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Depressionsbehandling i grupp - en pilotstudie
Sven Sjoqvist

En studie av kognitiv psykoterapi i
grupp vid depression genomfordes
vid en vuxenpsykiatrisk mottagning
varen 2001. Matning av depressionssymtom gfordesfore, efter och
vid uppfoljning ett halvar efter avslutad gruppbehandling. Undersokningen gjordes iform av en pilotstudie i en mindre grupp och
utan kontrollgrupp. Resultatenfran
studien visor dock att det ar mojligt
att aktivt paverka denpsykiska halsan hos en patientgrupp med svara
depressionssymtom.

Effektiva behandlingsmetoder
Jag bar lange dragits till effektiva
psykoterapimetoder, Tidigare i min
yrkesverksamhet som psykolog tog
jag exempelvis intryck av Talmon
Moshes (1990) bok Single-Session
Therapy, fran den losningsfokuserade traditionen. Nar jag sa under
den internationella psykologikongressen i Stockholm 2000 rakade fa ogonen pa en bok med den
lockande titeln Effective Brief Therapies (Hersen & Biaggio, 2000)
kunde jag inte motsta frestelsen ait
kopa den.
Ett av kapitlen i Effective Brief
Therapies - en bok som huvudsakligen utgar fran ett kognitivt beteendeterapeutiskt perspektiv - beskriver en depressionsbehandling i
grupp omfattande 12 sessioner.
Metoden beskrivs utforligare i boken Control your depression
(Lewinsohn m fl, 1992) med tillhorande manual (Lewinsohn m fl,
1984). Efter att jag fordjupat mig i
materialet bestamde jag mig for att
genomfora en dylik behandling pa

den allmanpsykiatriska mottagning jag arbetar vid. Huvuddelen
av arbetsinsatsen gick dels at att
anpassa metoden till svenska forhallanden och den kognitiva psykoterapeutiska metod jag nyligen
erhallit utbildning i, dels at att
rekrytera potentiella patienter till
gruppen.
Teknikmodifiering
Den ursprungliga metoden bygger
pa att deltagama i gruppen foljer
kapitlen i boken Control your depression och genomfor de 6vningar som beskrivs dar. Det var
dock svart att hitta en svensk motsvarighet till denna bok. Ett tag
funderade jag t o m pa att oversatta Control your depression till
svenska, men kom till sist fram
till att boken Att ta sig upp nar
man ar nere (Tanner & Ball,
1998), med vissa kompletteringar
av innehallet, exempelvis i form
av bistand fran sjukgymnast i utformandet av vissa avspanningsovningar, kunde vara ett lampligt
alternativ. Anvandande av sadana
beteendeovningar var ett fb'rsok
att efterlikna den ursprungliga
metoden som den beskrivs i Control your depression,
Den metod for gruppbehandling
vid depression jag efter vissa modifieringar kom att anvanda bygger mycket fSrenklat pa en kombination av undervisning om principer fran den kognitiva psykoterapin applicerad pa depressiva besvar, gruppsamtal kring hur dessa
principer kan tillampas i vardagen
och ovningar med olika sjalvskattningsformular. En grund-

tanke ar att det senare inslaget gor
att eventuella framsteg i behandlingen la'tt kan avlasas av saval
gruppdeltagare som ledare.
Infor de 12 sammankomstema
gjorde jag en planering av vad som
skulle tas upp under sessionerna
dar jag forsokte folja de ursprungliga principer som beskrivits i Control your depression. En del lampliga sjalvskattningsformular hittade
jag i Handbok i kognitiv psykoterapi vid depression (Jansson,
1986).
Patientrekrytering
Eftersom detta var en form av behandling som inte tidigare provats
pa mottagningen, fanns inga upparbetade kanaler for rekrytering av
patienter till gruppen. Intresset for
gruppbehandlingen tycktes vara positivt, men i praktiken stotte jag pa
hinder i mina anstrangningar att
hitta deltagare.
^
Jag anvande ett flertal kanaler for
att forsoka rekrytera dem; jag satt
med pa olika sammankomster, moten och informationstraffar och berattade om den kommande gruppbehandlingen; jag delade ut olika
typer av informationsfoldrar som
beskrev och gjorde reklam for behandlingen i olika sammanhang.
Men det som slutligen skulle visa
sig vara det enda anvandbara sattet
att fa patienter till gruppen var genom det egna teamet. Nar jag slutligen insett det agnade jag alltsa tiden pa teamsammankomsterna for
att soka efter patienter som kunde
passa in i gruppen. NMr en remiss
dok upp dar patienten beskrevs som
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ban eller hon led av depressiva besvar anmalde jag att jag ville »traffa
patienten for bedomning», med det
implicita syftet att soka rekrytera
patienten till gruppen, Det var dock
ofta svart att »komma 6ver» dessa
patienter eftersom rutinerna vid depressionssymptom narmast automatiskt leder till atgarden: lakarbesok.
Till slut hade jag dock infor starten
av gruppen fatt ihop atta patienter
med depressionsdiagnos. Tre av dem
dok av olika anledningar inte upp pa
den forsta sammankomsten och saledes aterstod fem gruppdeltagare vilka alia sedan fullfb'ljde gruppbehandlingen. Jag blev genom dessa
erfarenheter varse en »troghet» som
tycks fmnas inbyggd i organisationer av den typ jag arbetar i. Jag blev
ocksa medveten om att aven om behandlingar av denna typ ofta efterfragas, fmns »motkrafter» som satter
hinder i vagen for dess forverkligande. For att genomfora en gruppbehandling av detta slag bor man
salunda vara beredd pa att stalla upp
med bade tid och uthallighet.
Gruppdeltagarna
Medelaldern pa de fem kvinnliga
deltagarna var 35 ar. Alia hade nagon typ av depressionsdiagnos. Vid
sidan om denna fbrekom aven andra
psykiatriska diagnoser, som social
fobi och personlighetsstorning. Alia
deltagarna tog nagon typ av antidepressiv medicin, Somliga hade tagit
lakemedel under lang tid. Ett par av
deltagarna hade dessutom varit inlagda pa psykiatrisk vardavdelning
en tid. Gruppdeltagarna led salunda
genomgaende av ganska langvariga
och komplicerade depressiva tillstand.
Sammankomsterna varade under 90
minuter en gang per vecka under 12
veckor med ett uppfoljningsbesok
ett halvar efter avslutad behandling.
Matningar gjordes med Becks depressionsinventorium, BDI (Beck,
1978) och Center for Epidemiologic

Studies Depression Scale, CES-D
(Radloff, 1977), vid forsta och
sista grupptillfallet samt vid uppfbljningen.
Resultat
Narvaron pa sammankomsterna
var genomgaende god. Det kan
haft betydelse att det var en mindre
grupp. Gruppdeltagarna utgick
fran var sitt exemplar av boken An
to. sig upp nor man ar nere. Enligt
den kursplan jag upprattat skulle
deltagarna ga igenom relevant avsnitt innan vi traffades, varvid vi
sedan gick igenom detta tillsammans - ofta pa det viset att jag holl
en forelasning om teman fran dessa
avsnitt. Vi gick saledes igenom
kapitel som exempelvis behandlade orsaker till depression, om
automatiska tankar, malplanering,
tekniker for sjalvhavdelse och att
satta granser, kognitiva tankefallor
och maladaptiva tankemonster.
Genomgangen av avsnittet ur boken tog ungefar halva tiden, varefter vi hade en mer oppen diskussion dar principerna fran materialet
vi anvande forsokte appliceras,
men dar jag aven lamnade faltet
fritt for gruppdiskussioner.
Utifran synpunkter vid uppfoljningen blev jag varse att det psykoedukativa inslaget borde byggt pa
annat material an boken, eftersom
det annars latt upplevs som en upprepning av det man last. Det blev
ocksa tydligt att det ar nodvandigt
att forsoka strukturera gruppdiskussionerna ganska noggrant, eftersom de latt kan leda till grupprocesser som »skenar ivag», vilket
denna form av behandling pa
grund av de snava tidsramarna inte
ger utrymme for. Flera av deltagarna gav dock efterat uttryck for
att det tycks ha »lossnat» efter ungefar halva tiden, dvs. efter 6
grupptillfallen, da man kande sig
mer hemma i gruppen och lattare
kunde deltaga i diskussionerna, vilket mqjligen inte uppnatts om sam-

mankomsterna varit alltfor strukturerade.
Matningarna med depressionsskalorna visade att depressionssymptomen minskade med ca 25% nar de
mattes med BDI och med ca 35%
enligt CES-D (se tabell 1). Det ar
intressant att notera att forbattringen
aven tycks ha fortsatt efter avslutad
gruppbehandling.
Tabell 1. Genomsnittspoang for BDI och
CES-D vid gruppbehandling

Fore

Efter

Vid uppfoljning

37

30

28

CES-D 29

23

19

BDI

Diskussion
I en sammanstallning av studier vid
depressionsbehandling av samma
slag som min grupp, pavisades genomgaende overtygande positiva behandlingsresultat
(Antonuccio,
1998). I exempelvis en undersokning av Brown & Lewinsohn (1984)
jamfordes behandling i depressionsgrupp av det slag jag anvant med
andra behandlingsalternativ. Matningar med BDI och CES-D visade
att avsevarda fb'rbattringar uppnaddes. De genomsnittliga vardena for
BDI minskade fran 31 vid forsta
matningen till 6 poang vid uppfoljningen. For CES-D var motsvarande
varden 20 och 11. Men aven dar
patienterna endast vantat pa behandling sjonk vardena pa BDI fran initialtSl till 18.
De resultat som uppnaddes i min
undersokning ar i jamforelse med de
namnda studierna salunda ganska
modesta. Detta kan dock forklaras
av att Antonuccios sammanstallning
bestar av »rena» depressionsgrupper, till skillnad fran den malgrupp
jag studerat, dvs. patienter med flera
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psykiatriska diagnoser - vilket vanligt hos de som soker hjalp vid psykiatrisk verksamhet. Besvaren hos
patienterna i min grupp var dessutom av typen ganska langvariga
och kroniska depressiva symptom.
Det ar i sammanhanget dessutom
kant att det ar mycket svart att forandra kroniska psykiatriska tillstand
(Lamb, 1982). Detta till trots skedde
alltsa sammanlagt en trettioprocentig symptomreduktion. Man skall
dock i delta sammanhang vara medveten om de begransningar och den
kritik som framforts mot matningar
med dessa typer av kvantifierade
sjalvskattningsformular (se t ex
Freeman m fl, 1994); att skattningarna fangar in ett begrSnsat
spektrum av patientens problematik.
Eftersom resultaten fran min pilotstudie bygger pa skattningar fran endast fern gruppdeltagare, utan jamforelse med kontrollgrupp, ar det svart
att avg5ra i vilken utstrackning
gruppbehandlingen bidrog till denna
forbattring eller om andra faktorer
har haft betydelse. Det som kan ha
haft inflytande ar de icke-specifika
faktorer som ar svara att kontrollera
i effektstudier i psykoterapiforskning (Frank, 1988). Nagra exempel
pa vad jag syftar pa ar: experimentledareffekten, placeboeffekten, den
positiva upplevelsen hos de undersokta att de deltog i en behandling
som var foremal for vetenskaplig
utvardering, erfarenheten att de som
deltog i gruppen - istallet for inget
alls - erholl en behandling, vilket
medforde en strukturell paverkan av
deras vardag, extrastrukturella
»bieffekter» av gruppbehandlingen
som effektivare effektuering av recept hos la"karen, att de blev tagna pa
allvar som patienter i psykiatrin etc,
Slutligen
Sammanfattningsvis visar mitt forsok med depressionsbehandling i
grupp fdr patienter vid en psykiatrisk oppenvardsmottagning, att
gruppbehandling ar ett praktiskt ge-

nomfcjrbart alternativ ur saval
kostnads- som effektivitetssynpunkt. Med tanke pa studier som
visar att farmakologisk behandling
vid depression maste kombineras
med psykoterapeutisk behandling
for att ha god effekt (se t ex Arean
& Cook, 2002), torde denna typ av
gruppbehandling vara ett rimligt
erbjudande dar resursbrister medfort att patienter inte kan erbjudas
individuell psykoterapeutisk behandling.
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