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ABSTRACT

Using the Internet have  been  common in the Swedish homes of today. Many  people
are going online for obtaining information about health, disease, treatment and
rehabilitation. The patients of today want to have knowledge which give them strength
to demand specific care and enable them to take an active part in their own treatment.
Over the last years the diseases of anxiety have increased and are today the most
common psychiatric complaints that the psychiatric nurse meet in the care of the
patients. The aim of this study was as a psychiatric nurse catch a glimpse of what kind
of  anxiety information you  can obtain on the Internet, because the nurse should update
her knowledge about anxiety, treatment and rehabilitation, investigate and practise
Internet to be able to meet the patients in the daily psychiatric care. A qualitative method
has been used by exploring the Internet and the result showed that there is a lot of
different kinds of  anxiety information, such as interest unifications, information from
doctors, psychologists, psychotherapists, organisations, companies, Internetsites, ask the
doctor, projects and articles.
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INLEDNING
Alltfler människor drabbas av depressioner och ångest i olika former (Lilja & Larsson,

1998). Sjukvården hinner inte med att behandla eller rehabilitera (Baker, 2000). En

alarmerande utveckling är att allt fler psykiskt funktionshindrade personer får

förtidspension och  att  psykiska problem  idag  går ner i  åldrarna och  drabbar fler

unga, samt att förskrivningen av antidepressiva mediciner ökar för denna grupp.

Behandlingen är främst inriktad på läkemedel och psykoterapi, vilket inte är tillräckligt,

varken ur behandlingssynpunkt, tidsperspektiv eller resurstillgång. Den psykiatriska

rehabiliteringen har fått alltför litet utrymme och resurser jämfört med psykoterapi och

farmakologi. Därför måste en bättre balans skapas, så att fokuseringen kan ske på det

friska, på resurserna och utvecklingsmöjligheterna (Alenfelt, 1999).

Preventionsprogram har sedan 1970-talet präglats av att hälsobeteendet ska vara resultat

av individernas egna överväganden. Preventionsprojekt inom hälsoområdet bör inriktas

på att ge individerna möjligheter att få kontroll över sin situation, vilket skapar

förutsättningar för en god hälsa. Detta kan formuleras som individens rätt till

självbestämmande eller som hjälp till självhjälp. Vid val av preventionsåtgärder måste

etiska ställningstaganden göras. Ett etiskt värde är att individen själv har rätt att besluta

om valet av åtgärder för att komma tillrätta med sina problem. Samhället måste alltså

kunna erbjuda realistiska alternativ, så att människor kan välja mellan olika

kombinationer av behandling och rehabilitering. Massmedia har genom olika reportage

visat hur individer med depression och ångest har kunnat göra sina problem hanterbara,

vilket bidragit till att skapa en mindre skuldtyngd attityd till depression och ångest (Lilja

& Larsson, 1998). Personer med funktionsnedsättning behöver stöd och färdigheter i

omgivningen för att rollkraven i boendemiljö, inlärningsmiljö, social miljö och

arbetsmiljö ska uppfyllas. Den psykiatriska rehabiliteringen har sitt primära fokus på att

förbättra kompetensen hos personer med psykiska funktionshinder. De psykiatriska

rehabiliteringsinsatsernas syfte är att minska och övervinna de funktionsnedsättningar

som följer av den psykiska sjukdomen. Rehabiliteringens mål är att utveckla

funktionella färdigheter som gör det möjligt för individen att utifrån sina förutsättningar
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klara en social samvaro. Psykiatrin måste bli mer rehabiliteringsinriktad och använda sig

av befintlig forskning inom området (Alenfelt, 1999).

Internet är en viktig källa för information i ämnet, men utvecklingen ställer många

frågor. Det gäller till exempel den starka amerikanska dominansen angående webbsidor

och bristen på referenser till empiriska data inom problemområdet. Men Internet kan

komma att bli en mycket viktig källa både angående information om depression och

ångest och om de olika möjligheter som finns att behandla och förebygga tillstånden

(Lilja & Larsson, 1998).

BAKGRUND

Fenomenet ångest
Ångest och rädsla har alltid följt människan och är en del av vår vardag (Hummelvoll,

2000). Ångest har en mening och syftet är att skydda oss från faror som hotar vår

existens. Att reagera på faror är en medfödd förmåga och kallas normal ångest.

Ångestens ursprung var att skydda grottmänniskan mot vilda djur och fiender (May,

1977). Ångest och fruktan har genom tiderna gett människan en viktig fördel i

förhållandet till andra djur, och troligtvis har ångesten en viktig kreativitetsökande

faktor och bör därmed inte enbart uppfattas som något negativt (Lilja & Larsson, 1998).

Freud såg på ångest som en signal för fara och när jaget känner sig hotat upplevs ångest.

Ångestens uppgift är därmed att förbereda jaget på en kommande fara. Även om faran

inte är klart medveten för individen, kan trauman som hänt personen tidigare i livet

framkalla ångest. Våra tidigare ångestframkallande erfarenheter kan alltså framkalla

ångest i nuet, trots att situationen här och nu egentligen inte är skrämmande. Freud

ansåg att ångest inte endast är en signal om fara, utan även en signal om förlust, så

kallad separationsångest. Enligt Freud sker den första separationen vid den

ångestskapande födelsen, det så kallade födelsetraumat, som är själva prototypen för alla

senare ångestupplevelser i livet. Ångestreaktionen är på så sätt medfödd och har ett

överlevnadsvärde (Freud, 1986; Tamm, 1991).
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Ångest är en högst personlig upplevelse och kan lätt överföras mellan människor

(Hummelvoll, 2000),  men  personer som  har utvecklat en bra kontakt med sina egna

känslor  och  sin  identitet  har  större  möjligheter  än  andra att använda ångesten för ett

kreativt skapande (Lilja & Larsson, 1998). Om föräldrar visar rädsla inför exempelvis

åskväder, uppfattar och upplever barnet också rädsla. När vi är tillsammans med

ängsliga och ångestfyllda personer kommer vi själva ganska snart uppleva ångest, vilket

i sin tur förstärker ångestupplevelsen hos den ångestfyllde (Hummelvoll, 2000). Det går

inte att undkomma ångesten, men däremot kan den reduceras till en normal nivå, för att

sedan kunna användas som normal ångest för att stimulera och öka medvetenheten,

vaksamheten och livslusten. Ångesten signalerar om att något är fel i ens personlighet

och i relationerna till andra människor. Man kan därmed betrakta ångesten som ett rop

på lösning av problemet (May, 1977) och som ett mänskligt fenomen som signalerar oss

något ytterst väsentligt (Tamm, 1991). Ångest kan också ses som en diffus oro, och

därmed är den ospecifik. Utmärkande för ångest är känslan av sårbarhet, osäkerhet,

hjälplöshet, maktlöshet samt oförmåga och handlingsförlamning inför den upplevda

faran. Fruktan däremot är en reaktion på en bestämd fara som går att lokalisera. När

individen avlägsnar eller flyr från detta lokaliserade objekt försvinner oron och fruktan.

Ångesten angriper personlighetens inre kärna och därmed kan det inte fastställas som ett

objekt, vilket gör att individen inte kan stå utanför hotet, kan inte fly eller eliminera

hotet. Känslor av att vara fångad i en fälla leder till rädsla och ett hot mot tryggheten.

Att försöka dämpa ångest leder till fördubblad ansträngning vilket i sin tur leder till

ökad ångest. Det uppstår en ond cirkel av ångest, som leder till ett pendlande mellan

känslan av att bestämma och kontrollera sitt liv och känslan av fullkomlig hjälplöshet

(May, 1977).

Varje människa är unik genom att var och en har sitt speciella sätt att handskas med sin

ångest, genom att på ett symboliskt plan tolka ångestsignalerna (Tamm, 1991). Om

ångesten överstiger den nivå som personen kognitivt kan hantera, leder detta till

handlingsförlamning eller andra ineffektiva försvarsreaktioner. För att komma tillrätta

med dessa reaktioner är det inte själva ångesten som ska angripas utan personens

försvarsmekanismer, självförtroende och inlärningsprocesser (Lilja & Larsson, 1998).
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Vår tid präglas kanske mer av ångest än tidigare. Idag kommer tvivel om vår överlevnad

och existens oss allt mer nära och påtagligt genom massmedia. Vi får en mängd

information om hungersnöd, krig, jordbävningar och översvämningar. Man kan tala om

ångestens århundrade (Hummelvoll, 2000). Ångestsyndrom är idag bland de vanligaste

sjukdomarna i befolkningen, i en del studier de allra vanligaste. Livstidsprevalensen för

ångestsyndrom beräknas vara över 30 % för kvinnor och 20 % för män. Trots att det

alltså rör sig om folksjukdomar visar många studier att endast en minoritet av de

ångestsjuka söker och får professionell hjälp samt att det går alldeles för lång tid mellan

sjukdomsdebut och behandling. Det har till exempel visat sig att personer med

tvångssyndrom har varit sjuka i genomsnitt i 17 år innan de fått korrekt behandling.

Ångestsjukdomar drabbar ofta unga individer i känsliga åldrar, vilket gör att

behandlingsfördröjning får anses vara mycket allvarlig. Många ångestdrabbade personer

söker ofta somatisk vård och en stor internationell studie av panikpatienter visade att

trettio procent hade sökt i genomsnitt tre gånger på somatiska akutmottagningar, vilket

kan jämföras med två procent för personer som inte hade denna diagnos (Svenska

psykiatriska föreningen & Spri, 1997).

Olika former av ångesttillstånd
Ångest är ett vitt och mångtydigt begrepp och det finns ingen självklar indelning av

ångeststörningar (Nagy, 1996). Enligt Lilja och Larsson (1998) kan ångesttillstånd

definieras som ett tillstånd där personen uppfyller vissa miniminivåer av ångestsymtom.

Ångestsymtom är de olika tecken som en person med ångest uppvisar och symtomen

klassas med hänsyn till hur de yttrar sig. Symtomen kan indelas i fysiska, kognitiva,

emotionella och beteendemässiga symtom. Ångest förekommer i många olika former

och DSM-IV definierar ett antal olika ångestsyndrom. DSM-IV står för Diagnostic and

Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition. Nagy (1996) beskriver följande

indelning: 1. Syndrom med fritt flytande ångest, där paniksyndrom med eller utan

agorafobi och generaliserad ångest ingår. 2. Syndrom med situationsbunden ångest, där

agorafobi, social fobi och specifik fobi ingår. 3. Syndrom med kombination av 1 och 2,

där tvångssyndrom ingår. 4. Övriga, dit posttraumatiskt stressyndrom hör.
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Panikångest kännetecknas av att individen får panikreaktioner i vissa specifika

situationer. Vanliga symtom är dunkande hjärtslag och ökad hjärtrytm,

andningssvårigheter, kvävningskänslor, bröstsmärtor, dödsrädsla, overklighetskänslor,

fruktan att förlora kontrollen. För generaliserad ångest - GAD, general anxiety disorder -

är de utmärkande symtomen rastlöshet, koncentrationssvårigheter, lätt irriterbarhet,

muskelspänning och sömnsvårigheter. De två ångesttillstånden GAD och panikångest

ingick från 1930-talet i begreppet ångestneuros, men har på senare tid delats in i två

separata tillstånd. Agorafobi, som också benämns torgskräck, innebär att individen

känner ångest för att vara på platser eller situationer där hon eller han är rädd för att få

panikreaktioner (Lilja & Larsson, 1998).

Social fobi är ett tillstånd, där individen undviker kontakter med andra människor,

därför att hon eller han upplever att sådana kontakter skulle vara förenade med

ångestupplevelser. Vanliga symtom är rodnad, svettningar, svårigheter med ögonkontakt

med andra människor, upplevelser av genans. Människor med social fobi kan också ha

svårt att överhuvudtaget ta kontakt och prata med andra människor samt även

svårigheter att äta och dricka i andras sällskap. Specifik fobi, där individen känner

fruktan inför vissa objekt, till exempel ormfobi eller fruktan inför vissa situationer,

exempelvis flygfobi (a.a).

Tvångssyndrom, som också kallas för obsessivt kompulsivt syndrom, förkortas OCD

efter engelskans obsessive compulsive disorder, syftar på förekomst av tvångstankar och

eller tvångshandlingar. Den drabbade kan lida av enbart tvångstankar eller

tvångshandlingar, men det vanligaste är förekomst av båda, då tankarna alstrar

handlingarna (Nagy, 1996; Nordlund, 1994).

Posttraumatiskt stressyndrom, som förkortas PTSD och som på engelska heter post

traumatic stress disorder, är ett tillstånd som uppkommit av att individen upplevt en

extremt livshotande händelse, så som vid allvarlig olycka eller krig. Händelsen har

skapat en intensiv fruktan och hjälplöshet och denna händelse återupplevs i personens

tankar, föreställningar och drömmar. Individen upplever en stark psykologisk stress om
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hon eller han utsätts för något som kan likna den traumatiska händelsen. Det är vanligt

med sömn- och koncentrationssvårigheter samt överdriven vaksamhet (Lilja & Larsson,

1998).

Behandling
Ångestbehandling är ett komplext område (Svenska psykiatriföreningen & Spri, 1997),

och behandling av ångeststörningar är förenade med stora svårigheter, främst beroende

på osäkerhet inför dess etiologi och valet av terapeutisk metod i det enskilda fallet.

Detta bottnar i att det finns olika teorier om ångestens etiologi och ett stort utbud av

terapeutiska metoder, vilket är förvirrande. Ångeststörningarna är ofta komplexa och

mångfacetterade, vilket gör att några absoluta sanningar inte existerar och det finns

alltid undantag som gör att alla tumregler kan ifrågasättas. En patient som söker för

ångestbesvär befinner sig i en mycket utsatt situation, vilket gör att hon eller han känner

sig rådlös, försvarslös och utlämnad (Nagy, 1996). Många upplever det som ett nederlag

att behöva söka hjälp, därför att de flestas uppfattning är att man borde klara sina

psykiska besvär själv och således skäms för att behöva anlita professionell hjälp.

Ångestpatienten är känslig, sårbar och befinner sig i en kris. Därför är det av yttersta

vikt att ta del och att lyssna med empati vid bemötandet av den hjälpsökande

ångestpatienten (Lökensgard, 1997; Nagy, 1996). För en adekvat behandling är analys

av sjukdomsförloppet en nödvändighet, för att kunna välja mellan psykologiska och

eller farmakologiska behandlingsformer. De faktorer som är avgörande för val av

huvudsaklig behandlingsmetod är ångestens karaktär och intensitet, patientens

livssituation, inställning och önskemål samt tillgången till terapi (Nagy, 1996).

Kombination av både farmaka och psykologisk behandling ger oftast bättre resultat än

antingen det ena eller det andra (Nagy, 1996; Svenska psykiatriföreningen & Spri,

1997). Utbudet av olika terapiformer är mycket stort, och det dyker ofta upp nya former

med nya benämningar. Men oftast har dessa till synes olika former en gemensam

nämnare och kan härledas till ett fåtal skolor (Nagy, 1996). Det finns en mängd olika

slags psykodynamiska terapier (Nagy, 1996; Svenska psykiatriska föreningen, 1997),

men starkt förenklat kan man dela in dem i två huvudgrupper, den så kallade dynamiska
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som främst bygger på psykoanalytisk teori och tradition och en annan nyare form av

terapi, kognitiv terapi - KT - och  kognitiv beteendeterapi - KBT (Östlind, 2002).

Konfliktcentrerad insiktsterapi bygger på psykoanalytisk teori, vars målsättning är att

utforska det undermedvetna och de förträngda konflikter som anses skapa psykiska

besvär. Den här terapiformen kräver lång behandlingstid, och inte sällan handlar det om

flera år (Nagy, 1996).

Beteendeterapi är korttidsinriktad och bygger på en inlärningspsykologisk modell, där

grundtanken är att symtomen beror på felinlärning och symtomen försvinner vid

omlärning. Här letas alltså inte efter orsaker, vilket görs inom den psykodynamiska

terapiformerna. Här görs istället försök att rätta till felen genom inlärning av ett nytt

beteende (Nagy, 1996; Svenska psykiatriska föreningen & Spri, 1997). Kognitiv

beteendeterapi är numera en vanlig form av beteendeterapi, och effekten är

väldokumenterad vid flera ångestsyndrom (Svenska psykiatriska föreningen & Spri,

1997; Östlind, 2002). Tillgängligheten av KBT ser dock dyster ut. Chansen att få denna

behandlingsform är endast fem till sju procent för en patient som söker vård på en

psykiatrisk mottagning i Sverige (Carlbring, 2002). Kognitiv terapi är strukturerad och

korttidsinriktad (Svenska psykiatriska föreningen, 1997). Den är nära besläktat med

beteendeterapi och inlärningspsykologi. Grundtanken är att rätta till tankefel som har

uppkommit på grund av bristande psykiskt välbefinnande. Kognitiv terapi innehåller

också renodlade pedagogiska inslag, där patienten får lära sig kunna hantera sin ångest

(Nagy, 1996).

Det finns också olika former av avspänningsmetoder. Ett exempel är muskulär

avspänning, som oftast förmedlas av sjukgymnaster. Avspänning kan också tränas och

uppnås genom olika former av meditation, genom andningsövningar eller att patienten

föreställer olika rofyllda situationer genom självsuggestion (a.a).

Psykologiskt stöd genom aktivt lyssnande, klargörande förklaringar och strukturering av

problem, som stärker patientens jagresurser, är ett mycket viktig inslag i
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ångestbehandlingen. Pedagogiska inslag med information och undervisning om

ångestens orsak, uttryck, konsekvenser och behandlingsmöjligheter är avgörande för att

patienten ska kunna ta aktiv del i behandlingen och lära sig hantera sina ångestproblem

(Hummelvoll, 2000; Nagy, 1996).

Psykiatrisjuksköterskans arbete
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) samt Lagen om yrkesverksamhet på hälso-

och sjukvårdens område (SFS 1998:531) styr sjuksköterskans arbete. En sjuksköterska

med specialisering i psykiatrisk vård måste med ett etiskt förhållningssätt och enligt

vetenskap och beprövad erfarenhet bland annat initiera och vidta åtgärder som syftar till

att den psykiska hälsan främjas samt förebygga att psykiska störningar uppkommer hos

enskilda och grupper. Den psykiatriska sjuksköterskan ska leda, planera och utveckla

det förebyggande arbetet och vården av patienter med psykiska störningar. Problem ska

identifieras, följas upp och åtgärder ska utvecklas. Sjuksköterskan ska också ansvara för

patienternas omvårdnad (Allmänna råd från Socialstyrelsen, 1995:5; Lindencrona,

Lundh & Svensson, 1998), där det bland annat ingår information och undervisning till

patienter och deras närstående, både i grupper och enskilt, om egenvård och anpassning

till nya livssituationer. Behandlingsarbetet innefattar bland annat att informera och

motivera patienterna att uppnå hälsa och välbefinnande. I arbetet ingår även att följa,

använda och medverka i forsknings- och utvecklingsarbete samt ta initiativ till och leda

utvecklingsarbete i förebyggande syfte (Allmänna råd från Socialstyrelsen, 1995:5). En

yrkesutvecklande eller forskande sjuksköterska vill ständigt försöka något nytt och är

motiverad att analysera situationer i praktiken (Granum, 1997). Sjuksköterskans arbete

innebär också att ta ansvar för sin yrkesmässiga och personliga utveckling genom

självutvärdering, kompetensökning genom uppdatering och fördjupning av egen

kunskap och att engagera sig i omvårdnadsforskningen (Granum, 1997; Lindencrona et

al., 1998).

Hallberg (1997) beskriver att vårdtagarna vill mötas av aktiv vård istället för att bara

vara tillsammans. Social samvaro värderas inte särskilt högt. Istället vill de ha en aktiv

hjälp med att formulera sina problem och hitta strategier för att komma till rätta med
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dem. Framför allt vill vårdtagarna lära sig om sig själv och ta kontrollen över sina liv.

Framtidens strategi är utveckling av förhållningssätt som stärker vårdtagarnas autonomi

och makt över sina liv. Personer med psykiska problem behöver få strategier för att hitta

en roll och plats i samhället som bidrar till känsla av delaktighet, gemenskap och

rehabilitering. Vårdtagarna vill förstå, få kunskap om sig själv, sitt tillstånd och

strategier för att hantera sitt liv (Hallberg, 1997). Välinformerade patienter och anhöriga

känner sig delaktiga och får ett ökat inflytande för att kunna ta ansvar för sin egen hälsa,

vilket gör att de kan ställa krav på sjukvården och avstå från behandlingar som de inte

vill ha. Patientens och familjens roll blir alltmer betydelsefull, och den ledande

principen bör vara patientens självbestämmande (Socialstyrelsen, 1997).

Vid  psykisk sjukdom  är  ångesten  central, vilket  gör att  alla sjuksköterskor måste

lära sig  hur ångest yttrar sig och träna sig i att identifiera ångest och stress. I

sjuksköterskans yrkesmässiga beredskap bör det ingå kunskap om ångestframkallande

faktorer, ångestens olika grader eller nivåer samt ångestförebyggande åtgärder.

Omvårdnadsåtgärder vid ångesttillstånd bör innefattas av identifiering av patientens

ångestreaktioner, kartläggning av yttringar och möjliga orsakssammanhang samt

ångestens konsekvenser för patientens liv, stöttning av patienten vid akut ångest, samt

utlärning av metoder för att patienten ska kunna kontrollera sin ångest. Sjuksköterskan

ska också kunna medverka till att patienten kan övervinna eller minska de hämningar

som ångesten skapar, stötta och stimulera patienten som måste lärs sig leva med kronisk

ångest samt stärka kontakt och självförtroende och medverka till att patienten kan leva

ett meningsfullt liv (Lökensgard, 1997).

Eftersom  de fysiologiska symtomen vid  ångest är så skrämmande och leder  till

upplevelse av hjälplöshet, bör sjuksköterskans huvudmål i arbetet  med en

ångestdrabbad   patient  vara  att  utveckla  dennes kapacitet  till att  klara av  och

hantera   ångesten. Huvuduppgiften  är  alltså  att  undervisa  patienten  om vad ångest

är,  hur  den   yttrar  sig   och  dess  orsaker  samt   därefter  lära  patienten  att  möta

och  hantera  sin  ångest på  ett  konstruktivt  sätt.  Det  mest  realistiska   målet  för

många  patienter  är  att   lära  sig  leva  med  ångesten, med  den  skillnaden  att  de
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upplever  sig ha kontroll över den (Hummelvoll, 2000). Men enligt Lökensgard (1997)

är det av yttersta vikt att budskapet om att lära sig leva med kronisk ångest inte framförs

lättvindigt och oengagerat. Patienten kan ha genomfört både praktisk träning och andra

behandlingsåtgärder och trots detta inte blivit ångestfri. Däremot får en del patienter en

förändrad attityd till sjukdomen och till sin livssituation, vilket för några leder till

symtomreducering, försoning med sjukdomen och att de lär sig kunna konfrontera

sjukdomen och integrera de känslor och värderingar den för med sig. Patienten behöver

lära sig nya sätt att hantera och kontrollera ångesten på (Hummelvoll, 2000).

Sjuksköterskan behöver också ha kunskaper om och kunna träna patienter som har

situationsbunden ångest eller fobi av något slag, fobiträning, som kan ske individuellt

eller i grupp. Självhjälpsgrupper kan för många vara ett hjälpmedel, där patienter kan

hjälpa varandra att övervinna eller reducera de begränsningar som sjukdomen för med

sig. Ångest  inverkar begränsande på aktivitet och självständighet, vilket leder till social

isolering och ensamhet. Självhjälpsgrupper kan vara av stort värde för att stärka

deltagarnas självförtroende och kontakt med andra människor (Lökensgard, 1997).

Enligt Bacon Stahl, Condon och Fernsler (2000) bör sjuksköterskor känna till den

ökande möjligheten av självhjälpsgrupper via Internet, var de finns, fördelar och

nackdelar och möjligheter. Internets ständigt växande information bör användas,

utvecklas och tas tillvara, så att allmänheten blir informerad om denna möjlighet.

Internet ger unika och bekväma möjligheter att få kontakt med andra personer med

liknande problem. Sjuksköterskor kan informera och vägleda sina patienter till

Internetstödgrupper, så kallade onlinestödgrupper, för självhjälp, när traditionella

grupper inte är tillgängliga eller passande för deras behov och önskemål. Dessa

onlinegrupper kan minska isoleringskänslor, eftersom man på Internet snabbt och

omgående kan sända och få svar och kommentarer från varandra, trots miltals långa

avstånd mellan individerna.

Internet
Ordet Internet betyder mellan nätverk och är världens största internationella nätverk av

datorer. Egentligen består det av tusentals datanät, som i sin tur binder samman alla de
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miljontals enskilda slutanvändarna, som utbyter digital information (Lundström &

Lindström, 2001; Svenning, 2000). Det har funnits sedan 1960-talet och användes från

början av forskare och försvarsmakter för att distribuera information globalt.

Programmen var helt textbaserade, och för att komma åt dokumenten krävdes speciella

kommandon. Internet har utvecklats enormt och är idag betydligt mer lättanvänt och

mångsidigt (Lundström & Lindström, 2001). I USA gjordes i början av år 2000 en

undersökning, som visade att det då fanns 300 miljoner Internetanvändare globalt. År

2005 beräknas antalet nå 1 miljard (Svenning, 2000). World Wide Web eller i förkortad

form enbart webben är en samling av informationssidor, där användarna, för att hitta det

man söker kan hoppa från en sida till en annan genom att klicka på länkar som visas på

bildskärmen (Mann & Stewart, 2000). Att följa länkar kallas för att surfa på Internet,

vilket är ett av tre sätt att hitta det man söker. Ett andra sätt är att använda en mängd

olika sökmotorer, och för att kunna hitta rätt i denna gigantiska informationsmängd

finns ett stort utbud av olika söktjänster. Det är söktjänsterna som gör själva grovjobbet,

så att vi enbart ska behöva skriva in sökord i ett litet textfält. Men trots denna förenkling

kan det vara svårt att hitta just det man söker. En tredje metod att söka information är att

gå direkt till portaler eller så kallade fasta adresser. Internet, som i Sverige kallas Nätet,

rymmer flera miljarder webbsidor och miljontals med ljud-, bild- och programfiler.

Antingen kan man få alldeles för många sökträffar, ibland flera tusen, eller så blir det

inga träffar alls (Kent, Martinsson & Nilsson, 1995; Lundström & Lindström, 2001;

Svenning, 2000).

PROBLEMOMRÅDE
Intresset för ångestsyndromen har under de senaste åren ökat påtagligt, beroende på att

ångest visat sig vara en av de vanligaste psykiatriska problem som patienter söker hjälp

för, inom både primärvården och övriga sjukvården (Freeman, Pretzer, Fleming &

Simon, 1994; Lökensgard, 1997; Svenska psykiatriska föreningen & Spri, 1997). Många

hämtar information om hälsa, sjukdomar, behandling och rehabilitering från Internet.

Patienter vill vara välinformerade och få kunskap, och de förväntar sig att läkarna och

sjuksköterskorna också håller sig informerade via kunskapsinhämtande från Internet

(Willman, 1998). Kunskap ger patienten styrka att kunna ställa krav på sjukvården och
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kunna ta en aktiv del i sin behandling, och kunniga patienter är ett effektivt sätt att höja

kvaliteten inom sjukvården (Bragée; Milton & Mellberg, 2001). Det är inte farligare för

patienter att leta information på nätet än att läsa i läkarböcker. För den som är sjuk ger

nätet både möjligheter att söka information och även kunna kommunicera med andra

som är sjuka. En annan möjlighet är att kunna ställa frågor till läkare direkt via Internet,

som alltid är uppdaterat och dessutom kommer det oavbrutet nya forskningsrön. Internet

är den enda informationskällan som idag klarar att ständigt hålla sig uppdaterad med de

senaste nyheterna (Bjurman, 2001). Internet har blivit en naturlig del i de svenska

hemmen och hälften av svenskarna har idag tillgång till Internet, och därmed ligger

Sverige tvåa i världen (Carlbring, 2000).

Den psykiatriska sjuksköterskans ansvarsområden är enligt Granum (1997) bland annat

att hålla kunskapen aktuell inom omvårdnadsyrket, att ta initiativ, vara självständig,

tänka kritiskt och vara kreativ, ta ansvar för sin kompetensutveckling, förmedla nya

kunskaper inom sitt ämnesområde, vara orienterad om vad som sker i den praktiska

verksamheten och att varje enskild sjuksköterska har ansvar för att hålla sig á jour med

nya  kunskaper  som  kommer på  marknaden  samt  använda  sig  av  dessa. Enligt  SSF

- Svenska Sjuksköterskeföreningen - behöver IT-kompetensen hos sjuksköterskan

utvecklas och förbättras. Dessutom går införandet av IT i sjukvårdsarbetet mycket fort,

både vad det gäller kommunikation, informationsspridning och kunskapsöverföring.

SSF startade ett IT-projekt i september 2000, där strategin nu är färdig och vars syfte

innebär att ange förutsättningarna för professionell utveckling och en god och säker

vård. Målet är att beskriva relevanta kunskapsområden och åtgärder för att säkerställa

sjuksköterskans kompetensutveckling inom området (SSF, 2002-03-07).

Intresset väcktes för att få svar på frågan: Vad finns på Internet om ångest? Detta både

med anledning av det ovanstående presenterade problemområdet, och därför att inga

tidigare studier har kunnat påträffats i denna begränsade undersökning, som har

undersökt Internets ångestutbud.
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SYFTE
Syftet med arbetet var att som psykiatrisjuksköterska få en inblick i vad som finns på

Internet om fenomenet ångest, eftersom sjuksköterskan bör hålla sig á jour med nya

kunskaper, ta ansvar för sin kompetensutveckling, förbättra och utveckla IT-

kompetensen samt kunna bemöta patienterna i omvårdnadsarbetet med senaste kunskap

om ångestbehandling och rehabilitering.

METOD
Studien har en kvalitativ ansats och är deskriptiv till sin karaktär. Kjaer Jensen (1995)

betraktar begreppet kvalitativa metoder som en gemensam beteckning på de metoder

som syftar till att beskriva ett fenomen och dess egenskaper så grundligt som möjligt.

Forskningsarbetet har utförts med så få förutfattade meningar som möjligt och styrning

av datainsamlandet har begränsats av inklusions- och exklusionkriterier.

Genomförande
Internet är uppbyggt på olika söktjänster. Dessa söktjänster är sökmotorer,

ämneskataloger och sökagenter, och för att få ut det mesta av det man söker bör dessa

olika tjänster kombineras. Sökmotorer går igenom webbdokument och gör ett register

över de ord som finns i dokumenten, alltså inte hela Internet. De flesta sökmotorerna har

cirka två hundra miljoner sidor i sitt register. Det finns ingen sökmotor som lyckats

fånga in alla sidor och dessutom är många webbsidor dubbletter eller tomma.

Ämneskatalogerna innehåller register som baseras på sidornas innehåll, till skillnad från

sökmotorers indexerade ord. Sökagenter är ett slags sökmotorer som söker igenom

andra webbplatser efter specifik information och de kallas också för metasöktjänster. De

sammanställer de träffar som stämmer överens med det sökord som använts (Lundström

& Lindström, 2001).

Det undersökande arbetet har genomförts empiriskt på Internet, under vintern 2002.

Sökning har gjorts med hjälp av sökmotorerna About, Altavista, Excite, Evreka, Google,
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Northern  Light,  Fast  Search  och  Hotbot,  ämneskatalogerna  Yahoo,  Passagen,  Gula

Sidorna,  Sunet och Spray samt sökagenterna Dogpile och Metacrawler.

Sökning har också skett direkt på en mängd olika webbplatser genom att skriva in

adresserna i adressfönstret. Dessa webbplatser är en samling av sidor under samma

webbadress, som av Lundström och Lindström (2001) benämns sajt med svensk

stavning eller site med engelsk stavning (a.a). Webbplatserna eller sajterna har erhållits

genom personliga kontakter, egen erfarenhet och kunskap, böcker, tidskrifter,

referenslistor samt från Internet. Dessutom har sökning utförts via länktips på Internet,

det vill säga att följa länkar som verkar spännande och intressanta, vilket enligt

Björkman och Ohlsson (2000); Lundström och Lindström (2001) samt Svenning (2000)

kallas för att surfa på nätet.

Urval
I första hand har sökning och urval gjorts på svenska Internetsajter och i andra hand på

utländska, vilket innebär främst amerikanska, eftersom de är dominerande på Internet.

Även engelska sajter har undersökts, men har inte tagits med i resultatet på grund av att

de som hittats varit avgiftsbelagda.

Inklusionskriterier
Endast material som vände sig till vuxna har tagits med samt material där det går att

utläsa vem eller vilka som ansvarade för innehållet eller åtminstone hade en e-

mailadress och eller telefonnummer. Krav angående kostnadsfri sökning ställdes, vilket

automatiskt gjorde att några nättjänster föll bort. Endast de sajter som informerat om

senaste uppdatering har tagits med samt träffar som handlade om ångest inom området

psykiatri. Vid sökning i sökmotorer, ämneskataloger och sökagenter har sökordet varit

ångest respektive anxiety. Eftersom sökningen har skett på fenomenet ångest och inte på

något speciellt utvalt ångestsyndrom, har alla de olika ångesttillstånden inkluderats,

vilka redovisas nedan. Vid sökning direkt på webbadresser och vid navigering runt på

nätet genom klickande på länkar har även andra begrepp och sökord använts som

inklusionskriterier. Exempel på sådana sökord via klickbara länkar har varit psykiatri,
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psychiatry, mental hälsa, mental health, psykisk sjukdom, psychiatric disorder, mental

disease, psykisk hälsa, psychiatric health, behandling, treatment, panikångest, panic

disorder, panic attack, generaliserad ångest, GAD, general anxiety disorder, agorafobi,

agoraphobia, social fobi, social phobia, specifik fobi, specific phobia, tvångssyndrom,

OCD, obsessive compulsive disorder, posttraumatiskt stressyndrom, PTSD,

posttraumatic stress disorder.

Exklusionskriterier
För att begränsa sökningen valdes material angående barn- och ungdomar bort samt all

information angående läkemedel och läkemedelsbehandling. Eftersom fenomenet ångest

förekommer inom i stort sett alla sjukdomar och hälsoproblem, valdes träffar som

handlade om ångest inom andra diagnoser eller problemområden bort, då de inte ansågs

befinna sig inom området psykiatri. Exempel på näraliggande problemområden som inte

undersökts är cancer, tandvård, diabetes och migrän. Krav ställdes angående anonymitet

på Internet, varför ingen personregistrering gjordes, där sådan krävdes för att få mer

information. Ett ytterligare krav var att informationen skulle vara  kostnadsfri att läsa,

vilket gjorde att sökningen avslutades på webbsidor som krävde en viss avgift, för att få

vidare information. Dessutom avbröts vidare sökning på sajter som enbart hade ett

kommersiellt syfte. Webbplatser som var helt utan avsändare i någon form togs inte med

vilket inte heller gjordes med de sajter som inte hade någon uppgift om senaste

uppdatering.

Analys
Eftersom Internet är så gigantiskt stort och omfattande, två miljarder olika sidor

sammanlagt (Lindstedt, 2000; Lundström & Lindström 2001), har stickprov och

begränsningar gjorts. Trots detta enorma utbud har ett visst mått av mättnad erhållits, då

tidigare genomgångna dokument åter påträffats. Allt inhämtat material har genomlästs

ett flertal gånger, vilket kan benämnas som öppen kodning enligt Svenning (2000), och

därefter har urval gjorts utifrån inklusionskriterier och exklusionskriterier. Kodning och

analys av materialet har skett integrerat med varandra. Därefter har sortering gjorts,
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vilket resulterat i indelning i olika kategorier. Dessa har valts utifrån både likheter och

olikheter, tillhörigheter och syfte med informationen. Tabell 1 redovisar de genomsökta

webbadresserna, och de som är märkta med en stjärna redovisas i resultatet.

Tabell 1 Genomsökta webbadresser

GENOMSÖKTA WEBBADRESSER GENOMSÖKTA WEBBADRESSER

http://www.synapsen.nu http://www.spri.se/bibliotek/default.htm

http://www.mic.ki.se/Other.html http://www.panik.a.se *

http://www.healthatoz.com * http://www.ceos.nu

http://www.careit.com http://www.medicallink.se *

http://www.it-health.com http://www.who.dk

http:www.yahoo.com/Health/Medicine/Psy

chiatry

http://www.stressmottagningen.org/html/

body_sondergaard.html *

http://www.social-anxiety.com http://www.kbt.nu/panikprojektet *

http://www.kbtcentrum.com htpp://www.anxietynetwork.com

http://www.pharmacia.se http://www.lundbeck.se

http://www.pfizer.se * http://www.bms.se *

http://www.lilly.se, http://www.angestsyndrom.com *

http://www.rsmh.se http://www.sps.se *

http://www.anxieties.com * http://www.pion.net *

http://www.spn.medicallink.se * http://www.netdoktor.se *

http://www.sbu.se * http://www.expressen.se *

http://www.journalen.se * http://www.dagensmedicin.se

http://www.pslgroup.com/mednews.htm http://www.smed.org

http://www.mayohealth.org http://www.lakartidningen.se

http://www.slf.se http://www.apoteket.se

http://www.infomedica.se * http://www.doktorn.com

http://www.doktoronline.se * http://www.vitea.se

http://www.primavi.com * http://www.kroppsjournalen.com *

http://www.ronden.se * http://www.mitt-liv.nu
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http://www.docco.se http://www.capio.se

http://www.svar.se http://www.mayoclinic.com *

http://www.enigma.se * http://www.healthatoz.com *

http://www.swenurse.se http://www.psykiatriskariksforeningen.nu

http://www.mentalhelp.net * http://www.netpsych.com *

http://www.mentalhealth.com/main.html * http://www.metanoia.org/imhs *

http://www.nimh.nih.gov * http://www.nlm.nih.gov *

http://www.adaa.org * http://www.hosppract.com *

http://www.anxietynetwork.com * http://www.panicdisorder.about.com *

http://www.conqueranxiety.com * http://www.algy.com/anxiety/NEWS *

http://www.swesok.kb.se http://www.britannica.com

http://www.dmoz.org http://www.news.bbc.co.uk

http://www.vardguiden.nu http://www.apna.org

http://www.internetmedicin.se * http://www.edoctor.nu *

http://www.ananke.org * http://www.medivia.se *

http://www.fearfighter.com http://www.selfhelpstress.com

http://www.bms.se/psykiatri/oro.htm * http://www.kbt.nu/panikprojektet/fred.asp*

http://www.infomedica.se/fraga_doktorn.

asp *

http://www.telehealth.net/articles/deliver.

html

RESULTAT
Resultatet presenteras utifrån följande sex kategorier:
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� Intresseföreningar

� Information av läkare, psykologer, psykoterapeuter och andra experter

� Information från organisationer, företag, databaser och sajter

� Fråga doktorn

� Projekt

� Artikelarkiv

Intresseföreningar
Bland   svenska  organisationer  för människor  med  psykisk  ohälsa  presenterar

Svenska  Paniksyndromsällskapet  bland  annat  information  om  symtom  och

behandling.  Svenska  Paniksyndromsällskapet  bytte den  2002-02-28  namn  till

Svenska  ångestsyndromsällskapet och  är en  förening  för människor som lider av

panikångest,  social fobi,  generaliserad  ångest  -GAD-,  posttraumatiskt  stressyndrom

-PTSD-  eller  någon  annan  form av  ångestsyndrom.  Föreningen  är ideell  och vänder

sig även till anhöriga och  närstående. De som arbetar i föreningen har egna erfarenheter

av någon eller  flera  former  av  ångest  och har inte någon medicinsk eller psykologisk

utbildning i ämnet. Det finns 18 lokalföreningar runt om i landet och 40 kontaktpersoner

som  per telefon och e-mail, på  ideell basis tar emot samtal och frågor från människor

som  vill  prata med en medmänniska  med  dessa erfarenheter.  På denna  sajt finns

flera länkar, bland annat Kicki´s panikångestsida och litteraturtips (Svenska

ångestsyndromsällskapet, 2002-01-28).

En annan ideell svensk förening är Ananke, som ser som sin uppgift att stödja

människor med tvångssyndrom -OCD- samt även ge stöd till deras anhöriga och

närstående. På startsidan presenteras informationen att Ananke vill öka kunskapen om

tvångssyndrom till allmänheten och till personer som de tvångsdrabbade möter inom

vården. Anankes arbete går bland annat ut på att informera om modern, effektiv

behandling, ge ut tidningen Nytt om OCD, ordna informationsmöten och föredrag,

medverka i tidningar, radio och TV, bygga upp lokala avdelningar/föreningar, förmedla

kontakter mellan medlemmar, förmedla kontakter till legitimerade beteendeterapeuter

och förmedla kontakter till specialister inom psykiatri. Genom att klicka på länken om
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vad OCD är får man veta mer om sjukdomen. Andra länkar är information om

beteendeterapi, läkemedel, artiklar om OCD, hur man får kontakt med Ananke och blir

medlem, länk där man kan ställa frågor och få svar på svenska, Anankes styrelse,

gästbok, chatt, diskussionsforum samt andra länkar till olika lokalföreningar,

beteendeterapeutiska föreningen, OCD i Norge, Nederländerna och Canada. En annan

länk går till OCD Foundation, som är en icke vinstdrivande internationell förening för

människor med OCD och liknande funktionshinder, deras familjer, vänner,

professionella och andra intresserade människor. OCD Foundation har idag mer än 10

000 medlemmar. Man kan också klicka på länk till GAMIAN -Global Association of

Mental Illness Advocasy Networks, som är en världsomspännande organisation för

människor med OCD och andra liknande problem. GAMIAN är icke vinstdrivande,

ickepolitisk och ickereligiös och har sitt huvudkontor i New York. Andra

länkmöjligheter är FAQ, som betyder frequently asked questions som på svenska

betyder vanliga frågor och svar om OCD och detta är en engelskpråkig länk. En länk går

till Internet mental health där man på engelska bland mycket annat kan läsa ännu mer

om OCD (Ananke, 2002-02-23).

Stödföreningen för drabbade av panikångest och social fobi -SPS- startades 1996 med

huvudkontor i Täby. SPS syfte är att sprida kunskap om och kring paniksyndrom och

social fobi samt hjälpa och ledsaga drabbade till lämplig vård och rehabilitering. SPS

finansieras via initiativtagarna samt olika donationer och drivs av personer som själva

är eller har varit drabbade av panikångest och eller social fobi (SPS, 2002-01-28).

Information av läkare, psykologer,

psykoterapeuter och andra experter
Söndergaard (2002-02-03) som är läkare och psykoterapeut informerar om PTSD, som

definierades 1980 och förekommer främst hos flyktingar och människor som har varit

utsatta för eller bevittnat våldsbrott, krig eller katastrofer. I Sverige beräknas cirka 0,3 %

av befolkningen ha PTSD, men bland vissa flyktinggrupper beräknas 20-30 % vara

drabbade. Troligtvis finns det minst 100 000 fall i Sverige, som sannolikt varken har fått

diagnos eller behandling. Det som främst skiljer PTSD från övriga stressrelaterade
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tillstånd är en karakteristisk förekomst av plågsamma minnesbilder och sekundära

personlighetsförändringar, såsom att personen drar sig undan och det uppstår

känsloförändringar. På denna sajt kan man läsa om vilka kriterier som krävs för att

diagnosen ska kunna ställas, förekomst, prognos, sårbarhet, behandling, prevention och

co-morbiditet vilket innebär andra samtidigt förekommande diagnoser där depression

och ångeststörningar är vanliga. Här ges också tips på litteratur.

Östlind (2001) är legitimerad psykolog med KBT-inriktning. På webbplatsen informeras

om att KBT står för kognitiv beteendeterapi och att några kännetecken för denna terapi

är ett strukturerat målinriktat arbetssätt, en mycket aktiv terapeut, betoning av

samarbetet mellan terapeut och klient, fokusering på nuet mer än det förflutna,

vetenskaplig utvärdering av metoderna, förändring av metoderna i takt med nya

forskningsrön, användning av hemuppgifter som klienten utför i sin egen miljö och

pedagogisk inriktning för att ge klienten egen kontroll över sitt liv. Östlind ger på denna

webbplats även tips för att hantera ångest och informationen vänder sig till

ångestdrabbade och deras anhöriga och närstående.

Adam Nagy som är docent och överläkare på Psykiatriska kliniken vid Östra sjukhuset i

Göteborg har information för patienter och anhöriga om spänning, oro och ångest på

http://www.bms.se/psykiatri/oro.htm  På denna sajt ges en översikt av ångestbegreppet

och en behandlingsvägledning (Nagy, 2001).

Ronden är en svensk läkarportal och hälsosajt som i första hand vänder sig till läkare,

men det finns även material för den pålästa patienten. Ronden har 22 500 läkare som

medlemmar och samarbete sker med Kroppsjournalen som var Sveriges första hälsosajt

för allmänheten. Den startades 1997 av Multimedica AB och det är Läkarnätet AB som

driver ronden.se och kroppsjournalen.com. Kroppsjournalen har nu i dagarna bytt namn

till journalen. Här finns bland mycket annat också information om ångest (Bragée et al.,

2001).
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På den amerikanska Health Atoz finns ångestinformation om de vanligaste

ångestsyndromen. Det  är  skrivet  av  läkaren Ricker Polsdorfer.  På sajten  finns  också

en mängd olika litteraturtips i ämnet ångest. Här finns precis som på de flesta andra

sajter också  chattmöjlighet  samt möjlighet att ställa frågor till läkare och få  svar. Man

kan också läsa om tidigare ställda frågor och dess svar (Polsdorfer, 2001).

Läkaren och professorn Feldman vid Californiens universitet i San Francisco beskriver

hur GAD, panikångest, agorafobi, social fobi och specifik fobi, OCD och PTSD bör

behandlas inom primärvården (Feldman, 2000).

Sex enkla sätt att bekämpa ångest är titeln på ett dokument, som Deanne Repich lagt ut

på webben. Hon är författare, lärare och direktör för the National Institute of Anxiety

and Stress. Hon håller seminarier, skriver artiklar och har publicerat nyhetsbrevet the

free anxiety tips, som kan nås på direktadressen www.conqueranxiety.com (Repich,

2002-02-22).

The Anxiety Network International erbjuder information angående social fobi,

panikångest, agorafobi och GAD och det är den amerikanske psykiatrikern och

psykologen Thomas A. Richards som ansvarar för materialet. Anxiety Network är

internationell och syftet är att utbilda och informera allmänheten och ångestdrabbade om

ångestsjukdomar. På sajten finns en mängd olika klickbara länkar. En heter overcoming

Social Anxiety step by step. Här erbjuds bland annat en CBT-serie, vilket innebär

kognitiv beteendeterapi, antingen i bokform eller kasettband. Man kan läsa om olika

studier på de nämnda ångestsjukdomarna, vanliga frågor och svar, definitioner med

mera (Richards, 2002-02-03).

Wilson (2002-01-23) är en amerikansk psykiatriker som på sajten anxieties.com

erbjuder självhjälp till människor med ångestproblem. Materialet bygger på hans bok

Don´t Panic - Taking control of anxiety attacks. Vill man ha köpa den, kan man beställa

den online. Självhjälpsmaterialet på webben är gratis och är indelat i olika manualer,

utifrån aktuellt ångestsyndrom. Olika klickbara länkar går till panikångest, OCD, GAD,
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social ångest, enkla och specifika fobier samt PTSD. Om man inte vet säkert vilket slags

ångest man lider av finns ett självskattningsinstrument för vägledning. Det informeras

om att man i första hand bör konsultera en läkare i verkliga livet och att självhjälp

online inte kan eller bör ersätta hjälp i verkliga livet.

Information från organisationer, företag,

databaser och sajter
Läkemedelsföretaget Pfizer ger en mängd information om ångest som riktas till

allmänheten. Här kan man läsa om vad ångest rent allmänt är och en beskrivning av de

vanligaste ångestdiagnoserna paniksyndrom, OCD, GAD, social fobi och PTSD. Vidare

finns att läsa om symtom, orsaker och behandlingar och det finns också länkmöjligheter

till litteratur samt till information om olika patientföreningar. Dessutom finns en

webbsida om vanliga frågor och svar om ångest. Här ges ett par exempel:

        ”Hur kan jag stötta en anhörig som lider av svår ångestsjukdom?

          Svar: Inse att det rör sig om en sjukdom. Att säga åt en ångestfylld

          människa att rycka upp sig är inte bara okunnigt utan också omänskligt.

          Stötta patientens friska sida, uppmuntra till även små försök att bryta gamla

          mönster. Sätt gränser för hur långt du själv vill medverka, men gör upp detta

          i förväg - inte när paniken redan kommit. Läs mer om patientföreningar och

          annan hjälp här.”

På bildskärmen är patientföreningar och annan hjälp länkar, som man kan klicka på för

att få mer information och möjlighet till hjälp.
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Ytterligare ett exempel på en fråga från webbsidan:

         ”Blir man galen av en panikattack?

           Svar: Nej, man kan inte bli tokig, galen och heller inte dö av en panikattack.

           En panikattack går alltid över av sig själv, man kan inte fastna i den. En

           panikattack är bland det mest skrämmande man kan råka ut för.”

På denna webbplats presenteras även olika patientfall. Ett exempel följer: Lasse, 36 år,

har under hela sitt liv varit en ängslig person, ofta har han tänkt att allt kommer att gå

snett. Han oroar sig ofta för småsaker, är spänd, sover ofta dåligt och har ofta kroppsliga

besvär. Han har sökt läkare och de har inte funnit någon förklaring. Han har arbete men

är periodvis sjukskriven, ofta under perioder av hög arbetsbelastning. Ibland har det hänt

att Lasse tagit till några starköl för att lätta på spänningen. Kommentar: Generaliserat

ångestsyndrom är en sjukdom som präglas av ängslan för småsaker, kroppsliga

spänningssymtom och uttröttbarhet. Ofta har patienter med denna diagnos även andra

ångestsjukdomar eller depression. Läs mer om orsaker och behandling (Pfizer, 2002-02-

07).

Orsaker och behandling är understrukna på bildskärmen, vilket betyder klickbar länk,

för att läsa mer om detta.

Databasen Pion med underrubriken portalen till svensk patientinformation bygger på ett

samarbete mellan landstingen i Värmland, Dalarna och Kalmar län. Pion började byggas

1993 och omfattar nu cirka 6000 referenser och dokument i form av böcker, tidskrifter,

broschyrer och videoband. Databasen uppdateras kontinuerligt och materialet

kvalitetsgranskas av medicinsk expertis. Syftet med Pion är att vara en hjälp till

patienter och ett komplement till den vård som ges av personal inom hälso- och

sjukvården. Här kan sökning göras och vid sökordet ångest gavs 33 träffar, där man kan

läsa om olika ångesttillstånd, få tips om litteratur i form av småskrifter, artiklar, böcker,

tidskrifter och även få information om olika patientföreningar och organisationer samt
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tips och vägledning angående olika behandlingar och då särskilt kognitiv beteendeterapi

(Pion, 2002-02-24).

Medivia  är en svensk försöksverksamhet med  hälsoinformation  på  Internet, där läkare

och  annan  legitimerad  vårdpersonal ansvarar för innehållet, som är inriktat på psykisk

hälsa och sjukdom. Dock fanns ingen information om ångest, men tas ändå med här

eftersom sajten gav en mängd olika länkmöjligheter till sökmaskiner, tidningar och

medicinska länkar, där man kan söka ångestinformation av olika slag (Medivia, 2001).

MayoClinic.com är en amerikansk webbplats som är sammanställd av författare,

redaktörer, multimedia och grafiska producenter, hälsoutbildare, sjuksköterskor, läkare

och forskare. Allt material granskas av läkare och vetenskapsforskare före publicering.

Sedan 1983 har MayoClinic publicerat vetenskapligt kvalificerad hälsoinformation till

miljoner av användare via tidskrifter, böcker och Internet. Syftet med Mayos

webbinformation är att förse allmänheten med hälsoutbildning. Vid sökning på ångest

erhölls information om panikångest, fobier, PTSD, tvång samt om fenomenet ångest

(MayoClinic.com, 2002-03-05).

WebRingen Svenska Psyksiter lanserades 1998 med syftet att på ett enkelt sätt knyta

ihop de svenska hemsidor och sajter som har det mänskliga psyket som sin

gemensamma nämnare. Sajten länkar samman sidor på teman som psykologi, psykiatri,

psykoterapi, psykiska problem, patientföreningar som har anknytning till psykiska

problem, yrkesföreningar för personal som arbetar med psykiska problem och mental

hälsovård. Det finns också länkar till olika resurser angående utbildning, information

och självhjälp inom dessa områden. WebRingen är en ideell sajt utan några

kommersiella intressen. Webmaster eller sajtansvarig är Magnus Bjurhammar, som är

psykolog på Psykiatriska mottagningen på Oskarshamns sjukhus. På Internet finns stora

mängder av personliga hemsidor och via länkar från WebRingen kan man komma till ett

flertal olika hemsidor. Ett exempel bland många andra hemsidor handlar om social fobi,

och personen som skrivit den lider själv av denna sjukdom. Hemsidans syfte är att

sprida information om sjukdomen till både drabbade och andra. Här finns  precis som på
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de flesta andra hemsidor också litteraturtips, e-mail , gästbok, kontaktlista, chatt och

diskussionsforum (WebRingen, 2002-03-07).

Mental Help Net -MHN- är en amerikansk webbsajt som startade 1995. Den vänder sig

både till professionella och allmänheten och huvudtemat är mental hälsa. Sedan 1999

anser den sig vara den mest omfattande och innehållsrika källan av information om

mental hälsa på Internet. I det mentala hälsofältet ingår bland annat psykologi, psykiatri,

socialt arbete och missbruksproblematik. Sajtens syfte är att vara ett öppet forum för

diskussion, utveckling, forskning, utbildning, rådgivning, prevention och att vara en

koordinator för alla involverade i den mentala hälsosektorn, både i Amerika och resten

av världen. Ansvariga för sajten är bland annat ett flertal psykiatriker och servicen är

kostnadsfri. Det finns mer än 15 000 sidor av mental hälsoinformation, och 6 000 länkar

till olika granskade källor. En halv miljon människor besöker sajten varje månad och en

och en halv miljon sidor besöks varje månad. Utbudet är mycket omfattande och att

söka på ordet ångest gav 4350 träffar (Mental Help Net, 2002-03-08).

NetPsychology är en amerikansk sajt som undersöker användandet av Internets mentala

hälsoservice. Den startade 1996 av psykiatrikern Leonard Holmes och var då den första

sajten med detta fokus, att uteslutande undersöka onlinekällor. Andra sajter är

uppbyggda som hjälpmedel för att informera och vägleda till verklig mental

hälsoservice eller så är de en blandning av verkliga världen och onlineservice. På sajtens

hemsida finns olika länkmöjligheter, till exempel nyheter, diskussioner, e-mail, chatt

och webben. Vid klickande på webblänken hittades bland annat sajten a consumer´s

guide to online services, utvecklad av Martha Ainsworth. Här kan man bland mycket

annat hitta information, tips och råd angående olika ångesttillstånd. Sajten är helt

kostnadsfri och det krävs ingen personregistrering. Den är inte kommersiell eller

erbjuder besökaren att köpa böcker, videos eller något annat, vilket oftast är det

vanligaste bland åtminstone de amerikanska sajterna. Det informeras om att

onlinerådgivning av och med en terapeut inte kan ersätta verklig eller traditionell

psykoterapi, men  att  det  kan vara en hjälp och ett  effektivt alternativ, när  man inte

klarar  att besöka en  terapeut. Anledningarna  till detta  kan vara flera, till  exempel att
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man  inte har någon terapeut i  närheten,  kanske man skäms eller  känner sig  för

nervös för  att  våga, det  kan vara alltför  långa  köer  till en terapeut, man kanske inte

har  råd  eller  man  anser sig inte ha tid. Direktadress hit  är www.metanoia.org/imhs

En  annan  klickbar  länk  på  sajten  NetPsychology  är  Internet  mental  health

encyclopedia, vars syfte är  att  föra  ut  information  och  kunskap  till  allmänheten  om

mentala  sjukdomar. Här finns de  flesta  psykiska sjukdomar  beskrivna,  bland  annat

de vanligaste ångestsyndromen, diagnostisering, behandling, tips på litteratur,

onlinediskussion, de  senaste undersökningarna, andra Internetlänkar och direktadress

hit  är www.mentalhealth.com/main.html  (NetPsychology, 2002-02-22).

Det amerikanska National Library of Medicine är världens största medicinska bibliotek

och skapare av Medline och Pubmed (United States National Library of Medicine,

2002-03-08). Genom att klicka på en av deras länkar ClinicalTrials.gov hittades 59 olika

studier angående ångest. På denna sajt finns olika former av information och

länkmöjligheter. Bland annat kan man läsa publikationer och olika utbildningsprogram

(NIMH - National Institute of Mental Health, 2002-03-08).

På sajten Anxiety Disorders Association of America - ADAA finns information både till

professionella och allmänheten. Man kan läsa om kliniska studier, hitta en terapeut i

Amerika, läsa om självhjälpsgrupper, nyheter med mera (Anxiety Disorders Association

of America, 2002-01-09).

Det svenska infomedica.se ägs av landstingen och apoteken och på denna webbplats kan

man få information om fenomenet ångest, behandling, tips vart man kan vända sig och

information om psykoterapi. Materialet är skrivet av läkare, sjuksköterskor och annan

sjukvårdspersonal (Infomedica, 2002-03-10).

Den svenska hälsoportalen Edoctor.nu är en hemsida eller sajt, vars syfte är att samla

alla svenska sidor inom hälso- och sjukvårdsområdet på en och samma hälsoportal. Den

ägs av Calypso Medical HB och görs till största delen av läkaren Ola Andersson. Sajten

finansieras genom annonsering på de olika sidorna och är oberoende från andra
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intressenter. De länkade sidorna betygssätts och kommenteras av edoctor.nu, men inget

ansvar tas för de länkade sidornas innehåll. Därför uppmanas användaren att själv

kritiskt granska Internetinformationen. De psykiatriska länkarna ger några träffar som

handlar om ångest, men inga nya för denna undersökning som inte tidigare besökts från

andra sajter (Edoctor.nu, 2002-3-10).

På sajten Internetmedicin.se finns främst information om invärtesmedicin, men två

dokument hittades angående ångest, där det ena handlar om panikångest och det andra

om OCD. All information på sajten är granskad och oftast skriven av läkare. På

bildskärmen informeras om att sajten är avsedd för läkare (Internetmedicin.se, 2002-03-

10).

The tAPir TIMES är ett amerikanskt nyhetsbrev på webben angående panikångest.

Ansvariga för materialet är frivilliga författare som mailar in sitt material och de flesta

lider själva av panikångest. Sajten startades 1994 och var då den första självhjälpssajten.

Här kan man hitta många länkmöjligheter till andra ångestrelaterade sajter (The tAPir

TIMES, 2002-02-06).

Swedish Psychiatry Network -SPN- är en svensk webbplats för i första hand psykiatriker

och allmänläkare. Här krävs registrering och lösenord, men man kan läsa olika exempel

på vanliga frågor och svar om bland annat ångest (swedish psychiatry network, 2002-02-

03).

Fråga doktorn
Netdoktor.se är en svensk webbplats där man kan få information och råd om bland annat

psykiska sjukdomar och mental hälsa. Man kan delta i chatt, diskussionsgrupper och

fråga läkaren. Här finns också en mängd länkar till nyheter, reportage, andra

sökmöjligheter och patientorganisationer. Tjänsten är kostnadsfri och finansieras bland

annat av sponsorer. Cirka 70 stycken svenska läkare, sjuksköterskor och andra

medicinska experter skriver, redigerar och uppdaterar innehållet samt besvarar frågor

från användarna. Ett exempel på en fråga angående ångest på sajten är en undran om
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panikångest är ärftligt eller beror på uppväxtmiljön. Härefter kan man läsa vad den

undrande personen berättar om sin livssituation och svaret av psykiatrikern och

överläkaren Lars Davidsson (netdoktor.se, 2002-03-07).

Doktor Online är en svensk mötesplats för människor som är intresserade av hälsa och

livskvalitet. Här kan allmänheten läsa aktuell information och ställa frågor till läkare,

barnmorskor och annan vårdpersonal. Man kan också komma i kontakt med andra

människor som har erfarenheter, upplevelser och kunskaper som kan vara till hjälp och

vägledning. Det finns ett antal olika tema, nyheter och faktaartiklar som täcker ett brett

område av frågor kring hälsa och livsstil och däribland ångest och psykisk hälsa. Doktor

Online kommer att utökas och tjänsten kommer att lanseras i samarbete med Karolinska

sjukhuset i Stockholm, som kommer att överta ansvaret. I samband med detta kommer

namnbyte att ske till KS-Dialog. Sajten kommer att finnas under adressen www.ks.se

(Doktor Online, 2002-03-07).

Fråga doktorn består av en grupp allmänläkare som allmänheten kan ställa frågor till.

Alla utlovas få svar och det inom sju dagar. Svaret hämtas ut via det kontrollnummer

som erhålls vid inskickande av frågan. Frågeställaren är anonym och kontrollnumret kan

inte spåras till användarens dator. Här finns också en svarsbank, där ett urval av tidigare

ställda frågor och svar kan läsas. Ett flertal frågor och svar om ångest hittades (Fråga

doktorn, 2002-03-10).

Projekt
SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering - har ett pågående projekt angående

ångesttillstånd och behandling. Projektet utförs av en projektgrupp där von Knorring  är

författare och ordförande. Planerat publiceringsår är 2003. Utvärderingens syfte grundas

på att olika ångesttillstånd drabbar en betydande del av befolkningen och då ofta i unga

år samt att tillstånden ibland kan vara invalidiserande. Projektgruppen kommer att göra

en kritisk granskning av litteraturen angående psykologiska behandlingar, effekten av

olika läkemedel samt även dokumentationen angående kombinationer av flera

behandlingar. Primärvårdens och den specialiserade psykiatrins ansvarsområden
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kommer att beskrivas. De ångesttillstånd som ingår är specifika fobier, social fobi,

paniksyndrom med eller utan agorafobi, generaliserat ångestsyndrom, obsessivt

kompulsivt syndrom och posttraumatiskt stressyndrom. När det gäller behandling av

barn och ungdomar samt gamla kommer särskilda aspekter att belysas. Även

hälsoekonomiska analyser kommer att granskas. Utvärderingens tillvägagångssätt är att

göra en strukturerad översikt, för vissa områden i form av metaanalys samt även

kostnadsanalyser. Datainsamlingen sker genom systematisk sökning i medicinska

databaser och genomgång av referenslistor. Angående opublicerade studier kommer

förfrågan göras till läkemedelsföretag och för sökning sätts ingen bakre tidsgräns. För

sökning i databaser sätts tidsgräns till och med 1999. När det gäller urval av data samt

typ av studier som inkluderas är utgångspunkten huvudsakligen randomiserade,

kontrollerade dubbelblinda studier samt metaanalyser av sådana. När det gäller

biverkningar, epidemiologi och kostnadsanalyser kommer även andra studietyper att

inkluderas. Angående genomgång av publikationen kommer samtliga studier att

värderas med hjälp av en gemensam kvalitetsmall, som gemensamt utarbetats av

projektgruppen och övriga psykiatriprojekt. De färdiga manuskripten kommer att

bedömas av styrelse, expertgrupp och externa granskare (Statens beredning för

medicinsk utvärdering, 2002-02-07).

Ett projekt angående självhjälpskurs via Internet för panikångestdrabbade har

genomförts under åren 1999 och 2000 av Uppsala universitets institution för psykologi.

Den huvudansvarige för forskningsprojektet var Gerhard Andersson, docent och

legitimerad psykolog. Syftet var att undersöka om personer med paniksyndrom kunde

bli hjälpta till minskade besvär och få en höjd livskvalitet, genom en svensk

internetadministrerad självhjälpsbehandling med minimal terapeutkontakt via e-post.

Femhundra personer genomgick en datoriserad diagnosintervju, varav 41 personer

uppfyllde studiens inklusionskriterier. Dessa 41 deltagare valdes slumpmässigt ut till

behandling respektive väntelista. De 21 personer som deltog i behandlingen läste 200

sidor text som var fördelade på sex behandlingsmoduler. Varje modul avslutades med

fem till åtta frågor, där deltagaren med egna ord skulle förklara de viktiga delarna i den

aktuella modulen. Den elektroniska självhjälpsbok som panikprojektet till största delen
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baserades på heter An end to panic - breakthrough techniques for overcoming panic

disorder och är skriven av Elke Zuercher-White 1998. Resultatet visade på att

behandlingsgruppen hade förbättrats på samtliga frågeformulär, över hälften av de

personer som vid förmätningen hade fullständiga panikattacker var panikfria vid

eftermätningen. Dessutom kunde lägre depressionsgrad iakttas, väsentlig minskning av

ångest och agorafobiskt undvikande samt en höjd livskvalitet. Fördelarna med

behandling via Internet är bland annat att den drabbade kan ställa frågor till en

behandlare kring det han eller hon läser och relatera det till sin egna besvär som kan

vara en viktig komponent för förbättring. Terapeutens svar via e-post har flera fördelar.

Det går snabbt, inom en timma. Det är billigt att skicka frågor och funderingar via e-

post, vilka också kan vara mer genomtänkta än vad svar kan vara i en så kallad

realtidsterapi. Andra fördelar är att anonymiteten blir högre än om en postadress skulle

ha lämnats ut. Möjlighet att vara anonym kan vara en faktor som är avgörande för om en

person söker hjälp eller inte. Sammanfattningsvis visade studien att denna typ av

behandling kan vara ett bra alternativ då traditionell kognitiv beteendeterapeutisk

behandling inte finns tillgänglig (Carlbring, 2000). På hemsidan http://www.kbt.nu/

panikprojektet finns länkmöjligheter till andra sajter, där man kan läsa om

panikprojektet. Från denna hemsidan finns också en länk till kvällstidningen Expressens

mediaarkiv, där man kan läsa en artikel om Rickard, 26 år, som var en av deltagarna i

panikprojektet. En annan länk är kroppsjournalens artikel, som även kan nås på

direktadressen http://www.journalen.se Dessutom finns en populärvetenskaplig

sammanfattning av projektet som är skriven av Fredrik Holländare och direktadressen

dit är http://www.kbt.nu/panikprojektet/fred.asp

Artikelarkiv
Prima Vi är en hälsosajt på nätet som produceras av Medical Link. Sajten finns både i

Sverige och andra länder, bland annat i de nordiska länderna. Vid sökning på ångest

hittades några artiklar i sajtens artikelarkiv. En artikel handlar om fysisk aktivitet och

tecken på välmående. Studier har gjorts som visar på motionens goda effekter i

behandling av bland annat psykisk ohälsa till exempel ångestproblematik. En annan

artikel handlar om social fobi och en tredje om ångestsyndrom, där man får veta mer om
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vad ångest är, orsaker och behandling (Prima Vi, 2002-03-07). I Medical Links

artikelarkiv finns några artiklar om olika studier förknippat med ångest (Medical Link,

2002-03-07).

I Expressens artikelarkiv finns ett flertal olika artiklar om ångest. En har rubriken en

miljon svenskar har social fobi och där beskrivs vad social fobi är, varför sjukdomen

ökar, hur den uppstår, vilka olika grader som finns, vilka de kroppsliga reaktionerna är,

hur de som drabbas mår, hur omgivningen uppfattar en social fobiker, vad det finns för

hjälp och när det gäller det sistnämnda finns på webbsidan sju olika länkmöjligheter till

patientföreningar och till beteendeterapeuter (Lundin, 2001-02-19).

Aftonbladet hade den 18:e november 2000 en artikel om panikångest, där det bland

annat står att och hur man kan behandla sin panikångest själv. Artikeln har använt boken

Fobier av Kerstin Hellström som källa (Aftonbladet, 2000). Ny metod fokuserar på

rädslan att kvävas är titeln på en artikel i Aftonbladet den femte mars 2002. Här berättar

Per Carlbring, som är psykolog och forskare på bland annat fobier vid Uppsala

universitet, om klaustrofobi, kvävningskänsla, hyperventilation, rädsla, skräck och panik

(Carlbring, 2002-03-05).

En artikel som handlar om tvångssyndrom hittades på journalen.se. Informationen

vänder sig till allmänheten och beskriver kortfattat om vad tvång innebär, hur man bör

göra för att bryta samt behandlingsmöjligheter. Här finns också länk till

patientföreningen Ananke (Nilsson, C., 2002-01-31).

I Nerikes Allehanda publicerades en artikel den 25:e mars 2000, där Socialstyrelsen

kritiserar det otydliga patientansvaret i det genomförda Panikprojektet på Internet och

Socialstyrelsen är tveksam till metoden. Panikprojektet presenteras i denna studie under

kategorin projekt och referensen är Carlbring. I Nerikes Allehandas artikel uttalar sig

Lennart Rinder, som är chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning. Rinder säger att det

finns ett glapp mellan lagstiftningen och den snabba tekniska utvecklingen som gjort att

läkarkonsultationer via Internet nu är möjliga. Socialstyrelsen gör nu en översyn av
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patientjournallagen angående hur konsultation och dokumentation på Internet ska

regleras. Kritiken gäller också om det är acceptabelt att ge medicinsk och terapeutisk

konsultation utan att veta till vem. Socialstyrlesen ställer frågan om det inte går över

gränsen för vad som är etiskt och juridiskt korrekt (Nerikes Allehanda, 2000-03-25).

DISKUSSION

Metoddiskussion
Då syftet med denna undersökning var att få en inblick i Internets utbud om fenomenet

ångest påbörjades sökning av ångestmaterial på nätet. Datainsamlandet pågick till dess

att en viss mättnad uppstod och med detta menas, att det vid upprepade tillfällen erhölls

data som tidigare påträffats. Att samla in och bedöma fakta på nätet är ett svårt och

tidskrävande arbete, men när samma sajter återkommer som man tidigare hittat har man

enligt Lindstedt (2000) gjort ett bra arbete. En webbplats är strukturerad på ett annat sätt

än tryckta källor, vilket innebär att man bara kan se en skärmbild i taget och det gör att

det är svårare att få grepp om innehållet än om man haft ett tryckt material

(Länkskafferiet, 2002-03-12).

Denna undersökning av Internets ångestutbud är dock begränsad av flera anledningar.

Dels är Internet oerhört omfattande med flera miljarder webbsidor, vilket kräver gott om

tid. Dessutom är undersökningen gjord av endast en person. För att kartlägga Internets

ångestutbud mer ingående skulle det behövts ett flertal personer. Dock var inte syftet att

kartlägga hela Internetutbudet, utan att beskriva exempel. Tidigare vana av

undersökningar av liknande slag hade också varit en fördel samt mycket goda

datakunskaper och erfarenheter. Lindstedt (2000) skriver att det krävs både kunskap,

fantasi och kritiskt tänkande för att hitta rätt. Enligt både Lindstedt och Svenning (2000)

krävs det dessutom att man kan formulera en sökfråga som är tillräckligt specifik för att

onödig information ska filtreras bort och samtidigt tillräckligt allmän så att man inte

missar relevant information En förmåga att snabbt kunna bedöma och välja ut

informationen är en nödvändighet, särskilt när det ibland blir flera tusen träffar

(Lundström & Lindström, 2001).
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Samma sökord det vill säga ångest respektive anxiety har använts på alla sökmotorerna

och sökresultaten har ändå varierat och inneburit ett stort antal av olika sökresultat.

Svenning (2000) nämner just detta som ett lönande sätt. Trots det stora utbudet av

sökmotorer kan det vara svårt att finna det man söker, men det är inte bara användaren

som påverkar hur lyckad sökningen blir. Det är också de hemsidesansvarigas skicklighet

att lägga ut så kallade Metatags inflätade i sina hemsidor. Enligt Svenning är det dessa

Metatags som talar om för sökmotorn vilka sökbegrepp som ska användas och de ger en

beskrivning av hemsidan.

Metodiskt har mycket tid också lagts på surfande eller som Svenning (2000) benämner

det, att ragga på Internet, vilket enligt Svenning kan vara underhållande men inte särskilt

effektivt. Detta kan jag här dock inte hålla med om. Visserligen är det tidsödande, men

inte oeffektivt. Att gå in på en direktadress eller portal går ju visserligen snabbt, men väl

där är det minst lika tidsödande att undersöka varje webbplats via genomläsning av

mängder av sidor och klickande på länkar, som nästan alltid finns ett stort utbud av på

alla webbsidor. Det är dessutom svårt att hålla i minnet var man befinner sig eller

snarare var sökningen startades, var man gick in. Detta förklaras med att när man klickar

på länkar hamnar man oftast långt ifrån startsajten eller åtminstone startsidan. Här finns

då den mycket finurliga bakåtknappen som en räddning att komma tillbaka till

utgångsläget och eller behöver man ibland gå in på arkiv och klicka på stäng.

Angående att skriva citat tagna från Internet har inga vedertagna anvisningar kunnat

hittas som beskriver hur detta ska göras. Under kategorin information av organisationer,

företag, databaser och sajter har två stycken citat presenterats. Eftersom det inte finns

någon sidnumrering på dessa webbdokument har inte sidhänvisning kunnat göras. I

denna undersökning har inga sidnummer påträffats på något av det genomlästa

materialet. Det kanske aldrig finns sidnumreringar på webbdokument?
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Resultatdiskussion
Internets karaktär kan jämföras med ett kaos, därför att det är en mycket stor blandning

av material. Allt från rena lögner till seriösa uppslagsverk, glada amatörer och seriösa

experter (Lindstedt, 2000). Informationen på Internet är varken strukturerad,

kontrollerad eller centraliserad, och det finns inte något standardiserat sätt att leta sig

fram på. Egentligen handlar det om många olika söksätt genom användande av många

olika sökverktyg (Hadenius, 1998). Vem som helst kan lägga ut hemsidor på nätet, och

tyvärr jämställs alla som producerar information och det är enkelt att se till så

hemsidorna hamnar högt upp på sökmotorernas träfflistor. När en artikel eller material

enbart produceras på nätet är det svårare att bedöma dess kvalitet, än om artikeln också

skulle blivit införd i en tidning eller bok. Detta förklaras med att en granskande redaktör

och eller en ansvarig utgivare bedömer material innan det går i tryck, vilket det inte

finns någon garanti för inom Internetvärlden. Alla Internets sidor har en avsändare och

ett syfte med det utlagda materialet, men det är inte alltid detta går att utläsa (Hadenius,

1998; Holmes, 1999; Kjellin, 2002-03-12; Lindstedt, 2000; Länkskafferiet, 2002-3-12).

Indelning i olika kategorier
I denna studies resultat presenteras de utvalda webbdokumenten indelade i sex olika

kategorier. Tillhörigheten skulle dock kunna gjorts annorlunda angående kategorin

Information av läkare, psykologer, psykoterapeuter och andra experter samt kategorin

Fråga doktorn.

Kategorin Information av läkare, psykologer, psykoterapeuter och andra experter har

sammanställts utifrån att informationen är namngiven på en person, men materialet

skulle kunna ingått i kategorin Information från organisationer, företag, databaser och

sajter, eftersom denna tillhörighet också stämmer överens.

Angående kategorin Fråga doktorn erhölls både svenska och amerikanska träffar, men

här har endast svenska sajter valts ut, därför att det är i Sverige som vi bor och arbetar

samt för att de amerikanska sajterna har en annan kultur, tradition och givetvis språk.

När det gäller tillhörighet till kategori skulle Fråga doktorn också  kunnat ingått i
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kategorin Information av organisationer, företag, databaser och sajter, eftersom sajterna

är gjorda av företag eller organisationer och dessutom är de databaser eller sajter.

Upphovsman eller webbansvarig
Allt presenterat material i resultatet har angiven upphovsman eller webbansvarig, i

någon form. Ibland är det endast en e-mailadress och det gäller främst personliga

hemsidor, vilket kan vara förståeligt med tanke på önskan om viss form av anonymitet.

Förutom e-mailadress kan det också vara en faxadress och eller en postadress som finns

angiven. Ibland är upphovsmannen eller den webbansvarige personligt namngiven och

andra gånger kan det vara en organisation eller företag som anges som upphovsman

eller ansvarig.

Aktualitet och upprättande av referenslista av webbdokument
Många webbplatser blir snabbt inaktuella, vilket gör att man bör kontrollera om

platserna verkar vara välskötta, genom att de uppdateras kontinuerligt. Om man kan

hitta uppdateringsdatum som är färsk kan man utgå från att den webbansvarige känner

ett ansvar för sina användare (Länkskafferiet, 2002-03-12). Internetmaterial byts ofta ut,

tas bort eller får nya adresser, vilket gör att det inte är säkert att det man hittade igår

också finns där dagen därpå. Detta kan mycket väl innebära att en del material som

presenterats i denna studie inte är aktuell om eller när någon person skulle gå in på de

adresser som redovisas här. När det gäller datum av det på bildskärmen presenterade

materialet är det inte alltid som det framgår, vilket Kjellin, (2002-03-12) och

Länkskafferiet (2002-03-12) också beskriver. Här har inga webbplatser tagits med som

inte har någon form av datum redovisad. Inga dateringar som varit äldre än år 2000 har

tagits med, men material som inte daterats kan alltså vara äldre än år 2000, men i denna

studie har det senaste datumet för uppdatering fått representera aktualiteten. Angivet

datum kan stå för a) när informationen skrevs för första gången; b) när informationen
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lades ut på nätet; c) när informationen uppdaterades senast (Kjellin, 2002-03-12).

Backman (1998) nämner att arbetet med hur man ska skriva webbreferenser, både i

löpande text och i referenslista ännu inte är helt klarlagt. Detta visade sig stämma vid

genomläsning av olika litteratur samt deras referenslistor, som visade på olika sätt. Här

har givetvis det exakta datumet skrivits där sådant funnits angivet på bildskärmen, men

där det ej framgått har datum för materialet satts då det hämtades online, vilket tydligt

framgår av referenslistan.

Målgrupp, syfte, innehåll och titel
Det mesta i resultatet redovisade materialet har information som vänder sig till

allmänheten och endast en mindre del vänder sig till professionella. Kanske skulle fler

dokument ha påträffats som var avsett för professionella om inte kraven angående

kostnadsfrihet och personregistrering satts. Oftast är syftet med sajtens information

tydligt angiven och endast i ett fåtal fall har inte syftet varit uttalat. Här är det då fritt för

personlig tolkning och bedömning av sajtens syfte. Alla redovisade sajter har en

introduktion som talar om vad man hitta, antingen genom en innehållsförteckning och

eller via namngivna klickbara länkar. De flesta har också en tydlig titel som informerar

om vad sajtens innehåll är.

Kommersialism
Många träffar i denna undersökning har inneburit sajter som enbart haft ett kommersiellt

syfte. På bildskärmen kan det vara flera blinkande knappar och länkar att klicka på som

då enbart handlar om att köpa någonting såsom till exempel böcker eller videoband.

Sådana träffar är inte med i resultatet, vilket beskrivits i exklusionskriterierna. Genom

kunskap och erfarenhet kan man mycket väl helt undvika all form av försäljning, genom

att inte klicka på de kommersiella erbjudandelänkarna. Det finns dock sajter som har en

blandning av seriös ångestinformation och kommersiella syften och några har tagits med

i undersökningen, för att visa på exempel hur det ser ut på nätet. Det är främst

amerikanska sajter som är helt eller delvis kommersiella.
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Begreppsförvirring
Det finns en stor mängd olika begrepp eller uttryck för olika saker vid användandet av

Internet. Detta kan ställa till en del funderingar och kanske ibland missförstånd och

förvirring. Lundström och Lindström (2001) har några förklaringar angående olika

Internetbegrepp. Begreppet hemsida betyder en webbplats, en enskild webbsida eller

den sida som visas som startsida i webbläsaren. Till detta kommer att begreppet sajt

eller site är synonymt med webbplats och dessutom med webbadress. Begreppet Internet

är synonymt för Nätet. Länk betyder den klickbara funktion som kopplar ihop ett

webbdokument med ett annat. En portal är en webbplats som samlar många funktioner

och länkar under ett och samma tak. Surfa betydde från början att klicka sig runt på

Nätet genom att klicka på länkar, men har med tiden fått en bredare betydelse och är

idag liktydigt med att använda Internet. Webben är en försvenskad form av world wide

web. Internets olika söktjänster har flera olika namn som ofta används synonymt, även

om det egentligen finns klara skillnader (a.a). Söktjänsterna kallas också för sökverktyg,

sökmotorer, sökmaskiner, ämneskataloger och sökagenter (Björkman & Ohlsson, 2000;

Lundström & Lindström, 2001).

Kvalitetsbedömning av nätinformation
När man söker information på nätet står man själv för kvalitetsbedömningen och det

krävs en noggrannare källkritik än om man använder sig av tryckta källor (Björkman &

Ohlsson, 2000; Hadenius, 1998; Kjellin, 2002-03-12; Länkskafferiet, 2002-03-09). Ett

sätt att försöka värdera kvaliteten är att titta på domännamnet. Från början var det tänkt

att toppdomännamnet com enbart skulle få användas av kommersiella företag, att org

skulle stå för organisationer och net för nätverk, men idag är det enda kravet för att få

registrera namnen com, org och net, att adresserna är lediga och att man betalar cirka 30

dollar per år (Kjellin, 2002-03-12; Lindstedt, 2000). Det finns inte något reglerande

organ för dessa domännamn, vilket gör att de används något godtyckligt (Lundström &

Lindström, 2001). Däremot  krävs  för  att  få  använda  domännamnet  edu  att  det  är

en  utbildningsanstalt som står bakom sajten och för att få använda gov är kravet att det

är en statlig amerikansk institution. I Sverige finns strikta domänregler, där seriösa sajter

använder nu som landdomän och edu för utbildningsanstalt. Men det är inte någon
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säkerhet att  webbadressens  domännamn ger information  om vem som ligger bakom

sajten. Om man inte  kan hitta  någon  som helst information, varken namn, e-

postadress, faxnummer eller vanlig postadress bör man tvivla på upphovsmannens goda

avsikter (Kjellin 2002-03-12; Lindstedt, 2000). De domännamn som finns i denna

studies resultat  och  som  kan  utläsas  på referenslistorna  är se, org, nu, com, net  och

gov.  De  dokument  som  då  får  anses  vara  relativt seriösa med gov respektive nu

som sina domännamn är följande: Ananke.org, Anxiety Disorders of America.org,

Panikprojektet.nu presenterat av Carlbring, NIMH - National Institute of Mental

Health.gov, Edoctor.nu, stressmottagningen.org där Söndergaard presenterar

information om PTSD samt United States National Library of Medicine.gov. För att

domännamnet se ska få användas krävs att man registrerat ett företag som

Sverigetäckande hos Patent- och registreringsverket (Lundström & Lindström, 2001).

Det vore önskvärt att någon myndighet eller organisation kunde ta ansvar för seriöst

producerat material, genom att till exempel ett domännamn verkligen stod för garanterat

kvalitetsbedömt webbmaterial.
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