning som klinisk bedömning angående 

hypokondriska symtom (bl.a. depression, ångest, kroppsundersökning och 

försäkringssökande beteende) för att kunna utvärdera utfallen. När vi hädanefter 

talar om förbättringar hos hypokondrikerna är det således dessa mätskalor som 

avses. 

 

Tabell 2. Översikt av de behandlingsmetoder som framkom i litteraturstudien. 

Subkategori  Kategori 

Nefazodone  Läkemedelsbehandling 

Fluvoxamine 

Paroxetine 

Kognitiv beteendeterapi Psykologisk behandling 

Kognitiv terapi 

Beteendeterapi 

Stresshantering 

Psychoeducation  Övriga interventioner 

Explanatory therapy 

Attention training 

 

Läkemedelsbehandling 

Fyra olika studier angående läkemedelsbehandling framkom där man använde 

något av de antidepressiva läkemedlen; Nefazodone, Fluvoxamine och Paroxetine. 

 

Nefazodone 

Behandling av hypokondri med Nefazodone har i en öppen studie gjord av 

Kjernisted, Enns och Lander (2002) utvärderats. Elva hypokondriker deltog i 

studien. Såväl deltagarna som klinikerna gjorde bedömningar enligt 
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förutbestämda skalor. Resultatet enligt klinikernas bedömning visade att fem av 

nio deltagare som fullföljde studien förbättrades mycket eller väldigt mycket efter 

åtta veckors behandling. De resterande fyra påverkades inte överhuvudtaget. Vid 

deltagarnas egen bedömning var förbättringen efter avslutad behandling statistiskt 

signifikant i flera avseenden. Behandlingen accepterades väl av deltagarna som 

hade milda till moderata biverkningar i form av muntorrhet, yrsel, illamående och 

huvudvärk. Dessa biverkningar avtog dock under behandlingsförloppet.  

 

Fluvoxamine 

Enligt Fallon et al. (2003) är Fluvoxamine en möjlig behandling mot hypokondri. 

I en öppen studie omfattande 18 hypokondriker fick deltagarna under en 2-

veckors period placebo innan Fluvoxamine sattes in. Detta för att eliminera 

deltagare som kan ha påverkats av placeboeffekten. Av fjorton som påbörjade 

Fluvoxamine-behandlingen som pågick under en 10-veckorsperiod svarade 57,1 

% positivt och av de 11 som fullföljde svarade 72,7 % positivt. Signifikant 

minskning av hypokondriska symtom uppnåddes vid behandlingens slut. 

Mätningarna utfördes innan behandlingen inleddes och efter 10 veckor. Tre 

deltagare avslutade behandlingen i förtid, troligtvis på grund av biverkningar. De 

resterande deltagarna tolererade läkemedlet bra.  

 

Paroxetine 

I en öppen studie gjord av Oosterbaan, van Balkom, van Boeijen, De Meij och 

van Dyck (2001) utvärderades kortsiktiga effekter och toleransnivå av Paroxetine. 

Elva hypokondriker deltog i studien och behandlingen pågick under 12 veckor. 

Förbättringar med avseende på de hypokondriska symtomen visade sig tidigt 

under behandlingsförloppet och de var statistiskt signifikanta vid avslutad 

behandling. Fem deltagare förbättrades så mycket att de inte längre klassificerades 

som hypokondriker. En deltagare försämrades under behandlingen. De vanligaste 

biverkningarna som påverkade deltagarna allvarligt var sexuell dysfunktion, ökad 

ångest, yrsel, svettningar, huvudvärk, värk och trötthet. Åtta av nio deltagare som 

fullföljde studien uppskattades tolerera behandlingen medelbra till mycket bra. En 

av deltagarna uppskattades tolerera behandlingen dåligt. Enligt Greeven et al. 

(2007) har behandling med Paroxetine lika god verkan på hypokondri som 

kognitiv beteendeterapi. I en randomiserad kontrollerad studie behandlades 112 
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hypokondriker med kognitiv beteendeterapi, Paroxetine eller placebo under 16 

veckor för att undersöka utfallet. De båda behandlingsmetoderna gav likvärdiga 

signifikanta förbättringar efter behandling i jämförelse med placebogruppen. Efter 

avslutad behandling förbättrades även placebogruppen signifikant dock inte i 

samma utsträckning som behandlingsgrupperna. Bland deltagarna som fullföljde 

studien svarade 54 % av dem som fick kognitiv beteendeterapi på interventionen 

och 38 % i Paroxetinegruppen. Bland alla deltagare som påbörjade behandling 

svarade 45 % i kognitiv beteendeterapigruppen och 30 % i Paroxetinegruppen. De 

biverkningar som påverkade deltagarna som behandlades med Paroxetine var 

sexuell dysfunktion, utmattning, svettningar och hjärtklappningar.   

 

Psykologisk behandling  

Sex studier angående olika psykologiska behandlingar framkom vilket resulterade 

i fyra olika terapier; kognitiv beteendeterapi, kognitiv terapi, beteendeterapi och 

stresshantering.  

 

Kognitiv beteendeterapi 

Kognitiv beteendeterapi har i en randomiserad kontrollerad studie gjord av Barsky 

och Ahern (2004) visat sig ge goda resultat gällande hypokondriska symtom. 187 

hypokondriker deltog i studien där 102 stycken fick kognitiv beteendeterapi och 

de resterande 85 utgjorde kontrollgrupp och fick allmän medicinsk vård. Kognitiv 

beteendeterapi går ut på att försöka förändra existerande tankar, övertygelser, 

attityder och beteendemässiga reaktioner. Terapin resulterade i signifikant 

förbättring av hypokondriska symtom, idéer, attityder och hälsorelaterad ångest i 

jämförelse med kontrollgruppen. Effekterna var uppenbara efter sex månaders 

uppföljning och kvarstod även efter 12 månader. Martinez och Botella (2005) har 

även de undersökt kognitiv beteendeterapi som behandlingsmetod för hypokondri 

i en kontrollerad studie. Resultatet visade att de 17 hypokondrikerna som deltog 

förbättrades statistiskt signifikant efter avslutad behandling vilket medförde även 

kliniskt signifikant förbättring. Förbättringarna kvarstod vid uppföljning som 

gjordes två och sex månader efter avslutad behandling. 66,7 % av 

hypokondrikerna ansåg att de förbättrats mycket eller moderat efter behandlingen.  
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Kognitiv beteendeterapi har även visat sig vara effektiv när den utförts utanför 

forskarinstitutioner. På en vanlig vårdinstitution deltog 16 hypokondriker i en 

studie gjord av Wattar et al. (2005). Avsikten var att behandla deltagarna hos 

psykologer som endast fått en kort specialutbildning angående hypokondri. Cirka 

2/3 av deltagarna fick behandling i gruppterapi och 1/3 fick individuell 

behandling, på grund av att dessa av olika anledningar motsatte sig 

gruppbehandling. Resultatet visade att behandlingen, vid alla mätningar, gav 

signifikant reduktion av hypokondriska symtom såväl efter avslutad behandling 

som vid 6 och 12-månaders uppföljning. 

 

Kognitiv terapi, beteendeterapi och stresshantering 

I en pilotstudie gjord av Bouman & Visser (1998) undersöktes möjligheterna att 

minska hypokondriska symtom genom behandling med kognitiv terapi och 

beteendeterapi (”exposure in vivo and response prevention”). Den kognitiva 

terapin fokuserar på att försöka förändra existerande tankar, övertygelser och 

attityder. Beteendeterapin fokuserar på att finna alternativa beteendemässiga 

reaktioner. Arton hypokondriker deltog i studien och randomiserades till antingen 

kognitiv terapi eller beteendeterapi. Förbättringarna uppstod under behandlingens 

gång och visade på signifikant minskning av hypokondriska symtom vilka 

kvarstod vid uppföljning efter fyra veckor. De båda behandlingarna påvisade 

samma goda resultat men begränsningarna som följer med en pilotstudie utan 

kontrollgrupp ledde till att samma författare tre år senare (Visser & Bouman, 

2001) genomförde en kontrollerad studie med samma syfte. I den utökades antalet 

deltagare till 78 personer och man använde en kontrollgrupp (väntelista). 

Behandlingen pågick i 12 veckor. Den kognitiva terapin utgjordes av identifiering 

av deltagarnas tankar kring hypokondri och försök att formulera mer realistiska 

sådana. Beteendeterapin fokuserade på följande tre faktorer; kontrollbehov, 

försäkringssökande samt undvikande beteende. Resultatet visade att de båda 

behandlingarna var lika effektiva och resulterade i såväl statistiskt som kliniskt 

signifikant förbättring jämfört med ingen behandling alls. De signifikanta 

förbättringarna kvarstod vid uppföljning efter sju månader då inte heller någon av 

deltagarna hade fått återfall. 
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Clark et al. (1998) har i en randomiserad kontrollerad studie värderat effekten av 

behandling med kognitiv terapi jämfört med beteendestresshantering samt använt 

sig av en kontrollgrupp (väntelista). Fyrtioåtta hypokondriker deltog i studien och 

randomiserades till någon av grupperna. Behandlingen pågick under 16 veckor. 

Den kognitiva terapin innehöll en blandning av kognitiva och beteendemässiga 

tekniker där man arbetade med deltagarnas attityder och deras tvångsmässiga 

beteende (kroppskontroll och försäkringssökande beteende). Resultatet visade att 

båda behandlingarna gav signifikant förbättring av deltagarna vid uppföljning ett 

år efter behandlingen. Däremot gav kognitiv terapi en snabbare förbättring. Redan 

efter halva behandlingsförloppet hade deltagarna i denna grupp förbättrats enligt 

mätskalorna. Vid behandlingens slut var även beteendestresshanteringens resultat 

bättre än väntelistgruppen men kognitiv terapi var fortfarande mer framgångsrikt. 

Tre uppföljningar utfördes under ett år efter behandlingens slut och för varje gång 

minskade skillnaden mellan de båda behandlingarna för att slutligen vara 

likvärdiga. 

 
Övriga interventioner 

Fyra studier angående övriga interventioner framkom med tre olika inriktningar; 

”psychoeducation”, ”explanatory therapy”, och ”attention training”. Översättning 

har inte gjorts pga. svårigheter att hitta motsvarande termer i det svenska språket. 

 

Psychoeducation 

I en öppen studie som Bouman (2002) har utfört tillämpades en gruppbaserad 

”psychoeducation” där avsikten inte var att bota deltagarna från symtom utan 

snarare att tillhandahålla de med kunskap att hjälpa sig själva och få en inblick 

inom de hypokondriska mekanismerna. De 27 deltagarna var uppdelade i grupper 

och utbildningen genomfördes i sex sessioner (1/v) där varje session hade ett 

specifikt tema. Varje session inkluderade en mindre föreläsning, demonstration, 

videovisning, fokusgruppdiskussion och kort träning för att belysa de olika 

temana för varje session. Mätningar gjordes innan grupputbildningen och med 

uppföljning fyra veckor och sex månader efter utbildningen. Deltagarna som 

genomförde utbildningen var mycket tillfredställda och värderade möjligheten att 

få dela med sig av sina problem. De ansåg att de själva var mindre bekymrade och 
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kände sig friskare. Utnyttjandet av den medicinska vården minskade signifikant 

efter utbildningen.    

 

Buwalda, Bouman & van Duijn (2006) har även de undersökt effekterna av 

”psychoeducation” och jämfört två olika utformningar, där den ena var baserad på 

kognitiv beteendeterapi, och den andra på problemlösning. Deltagarna blev 

genom randomisering placerade i någon av de två grupperna. Utbildningen var 

uppdelad i sex sessioner som inkluderade en mindre föreläsning, demonstration, 

videovisning, fokusgrupp diskussion och kort träning. Problemlösningsgruppen 

hade två olika mål vilka var att få en inblick i och försöka förstå hypokondri i ett 

bredare sammanhang samt genom att lära deltagarna att identifiera, begränsa och 

lösa problemet. Mätningar gjordes före och efter behandling samt vid två 

uppföljningar som var efter fyra veckor och sex månader. Kliniskt signifikant 

förbättring uppnåddes direkt efter behandling och kvarstod vid uppföljningen. 

Båda behandlingarna betraktades som lika effektiva eftersom ingen signifikant 

skillnad mellan de uppdagades.  

 

Explanatory therapy 

Fava, Grandi, Rafanelli, Fabbri och Cazzaro (2000) har i en randomiserad 

kontrollerad studie undersökt huruvida ”explanatory therapy” är en effektiv 

behandling för hypokondri. Terapin grundar sig på den kognitiva beteendeterapin 

men skiljer sig åt genom att den inte kräver lika många terapisessioner och att 

ingen specifik terapeut behövs. Man arbetar främst med hur personen i fråga 

uppfattar kroppsliga uttryck och tränar på att rikta sin uppmärksamhet bort från 

sig själv. I studien deltog 20 hypokondriker, varav 10 i behandlingsgruppen och 

10 i väntelistgruppen. Behandlingen pågick under 16 veckor och resultatet visade 

en signifikant förbättring samt minskad användning av vårdresurserna, vilket 

kvarstod efter 6 månader.  

 

Attention training 

En annan behandlingsmetod som prövats är så kallad ”attention training”. 

Papageorgiou och Wells (1998) har genom en fallstudie där tre hypokondriker 

deltog studerat detta. Behandlingen pågick under 13 veckor och gick ut på att 

deltagarna fick träna sig i att hantera sin uppmärksamhet, att kunna stänga av eller 
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ändra uppmärksamheten på ett enkelt sätt. Målet var att på så sätt minska 

fokuseringen på den egna personen och därmed de hypokondriska besvären. 

Behandlingen resulterade i klinisk signifikant förbättring för de tre deltagarna 

vilket också kvarstod vid uppföljning efter sju månader. Då definierades inte 

längre någon av de som hypokondriker enligt DSM-III-R. Inga statistiska analyser 

gjordes. 

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Valet av innehållanalys som metod kan diskuteras. Utifrån det befintliga syftet 

anses ändå denna metod som ett bra alternativ eftersom inga tidigare studier med 

ett inifrånperspektiv hittats och eftersom empiriska studier inte var genomförbart. 

Därmed förlorades möjligheten att göra egna intervjuer som eventuellt kunnat 

leda till en djupare insikt. En svaghet med dokumentärfilmen är att den är 

redigerad och det sänker trovärdigheten något, vilket vi inte kunnat påverka. Vår 

egen förförståelse kan ha haft inverkan på tolkningen av resultatet och det kan 

därför inte ses som en självklarhet att en annan författare skulle komma fram till 

samma tolkning. Objektivitet har eftersträvats i möjligaste mån. En svaghet med 

urvalet är det ringa antalet deltagare, vilket medför svårigheter att generalisera 

resultatet. Däremot stärks det upp med att de tre deltagarnas uttryckssätt skiljer sig 

åt vilket ändå ger ett brett spektrum av hypokondri.  

 

Sökningen till litteraturstudien resulterade i 14 kvantitativa studier med varierande 

kvalitet. Valet att inkludera studier med låg kvalitet kan ses som en stor svaghet. 

Detta gjordes dock medvetet eftersom behandlingsmetoder för hypokondri är ett 

relativt nytt forskningsområde och för att ändå kunna få ett brett spann av 

behandlingsalternativ. Studierna angående läkemedelsbehandling var till viss del 

sponsrade av läkemedelsföretag vilket kan ses som en svaghet men dessa har ändå 

inkluderats pga. att exkludering hade lett till avsaknad av studier kring detta. En 

annan svaghet kan vara våra brister i det engelska språket som alla artiklar var 

skrivna på. Studierna innehöll en mängd mätskalor och statistiska analysmetoder, 

vilka kan för oss som inte är experter vara svåra att tyda och värdera. Samma 

studier framkom till stor del vid sökningen på de båda databaserna och vid 



 17

kontroller på både CINAHL och Blackwell Synergy, vilket tyder på att det 

huvudsakliga materialet påträffats. Tidsbegränsningen på tio år som valdes till 

resultatet gjordes för att ta del av senaste materialet. Till bakgrundsmaterialet 

valdes en längre tidsbegränsning på grund av att detta material inte är lika 

beroende av det senaste inom forskningen som behandling är. En metaanalys hade 

varit en annan möjlig utväg för att svara på syftet.  

 

Resultatdiskussion 
Syftet var att belysa upplevelser av att leva med hypokondri samt att belysa olika 

behandlingsmetoder. Resultatet visar att hypokondriker lever med stark oro för 

sjukdom där cancer är den största skräcken. Rädslan handlar om att mista livet, 

det är inte rädslan för döden som är det elementära. Livskvaliteten påverkas 

negativt av oron som också bidrar till ett tvångsmässigt beteende. 

Hypokondrikerna upplever själva att deras situation ibland känns hopplös 

eftersom de levt med sjukdomen under lång tid men ibland också som hoppfull 

med en stark önskan om att finna friheten. Hypokondrikerna har olika strategier 

för att försöka klara av livet. Att ta avstånd från allt som inbegriper sjukdom är en 

metod, men även motsatsen till detta förekommer där frekventa läkarbesök och 

kunskapssökande är en stor del av vardagen. Att leva hälsosamt genom träning 

och sund kosthållning är också en metod. Behandlingsmetoder som framkom är 

dels olika läkemedelsbehandlingar och dels ett antal olika psykologiska 

behandlingar samt övriga interventioner. Läkemedelsbehandlingarna utgjordes av 

tre olika antidepressiva mediciner. De psykologiska behandlingarna utgjordes av 

fyra olika terapier och de övriga interventionerna av tre olika interventioner. 

Behandlingsmetoderna som framkom visade alla på förbättringar för 

hypokondrikerna.  

 

Resultatet i litteraturstudien visade att alla behandlingsmetoderna gav 

förbättringar och dessutom att förbättringarna var signifikanta för alla 

behandlingar utom ”psychoeducation”. Det är möjligt att de positiva utfallen inte 

endast beror på de specifika behandlingsmetoderna utan att det är terapin i sig 

som bidrar till detta. De positiva utfallen kan även ha påverkats av att 

hypokondriker som inte har sjukdomsinsikt ej velat delta i studierna på grund av 
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att de är övertygade om att somatisk sjukdom föreligger och därför inte godkänner 

att delta i studier angående behandling för hypokondri. Detta kan alltså ha bidragit 

till att resultaten bygger på hypokondriker som är medvetna om sin sjukdom och 

som är positivt inställda till behandling. De övriga interventionerna visar goda 

resultat men på grund av brister i designen krävs randomiserade kontrollerade 

studier för att kunna anta dessa som behandlingsmetod. Eftersom de medicinska 

behandlingarna utgjordes av antidepressiva läkemedel och hypokondriker ofta 

lider av depressiva symtom, kan man spekulera i om utfallet är beroende av detta.  

Uppföljningen i studierna var som mest ett år efter avslutad behandling, vilket gör 

det svårt att dra några slutsatser angående långtidseffekter. Endast en studie 

undersöker huruvida de behandlade hypokondrikerna uppnår diagnoskriterierna 

för hypokondri efter avslutad behandling. Antalet deltagare var i flera av studierna 

ganska litet, men däremot pekar flertalet liknande studier på samma goda 

behandlingsresultat vilket kan ge en föraning till generaliserbarhet.  

 

Innehållsanalysen visar att hypokondri leder till hög grad av långvarig sjuklighet 

och att det har en negativ inverkan på livskvaliteten i flera avseenden. Det visade 

sig även att hypokondrikerna upplevde att de inte blev tagna på allvar och att de 

kände sig misstrodda. Detta överrensstämmer med vad Persing et al. (2000) 

kommit fram till. De påvisar i en studie att hypokondriker har mer negativa 

upplevelser av vården än icke-hypokondriker och att de upplever att de inte blir 

trodda eller tagna på allvar samt att de inte blir bemötta med respekt. De upplever 

även att de inte får den tid de behöver och att deras behov av information och 

försäkringssökande beteende inte blir tillfredställt. Detta är vad vi anser att 

Eriksson (1994, s. 86, 87, 92, 97) menar med vårdlidande. Vårdlidande kan ske i 

olika former, t.ex. genom kränkning där vårdgivaren inte ser människan eller 

nonchalerar denne och dennes problem. Det kan även ske genom utebliven vård 

vilket beror på bristande förmåga att se och bedöma vad patienten behöver. Det är 

viktigt att man som sjuksköterska inte utsätter patienten för onödigt lidande, vilket 

kan förebyggas och lindras genom att få patienten att känna sig välkommen, 

bekräftad och förstådd samt genom att bemöta patienten med värdighet och att 

genom att erbjuda den vård och behandling sjukdomen och den enskilda 

människan behöver.  
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Persing et al. (2000) menar att hypokondri orsakar ett livslångt lidande för den 

drabbade och för vården ett improduktivt utnyttjande av dess resurser, vilket leder 

till onödiga kostnader och ett ineffektivt arbete. Ett effektivare handhavande av 

hypokondriker skulle kunna reducera vårdkostnaderna och lindra de drabbades 

besvär betydligt. Ur såväl hypokondrikernas som vårdens synvinkel är det därför, 

enligt vår uppfattning, viktigt att denna sjukdom uppmärksammas och behandlas. 

Enligt Barsky et al. (1998) anses hypokondri utan behandling vara en kronisk 

sjukdom. I Sverige finns idag till vår kännedom ingen specifik behandlingsplan 

för dessa patienter. Vår litteraturstudie visar att det faktiskt finns goda 

behandlingsmöjligheter med såväl medicinsk som psykologisk behandling samt 

med de övriga interventionerna. Detta bekräftar Walker, Vincent, Furer, Cox och 

Kjernisted (1999) i en studie som visar att båda behandlingarna ger likvärdiga 

resultat. Däremot föredrar de hypokondriska patienterna själva i större 

utsträckning att bli behandlade med psykoterapi. Det har dessutom visat sig att 

psykoterapi är mindre kostsamt än medicinsk behandling för såväl den enskilde 

patienten som för hälso- och sjukvården. Persing et al. (2000) menar  

att hypokondriker värdesätter en god relation med vårdpersonalen framför en hög 

kvalitet på vården. Enligt vår uppfattning är sjuksköterskans roll just detta, att 

upprätthålla en god relation. En lösning är det terapeutiska samtalet som alltid bör 

ligga till grund för sjuksköterskans arbete. Enligt Arnold & Boggs (2007. s. 200) 

och Wright, Watson & Bell (2002. s. 147, 148) bygger det terapeutiska samtalet 

på empati och på att lära patienten om sin sjukdom och hur man kan hantera den. 

De terapeutiska samtalen är målinriktade och tidsbegränsade och görs i ett 

specifikt syfte. Det är sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten att hitta en 

alternativ underlättande föreställning om vad som krävs för att komma tillrätta 

med ett problem, samtidigt som det är patientens uppgift att hjälpa sjuksköterskan 

att förstå problemet. Barsky (et al. 2001) anser att det som vårdare är viktigt att 

man bekräftar den hypokondriska patienten och ger grundlig medicinsk 

information samt att man är tydlig och försäkrar patienten om dennes tillstånd och 

förklarar undersöknings- och laboratorieresultat.  

 

För att kunna ge ett gott bemötande och god omvårdnad krävs av sjuksköterskan 

förståelse och kunskap om hypokondri. Det är därför angeläget att hypokondri 

lyfts fram inom sjukvården. Speciellt viktig är kunskapen inom primärvården, 
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vilken ofta är första instansen för hypokondrikerna och där möjligheten finns att 

identifiera dessa och att bryta den onda cirkeln. Vårdpersonal bör vara medveten 

om att sjukdomen existerar och vilka behandlingar som är effektiva samt kunna 

uppmuntra hypokondrikerna att godkänna dessa behandlingar. Konsekvensen av 

att inte bli mottagen på ett tillfredsställande sätt är att många hypokondriker 

känner sig mindre hoppfulla och därför söker nya vårdkontakter. Mycket finns att 

tjäna på att hjälpa dessa patienter och sjuksköterskan har i samspel med läkaren en 

viktig roll att spela. Genom ett gott bemötande och terapeutiska samtal finns 

möjlighet att lindra och det har således en stor betydelse för omvårdnaden.   

 

Resultatet av innehållsanalysen svarar på syftet såväl som på frågeställningarna 

och ger en ökad förståelse för hur det är att leva med hypokondri, vilket också 

stämmer överens med närliggande forskning som vi studerat. Däremot kan det 

vara svårt att dra slutsatser framförallt på grund av att vi fick tillgodose oss med 

ett redan existerande material samt det ringa antalet deltagare. Framtida forskning 

är därför nödvändig där kvalitativa studier med dels ett inifrånperspektiv och dels 

utifrån omvårdnadens perspektiv efterfrågas och ger svar på frågor som: Hur 

påverkas livet på en djupare nivå? Hur bör omvårdnaden kring hypokondriska 

patienter se ut? Syftet med litteraturstudien besvarades också eftersom vi hittade 

flera olika behandlingsmetoder. Flertalet av studierna var av låg eller 

medelkvalitet och därför efterfrågas fler studier med hög kvalitet som undersöker 

behandlingsmetoder och ger svar på frågor som: Hur kan man på ett effektivt sätt 

införa behandlingsrutiner för hypokondriker i vården? Varför svarar en del på 

behandling och andra inte? Vad kan man göra för de hypokondriker som saknar 

insikt om sin sjukdom och inte godtar psykologiskbehandling? 

 

”Det är inte folk som vill ha uppmärksamhet, vilket många tror. De är livrädda, 

och ångesten driver dem till läkare. Det är helt okej att vilja leva och att övervaka 

sin kropp lite. Men det är en balansgång. Det kan börja kräva alltför mycket 

energi. Det är viktigt att komma ihåg att hypokondriker ofta har subjektiva fysiska 

symtom, vilket aldrig är något man inbillar sig” (Ingvard Wilhelmsen, ur 

Hypokondrikerna)
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DS Stort konsekutivt patientmaterial som är 
väl beskrivet och analyserat med 
adekvata statistiska metoder (t ex 
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     _ Begränsat patientmaterial 
otillräckligt beskrivet, alltför kort 
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statistiska metoder. 
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Författare 

Årtal 
Land 

Syfte Design/Intervention Deltagare 
bortfall Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Barsky, A.J & Ahern, 
D.K.  
2004 
USA  

Värdera effekten av 
KBT för 
hypokondriker. 

Randomiserad 
kontrolleradstudie 
konsekutivt urval och 
frivilliga 
90 min/vecka i 6 veckor  
Uppföljning: 6, 12 mån. 

N totalt=187 
 

ANCOVA, 
MANOVA 

KBT resulterade i 
signifikant förbättring i 
jämförelse med 
kontrollgruppen.  

RCT=I 

Bouman, T.K.  
2002 
Nederländerna 

Undersöka direkta och 
långtidsverkande 
effekter av kognitiv 
utbildning i grupp. 

Öppen studie 
Självanmälningar 
120 min/vecka i 6 veckor  
Pre-post/test  
Uppföljning: 4 v och 6 mån 

N totalt=27 
N bortfall= 6 

Friedman´s test  
Wilcoxon´s signed-
ranks test 

Deltagarna förbättrades 
angående hypokondri och 
depression. Förbättringarna 
kvarstod vid uppföljning. 

DS=II 

Bouman, T.K., & Visser, 
S.  
1998 
Nederländerna 

Undersöka 
trovärdigheten och 
effekten av kognitiv 
terapi och beteende 
terapi. 

Pilotstudie 
Konsekutivt urval 
2 experimentgrupper 
60 min/vecka i 12 veckor 
Uppföljning: 4 v 

N totalt=18 
N bortfall=1 

ANCOVA, 
MANOVA,  

Förbättringarna visade på 
signifikant minskning av 
hypokondriska symtom. 

DS=III 

Buwalda, F.N., Bouman, 
T.K., & van Duijn, M.A.  
2007 
Nederländerna 

Jämföra 
psychoeducation 
utfrån en kognitiv 
beteende ansats och 
en problem-
lösningsansats. 

Öppen studie 
Självanmälningar 
2 experimentgrupper 
6 st 2 h sessioner i 6 veckor 
Pre-post/test  
Uppföljning: 4 v och 6 mån 

N totalt=48 
N bortfall= 4 
 
 

T-test, Mann-Whitney 
test. 

Båda behandlingarna 
betraktades som lika 
effektiva och uppnådde 
signifikanta förbättringar. 

DS=II 

Clark, D.M., Calkovvskis, 
P.M., Hackmann, A., 
Wells, A., Fennell, M., 
Ludgate, J., Ahmad, S., 
Richards, H.C., & Gelder, 
M.  
1998  
England 

Värdera effekten av 
kognitiv terapi och att 
jämföra den med en 
likvärdig alternativ 
behandling. 

Randomiserad kontrollerad 
studie 
Konsekutivt urval 
2 experimentgrupper 
1 kontrollgrupp (väntelista) 
60 min/vecka under 16 
veckor  
Pre-post/test 
Uppföljning: 3, 6, 12 mån. 

N totalt=48 
N bortfall=2 
 

ANCOVA, t-test, 
Duncan´s multiple 
comparison, 
logarithmic 
transformation 

Båda behandlingarna gav 
signifikant förbättring vid 
uppföljning ett år efter 
behandlingens slut. Däremot 
gav kognitiv terapi en 
snabbare förbättring. 

RCT=I 

Bedömning av kvalitet: I= Hög kvalitet, II= Medelgod kvalitet, III= Låg kvalitet 
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Författare 

Årtal 
Land 

Syfte Design/Intervention Deltagare 
bortfall Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Fallon, B.A., Qureshi, 
A.I., Schneier, F.R., 
Sanchez-Lacay, A., 
Vermes, D., Feinstein, R., 
Connelly, J., & Liebowitz, 
M.R.  
2003 
USA 

Undersöka effekterna 
av Fluvoxamine.  

Öppen studie 
1 experimentgrupp 
Konsekutivt urval och frivillga 
2 veckors placebo startfas 
Ingångsdos: 50 mg maxdos: 300 
mg 2ggr/dag 

N totalt=18 
N bortfall=7 

Paired-sample t-
test 

Av fjorton som påbörjade 
Fluvoxamine behandlingen 
svarade 57,1 % positivt och 
av de 11 som fullföljde 
svarade 72,7 % positivt. 

DS=III 

Fava, G.A., Grandi, S., 
Rafanelli, C., Fabbri, S., & 
Cazzaro, M.  
2000 
Italien 

Utvärdera effekten av 
individuell 
”explanatory” terapi. 

Randomiserad kontrollerad 
studie 
1 experimentgrupp 
1 kontrollgrupp (väntelista) 
Konsekutivt urval  
30 min/varannan vecka i 16 
veckor 
Pre-post/test 
Uppföljning: 6 mån. 

N totalt=20 
N bortfall=4 

The permutation 
test, ANOVA 

Signifikant förbättring samt 
minskad använding av 
vårdresurser. Detta kvarstod 
efter 6 månader. 

RCT=II 

Greeven, A., van Balkom, 
A.J., Visser, S., 
Merkelbach, J.W., van 
Rood, Y.R., van Dyck, R., 
van der Does, A.J., 
Zitman, F.G, & 
Spinhoven, P.  
2007 
Nederländerna 

Jämföra KBT, 
Paroxetine och 
placebo vid 
behandling av 
hypokondri.  

Randomiserad kontrollerad 
studie  
Dubbelblind 
3 experimentgrupper 
Konsekutivt urval och frivilliga 
Ingångsdos: 10 mg/dag maxdos: 
60 mg/dag 
6-16 sessioner i 16 veckor 
Pre-post/test  

N totalt=112 
N bortfall=30 

Chi-2-test, t-test, 
Cohen´s d 
ANOVA, 
Helmerts 
contrasts 
 

KBT och Paroxetine var 
signifikant mer effektiva än 
placebo men skilde sig inte 
signifikant åt sinsemellan.   

RCT=II 

Kjerrnisted, K.D., Enns, 
M.W., & Lander, M.  
2002 
Kanada 

Utvärdera 
användningen av 
Nefazodone vid 
behandling av 
hypokondri. 

Öppen pilotstudie 
1 experimentgrupp 
Frivilliga 
Medeldos: 432 mg/dag i 8veckor 
Pre-post/test 

N totalt=11 
N bortfall=2 
 

Paired-sample t-
test 

Fem av nio deltagare 
förbättrades mycket eller 
väldigt mycket. De 
resterande fyra påverkades 
inte överhuvudtaget. 

DS=III 

Bedömning av kvalitet: I= Hög kvalitet, II= Medelgod kvalitet, III= Låg kvalitet
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Författare 

Årtal 
Land 

Syfte Design/Intervention Deltagare 
bortfall Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Martinez, M.P., & Botella, 
C.  
2005 
Spanien 

Analysera effekten KBT 
för hypokondriker vid 
användandet av olika 
metodologiska 
strategier. 

kontrollerad studie 
1 experimentgrupp 
1 kontrollgrupp 
Konsekutivt urval 
60 min/vecka i 10 veckor 
Pre-post/test  
Uppföljning:  2, 6 mån 

N totalt=17 
N bortfall=5 

Wilcoxon´s 
matched-pairs 
signed ranks test, 
Mann-Whiteny U 
test,  

17 deltagare förbättrades 
statistiskt signifikant efter 
avslutad behandling vilket 
medförde även kliniskt 
signifikant förbättring. 

CCT=II 

Oosterbaan, D.B., van 
Balkom, A.J., van Boeije, 
C.A., de Meij, T.G., & van 
Dyck, R.  
2001  
Nederländerna 

Utvärdera kortsiktiga 
effekter och tolerans av 
Paroxetine. 

Öppen studie 
1 experimentgrupp 
Konsekutivt urval 
Ingångsdos: 60 mg/dag som 
sedan ökades i 12 veckor 

N totalt=11  
N bortfall=2 

Paired t-test, 
Bonferroni 
correction, 

Förbättringar visade sig tidigt 
under förloppet och var 
signifikanta vid avslutad 
behandling. Fem deltagare 
klassificerades då inte längre 
som hypokondriker. 

DS=III 

Papageorgiou, C., & 
Wells, A.  
1998  
England 

Utvärdera effekten av 
attention training. 

Fallstudie 
Konsekutivt urval 
30 min/8, 9 el 10 ggr i 13 
veckor  
Uppföljning: 3, 6 mån 

N totalt=3 
 

- Klinisk signifikant förbättring 
uppnåddes. Då definierades 
inte längre någon av de som 
hypokondriker enligt DSM-III-
R. 

DS=III 

Visser, S., & Bouman, 
T.K.  
2001 
Nederländerna 

Jämföra ”exposure in 
vivo and response 
prevention” med 
kognitiv terapi och en 
väntelistgrupp.  

Randomiserad kontrollerad 
studie 
2 experimentgrupper  
1 kontrollgrupp (väntlista) 
1 gång/vecka i 12 veckor 
Pre-post/test  
Uppföljning: 7 mån 

N totalt=78 
N bortfall=22 

MANOVA, t-test, De båda behandlingarna var 
lika effektiva och resulterade i 
såväl statistiskt som kliniskt 
signifikant förbättring jämfört 
med ingen behandling alls. 

RCT=II 

Wattar, U., Soerensen, P., 
Buemann, I., Birket-
Smith, M., Salkovskis, 
P.M., Albertsen, M., & 
Strange, S.  
2005 
Danmark 

Värdera om KBT var 
effektivt för 
hypokondriker utanför 
en forsknings- 
instutition.  

Öppen studie 
konsekutivt urval och frivilliga 
15 sessioner á 3 h. 
Uppföljning: 6 eller 12 mån 

N totalt=18 
N bortfall=2 

Greenhouse-
geisser, 
Bonferroni 
corrected paired 
t-test. 

Behandlingen gav signifikant 
reduktion av hypokondriska 
symtom vid alla mätningar 
angående 

DS=II 

Bedömning av kvalitet: I= Hög kvalitet, II= Medelgod kvalitet, III= Låg kvalitet 
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Meningsenheter Kondeserade meningsenheter Kondenserade tolkade 
meningsenheter Subkategori Kategori 

Jag är rädd att jag har fått cancer i huvudet eller örat. Är rädd att hon har fått cancer. Rädsla för cancer. 

Jag är mest orolig för cancer, även om andra symtom oroar 
mig. 

Är mest orolig för cancer men även 
andra sjukdomar. 

Oro för cancer men 
även andra sjukdomar. 

Cancer  
 

Det handlar om att förlora min vitalitet och då kan jag inte 
glädja mig över livet. Allt blir förstört. 

Det handlar om att förlora vitalitet och 
glädjen över livet. Allt blir förstört. Oro att förlora vitalitet. Att mista livet 

Oro att drabbas 
av sjukdom 

 

Jag vill vara fri. Egentligen skita i att tänka och analysera. -Ha 
en frihet i mig själv. 

Vill skita i att tänka och analysera och 
ha en frihet i sig själv. 

En önskan att bli frisk 
och finna frihet. Förhoppningar 

I boken blir de friska efter tredje timmen. Var stod det om 
Hege som hade gått i tio år utan att komma nånvart? 

I boken blir de friska efter tredje 
timmen. Var stod det om henne som gått 

i tio år utan att komma nånvart? 

Långvarig sjuklighet 
utan förbättring. Uppgivenhet 

Känslomässiga 
följder 

 

Nu är jag hos min läkare. Här är jag varje fredag. Är hos sin läkare varje vecka. Ett sätt att hantera 
sjukdomen. 

Medicinsk 
konsultation  

Blåbär ska vara särskilt bra. Särskilt sådana som växer på 
högfjället. Annars tar jag en del tillskott: vitaminer och 

mineraler. Så kosthållet är väl relativt normalt. 
Det här är ett matsmältningsenzym. Det här är bra för lederna, 

särskilt om man har ont i ett knä. Det är bara vanligt 
uppiggande... Vanlig B-vitamin, Rosenrot, en pollenprodukt... 

Rosenrot ska vara bra mot det mesta. 

Blåbär är särskilt bra. Tar en del 
tillskott, så kosthållet är väl relativt 

normalt. 

Upprätthåller en 
hälsosam livsstil för att 

undvika sjukdom. 

Hälsomsam 
livsstil 

Om du tror att du är allvarligt sjuk och går till läkaren för att få 
veta det, är du ganska stark. Då är det nästan bättre att gå tills 

man stupar. 

Besök till läkare vid misstanke om 
allvarlig sjukdom visar på styrka.  
Stupar hellre än att gå till läkaren. 

Tar avstånd från 
sjukvården. 

Avståndstagan- 
de 

Individuella 
hanteringsstrate

gier 
 



 

 


