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Nyheter inom psykos och ångest  
– metoder och effekt

• Uppdatering av kunskapsläget när det gäller diagnostik 

• Från kategorier till dimensioner 

• Internetförmedlad behandling av ångest 

• Nyheter i behandlingen av psykotiska symtom 

• Utvärdering av behandlingseffekter 
•

Mänskliga egenskaper

• Genom samspel mellan 
ärftliga förutsättningar och 
omgivningen utvecklas våra 
egenskaper, förmågor och 
funktioner 

• Stor normal variation 

• Sårbarhet - stress

Sårbarhet - stress

• Tvillingstudie visar samspelet 
mellan genetisk sårbarhet och 
omgivningsfaktorer: Kendler et al. 
2011 (Am J Psychiatry) 

• Länkar ett antal axel I syndrom 
och alla axel II syndrom till 4 
genetiska och 3 omgivningsfaktorer 

• via underliggande variabler som 
anknyter till normal variation 

• oro, intresse för andra, utagerande
Amygdala

Prefrontala 
regioner

Occipital-, 
parietal och 

temporalloben



Neuropsykologisk 
sårbarhet

• Generellt låg funktionsnivå 

• utvecklingsrelaterade tillstånd, normalvariation 

• Uppmärksamhet och affekter 

• svårt att reglera uppmärksamheten (för hög eller för låg kommer att störa 
utvecklingen), adaptiva affekter 

• Inlärning och minne 

• problem att korrigera preliminära intryck, kan resultera i vanföreställningar 

• Exekutiva funktioner 

• arbetsminne, inhibitorisk kontroll, planering, övervakning, flexibel anpassning etc

Psykiatriska diagnoser

• Bäst-före-datum? 

• Förändringar på gott och ont 

• Dimensioner istället för kategorier 

• Fler aspekter beaktas, t ex kognitiv funktion

Diagnostik

Definition av ett psykiatriskt tillstånd 

(förslag från en grupp som arbetade med DSM 5) 

A. Ett beteendemässigt eller psykologiskt syndrom eller mönster som 
förekommer hos en individ 

B.  som återspeglar en underliggande psyko-biologisk dysfunktion 

C.  som resulterar i ett kliniskt signifikant lidande (smärtsamma symptom) eller 
funktionshinder (nedsättning av en eller flera funktionsområden)  

D.  är inte enbart en förväntad reaktion på vanliga påfrestningar eller förluster 
(t ex en nära anhörig) eller ett kulturellt sanktionerat beteende i en särskild 
situation (t ex transtillstånd i religiösa ritualer)  

E.  är inte främst resultatet av social avvikelse eller konflikter med samhället

Diagnostik: Exemplet Autism

• Alla diagnoser samlade under 
spektrumdiagnos 

• Saknades vetenskapligt stöd för 
tidigare uppdelning 

• Två grupper av kriterier: social 
kommunikation resp. begränsade 
beteenden 

• Färre kriterier krävs för diagnos 

• Dimensionalitet gm gradering av 
stödbehov

Ångest

• Alla har ångest någon gång - några utvecklar 
ångestsyndrom 

• Vanligaste tillstånden (förekommer ju dessutom i 
samband med de flesta andra psykiatriska tillstånd!) 

• DSM-5 innebar en del förändringar i indelningen 
(OCD återfinns t ex inte bland ångesttillstånd)

Rekommenderad behandling
• Psykologisk behandling förstahandsval vid ångestsyndrom 

• God evidens för effekt (men andelen som erfar signifikant lindring är 
relativt liten för alla typer av behandlingar…) 

• Enligt Health and Social Care Information Centre (England) 2015 < 50% 
”recovered” 

• Växande forskningsstöd för att internetförmedlad psykologisk 
behandling (KBT) fungerar lika bra som traditionell individuell eller 
gruppbehandling 

• Carlbring, P., Andersson, G., Cuijpers, P., Riper, H., & Hedman-Lagerlöf, 
E. (2018). Internet-based vs. face-to-face cognitive behavior therapy for 
psychiatric and somatic disorders: An updated systematic review and 
meta-analysis. Cognitive Behaviour Therapy, 47(1), 1-18.



Social ångest
• Månsson, Salami, Frick et al., 2016 

• Signifikant reducerad ångest efter internetförmedlad 
KBT jämfört med kontrollgrupp som fick annan 
behandling 

• Signifikant reducerad volym och aktivitet i amygdala 
efter behandling 

• Den minskade volymen ledde till minskad aktivitet 

http://www.nature.com/tp/journal/v6/n2/
full/tp2015218a.html

Hur fungerar psykologisk behandling?

• Oavsett teoretisk bakgrund - lära sig handskas med livet på nya, 
mer adaptiva sätt 

• Exponering har starkt empiriskt stöd för behandling av ångest 

• Innebär att utsätta sig (under kontrollerade betingelser) för 
situationer och stimuli som väcker ångest -> obehaget minskar 
efterhand 

• Har tolkats som habituering (”man vänjer sig”), men det 
ifrågasätts nu  

• Andra mekanismer föreslås: ”inhibitory learning” och 
”psychological flexibility model”

Få exponering att fungera bättre 1

• Craske et al. Maximizing exposure therapy: an 
inhibitory learning approach. Behav Res Ther. 2014 
Jul;58:10-23  

• http://drericmorris.com/2017/01/13/nosuds/ 

• Patienter behöver varken uppleva minskad ångest 
under eller mellan sessioner för att exponering ska 
fungera

Få exponering att fungera bättre 2
• Inhibitory learning model: Den gamla inlärda kopplingen mellan stimuli 

och ångest försvinner inte, men responsen inhiberas genom ny inlärning 

• gå emot klientens förväntningar  

• ökad osäkerhet  

• ta bort säkerhetsbeteenden 

• varierande exponering (istf från låg till hög intensitet) 

• fördjupad exponering (flera olika stimuli i kombination) 

• exponering i flera olika miljöer 

• be klienten benämna sina upplevelser, medan de pågår

Få exponering att fungera bättre 3
•Psychological flexibility model: Fokusera på att hjälpa klienten att 

engagera sig i önskvärda aktiviteter, oavsett ångest eller andra obehag 

•Exponeringen är tydligt kopplad till klientens önskvärda aktiviteter 

•Klienten bedömer sin beredskap att utstå obehag under 
exponeringen 

•Det spelar ingen roll om exponeringen är ”svår” eller ”lätt”, bara 
klienten är öppen för upplevelserna 

•Exponering är ett utmärkt tillfälle att uppleva vad flexibilitet kan 
innebära 

•Stärka upplevelsebaserad inlärning

Mer om hur exponering fungerar

• Åhs et al. Within-session effect of repeated stress exposure on 
extinction circuitry function in social anxiety disorder. Psychiatry 
Research: Neuroimaging, Volume 261, 30 March 2017, Pages 85–90 

• Exponering kan verka genom att ändra aktiviteten i 
”utsläckningskretsen” (ventromediala prefrontala kortex, 
hippocampus och amygdala) 

• Upprepad exponering dämpade aktiviteten i amygdala 

• Exponering ändrade inte aktiviteten i vmPFC eller Hippocampus 

• Den lägre aktiviteten i Amygdala kan vara det som driver den 
exponerings-relaterade ångestreduktionen  
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Psykoser
•Fanns ca 15 olika psykosdiagnoser i DSM IV - Hur många behövs? 

•Icke-affektiva psykoser 

•Schizofreni (3 undergrp: paranoid, desorganiserad, kataton) 

•Schizofreniform psykos (ej 6 månader duration) 

•Schizo-affektiv psykos (schizofreni, stora affektiva inslag) 

•Vanföreställningssyndrom (7 varianter…) 

•Kortvarig psykos (m/u stress; post partum) 

•Psykos UNS 

•Utvidgad psykos (folie à deux) 

•Affektiva psykoser 

•Bipolärt syndrom med psykotiska symptom 

•Egentlig depression med psykotiska symptom 

•Substansbetingat psykotiskt syndrom 

•Alkoholbetingat/ Andra droger 

•Psykotiskt syndrom som direkt fysiologisk följd av sjukdom/skada

Dimensionella diagnoser

• Kriteriesymptomen förekommer ofta i populationen 

• De som har lågt utvecklade adaptiva funktioner är 
sårbara och utgör riskgrupp 

• Skillnaden mellan diagnos och normalvariant?

van Os, 2009,Acta Psychiatr Scand

Genetiken bakom schizofreni
• Det finns ca 100 riskgener inblandade i ärftligheten 

• Genen C4 i kromosom 6 förekommer i flera varianter, och är en av de 
starkaste riskgenerna 

• Vissa  varianter av C4 har nu visats vara inblandade i accelererad 
”beskärning” av förbindelserna i nervsystemet under tonåren 

• Tidigare studier har visat att mindre volym i vissa regioner i hjärnan är 
starkt förknippade med ökad risk att insjukna 

• Sekar A et al. Schizophrenia risk from complex variation of  complement component 4.   
Nature, Published Online January 27 2016. doi: 10.1038/nature16549 

• Men… Johnson EC1, Border R2, Melroy-Greif  WE3, de Leeuw CA4, Ehringer MA5, Keller 
MC2. No Evidence That Schizophrenia Candidate Genes Are More Associated With 
Schizophrenia Than Noncandidate Genes. Biol Psychiatry. 2017 Nov 15;82(10):702-708. doi: 
10.1016/j.biopsych.2017.06.033. Epub 2017 Jul 13.

Psykologisk behandling av 
psykotiska symtom

• KBT kan försena eller hindra insjuknande i psykos hos 
personer med ”At Risk Mental State” (ARMS) 

• ”milda” (attenuated) psykotiska symtom, negativa symtom och funktionsnedsättning: 
uppmärksamhet, inlärning och minne, exekutiva funktioner 

• kan mildra och avdramatisera symtom hos patienter som 
medicinerar, eller som väljer att avstå från antipsykotika. 

• van der Gaag M1, van den Berg D2, Ising H3. CBT in the prevention 
of  psychosis and other severe mental disorders in patients with an 
at risk mental state: A review and proposed next steps. Schizophr 
Res. 2019 Jan;203:88-93 



Effekter

• McFarlane 2011 (Psychiatr Clin North Am) 

• Sammanfattning av flertal studier 

• I genomsnitt > 30 % av kontrollerna som fick stöd 
och vanlig omvårdnad insjuknade i psykos 

• <10 % av de som ingick i preventionsgrupp 
insjuknade

Rehabilitering

• Psykologisk behandling har viss effekt 

• Kognitiv och exekutiv träning har effekt 

• IPT-k (Integrated Psychological Treatment) 
rekommenderas i de nationella riktlinjerna från SoS 
(men få patienter erbjuds sannolikt detta)

IPT-k Effekt av IPTk
• Mueller et al. Integrated Psychological Therapy: 

Effectiveness in Schizophrenia Inpatient Settings 
Related to Patients’ Age. Am J Geriatr Psychiatry 2013; 
21:231-241 

• Metastudie inkluderande 15 arbeten med n=632 

• Medel till stor effektstorlek för neurokognition, social 
kognition, social funktion, och psykopatologi (positiva 
symtom) 

• Större effekt för äldre (>40) än för yngre patienter

Utvärdera behandlingseffekter

• Vad ska vi mäta? 

• Symtomreduktion 

• Återvunna funktioner och färdigheter 

• arbetsförmåga, social förmåga 

• Livskvalitet 

• Tydliga kriterier för remission



Tack för uppmärksamheten!


