
Nya behandlingsmetoderna  
ERGT & ERITA 

Clara Hellner, Professor, verksamhetschef Centrum för 
Psykiatriforskning 
Projektägare Stockholmsnoden, NSP 
Johan Bjureberg & Hanna Sahlin 
Leg psykologer, doktorander Centrum för Psykiatriforskning 
Projektledare ERGT & ERITA, NSP 
 



Agenda 
•  Presentation 
•  Emotion Regulation Group Therapy – en svensk utvärdering 
•  Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents – 

behandlingsutveckling och utprövning 
•  Diskussion och frågor 



Icke-suicidal självskada (DSM 5) 
•  Direkt och avsiktlig skada av egen kroppsvävnad utan 

suicidavsikt, på ett sätt som inte är socialt sanktionerat  

•  Vanligt förekommande (Swannell et al., 2014) 
•  Vuxna 5.5% 
•  Unga vuxna 13.4 % 
•  Ungdomar 17.2 % 

•  Associerat med flera psykiatriska syndrom och suicidförsök 

•  Fyller en emotionsreglerande funktion (Klonsky, 2007) 

•  I behov av kortare interventioner 



Emotion Regulation Group Therapy (ERGT) 
•  Beteendeterapi, acceptance and commitment therapy 

(ACT), and Dialektisk beteendeterapi (DBT) 
•  Gruppterapi, tilläggsbehandling, 14 sessioner 
•  Borderline personlighetsstörning (BPS) & självskada 
•  Minska emotionell dysreglering, emotionellt undvikande och 

självskadebeteende 



Innehåll i ERGT 
•  Funktionen av självskadebeteende 
•  Medvetenhet om känslor 
•  Undvikande & kontroll 
•  Villighet 
•  Känsloreglering 
•  Impulskontroll 
•  Värderad riktning 





Den svenska ERGT-utvärderingen 
•  Rekrytering av terapeuter och patienter 

•  Legitimerad KBT-terapeut med erfarenhet av 
•  KBT/DBT/ACT 
•  BPS 
•  Behandling av självskadebeteende 

•  Inflöde av patienter 
•  Geografisk spridning 

•  14 vuxenpsykiatriska mottagningar = 28 terapeuter 
•  3-dagars workshop I ERGT med Dr Gratz & Dr Tull 
•  Videoinspelade sessioner 
•  Veckovis feedback och handledning 



Inklusion & design 
•  Huvudsakligen samma inklusionskriterier som i tidigare 

ERGT-studier 
•  Kvinnor, ålder 18-60 
•  ≥ 3 kriterium för BPS 
•  ≥ 3 självskade-episoder senaste 6 månaderna 
•  Pågående TAU  

•  Inomgruppsdesign med baseline, pre-, post och 6- 
månadersuppföljning 



Demografi & komorbiditet 
•  N=95 

•  Medelålder 25.1 (SD=7.0) 
•  69% BPS 

•  Komorbiditet 
•  54% depression 
•  38% paniksyndrom 
•  38% social fobi 
•  39% sjukskrivna 
•  84% tidigare psykologisk behandling 



Resultat 



Närvaro & dataförlust 
•  Närvaro 

•  21 deltagare (22%) hoppade av behandlingen 
•  Närvaro i genomsnitt: 11 (SD: 5.2) 
•  76% deltog ≥7 sessioner 
•  22 % deltog ≥12 sessioner 

•  Dataförlust 
•  88 deltagare (93%) bidrog med eftermätningar 
•  76 deltagare (82%) bidrog med 6m 

uppföljningsmätningar 



Självskadebeteende 
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Deliberate self-harm inventory (DSHI) 

52%***	  	  
(33–66%)	  

76%***	  	  
(65–83%)	  

*** p<.001 Medianer och IQR 
Negative binomial generalized mixed models 



Andel som inte skadade sig vid uppföljning 
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Känsloreglering 
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Difficulties in emotion regulation scale 
(DERS) 

d	  =0.91***	  	  
(0.63	  to	  20)	  

d	  =	  1.03***	  
(0.69	  to	  1.38)	  

*** p<.001, ** p<.01  
Linear mixed models 



Resultat forts 
Utfallsmått Effektstorlek 

Pre-Post 
Effektstorlek 
Pre-Fu6 

Impulsiva och destruktiva beteenden 
Borderline symptom list 

29%*** 34%*** 

Depression 
Depression, Anxiety & Stress Scales 21 

0.50*** 0.55** 

Stress 
Depression, Anxiety & Stress Scales 21  

0.30* 0.56*** 

Ångest 
Depression, Anxiety & Stress Scales 21  

0.08 0.25* 

Interpersonella svårigheter 
Inventory of Interpersonal Problems – BPD  

0.10 0.34*** 

Funktionsnivå 
Sheehan disability Scale 

-0.03 0.29* 



”Äntligen kände jag mig förstådd!” 
”Alldeles för mycket prat om självskadebeteende” 
”Gruppen blev en enorm trygghet!” 
”Jobbigt att prata inför andra” 
”Jag har lärt mig förstå mina känslor” 
”Jag slutade i ERGT och fick gå i DBT istället, det 
passade mig mycket bättre” 
 

Deltagarperspektiv i ERGT 



Slutsats 
•  ERGT kan vara en genomförbar och hjälpsam behandling 

för självskadebeteende, känsloreglering & impulsiva 
destruktiva beteenden 

•  Sedvanlig psykiatrisk öppenvårdspersonal 
•  Kort utbildning 
•  Relativt enkel att implementera 
•  Begränsningar 

•  Ingen kontrollgrupp 
•  Självrapporterade utfall 
•  Variabilitet i terapeuternas adherens och kompetens 


