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Forord 
 
Da Legeforeningen startet det første gjennombruddsprosjektet (keisersnitt) i 1998, tenkte nok 
noen av oss at konseptet egnet seg best for somatisk medisin. Der tok vi feil, heldigvis. Denne 
rapporten er en dokumentasjon av det andre gjennombruddsprosjektet i psykiatri, som tok for 
seg alvorlige stemningslidelser. Både i det forrige prosjektet, der tvang i psykiatrien var tema, 
og i dette prosjektet, har vi vært vitne til en imponerende faglig aktivitet, et stort engasjement 
og mange eksempler på hvordan ulike faggrupper er i stand til å jobbe sammen i effektive og 
gode tverrfaglige team.  
 
Der er liten tvil om at psykiatrien i årene framover blir en av de viktigste arenaer for 
systematisk forbedringsarbeid. Det har selvfølgelig noe å gjøre med den vedtatte 
opptrappingsplanen, kombinert med det skarpe lyset som er satt på utførelsen av tjenesten. 
Når dette forordet skrives, har nettopp en ny rapport fra Helsetilsynet blitt publisert: 
”Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske 
problemer”. I rapportens sammendrag sies det bl.a. at ”Tilsynet har vist at det i psykisk 
helsevern ikke synes å være tradisjon for å samle, systematisere og bruke erfaringer og 
tilgjengelig kunnskap for å evaluere og forbedre egen praksis”. Jeg tror dette langt på vei er 
riktig, men at det også gjelder andre tjenester enn den psykiatriske. Det som skjer når 
institusjoner engasjerer seg i gjennombruddsprosjektet, er nettopp at man iverksetter 
evaluering av tjenesten. Man ”måler” og dokumenterer det man gjør og iverksetter 
forbedringstiltak basert på best tilgjengelig kunnskap og erfaring. Ved å arbeide etter 
gjennombruddsmodellen får deltakerne større innsikt i hva systemer og prosesser betyr i den 
kliniske hverdag, og framstår som en metode som er unik for å få til forbedringer i komplekse 
virksomheter som helsetjenesten er. 
 
Når man ser på all den kritikken som reises mot psykiatrien og det psykiske helsevern, kunne 
man tenke seg at de som jobber i denne sektor kunne bli litt deppa sjøl. Men, nei da, det som 
har kjennetegnet deltakerne er entusiasme og faglighet og en utrolig stå-på vilje. Det har vært 
inspirerende å oppleve samholdet og viljen til å ta et krafttak for bedre tjenester. Igjen er vi 
blitt slått av mangfoldet i tiltakene, gleden av å få til noe, som er dokumentert i de mange 
flotte poster-presentasjonene.  
 
Gjennombruddstenkningen er selv i ferd med å få et gjennombrudd i helsetilbudet for 
pasienter med psykiske lidelser. Når denne rapporten publiseres, befinner det fjerde prosjektet 
i gjennombruddserien seg et sted mellom første og andre forbedringsseminar. Der er tema 
ADHD. Prosjektet har vært omgitt med stor interesse, slik at dessverre noen ikke kunne bli 
med i denne omgang. Forbedringsteam fra 33 institusjoner møtte på den første samlingen med 
deltakelse fra Kristiansand i syd og til Karasjok i nord. Parallelt med dette foregår 
planleggingen av et femte prosjekt med oppstart høsten 2004, og med arbeidstittel ”Kvalitet 
og effektivitet i helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser”. Dette prosjektet er 
kommet i stand etter en direkte utfordring fra helseministeren til Legeforeningen om å bidra 
til et kvalitetsløft i helsetjenesten for pasienter med psykiske lidelser. Og det er en utfordring 
vi ikke kan si nei til! 
 
Et nasjonalt gjennombruddsprosjekt er et svært læringsnettverk som binder fagmiljøene 
sammen på en positiv måte, og som bygger på gjensidig respekt og tillit mellom faggrupper 
og et godt lederskap i alle ledd. Gjennombruddsprosjektet er derfor organisasjonsbyggende, 
noe som forhåpentligvis de som har deltatt ville kunne ta med seg i det videre arbeid. Men 
læringen inneholder også konkrete elementer, som blant annet måling og dokumentasjon. Og 
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igjen er det slående hvor ivrige og dyktige deltakerne er blitt i anvendelsen av målemetoder 
som statistisk prosesskontroll.  
 
Å få til disse læringsnettverkene kommer ikke av seg selv. Uten et engasjert og dyktig 
veilederkorps hadde vi aldri kunnet gjøre den jobben vi gjør. Mange i veilederkorpset har vært 
med fra starten, og alle gjør en stor og uegennyttig jobb på et høyt faglig nivå. Veiledningen 
er da også noe som oftest fremheves av deltakerne som det sentrale element for å få til de 
forbedringer som gjøres. Derfor er det grunn til å rette en spesiell takk til veilederne for den 
strålende jobben de gjør. 
 
Også dette prosjektet har vært forankret i en utrolig kompetent ekspertgruppe under ledelse av 
Gerd-Ragna Bloch Thorsen, som med varme, humor og myndighet har bidratt til å lose det 
hele i havn.  
 
Gjennombruddsprosjektene ble initiert og er delvis finansiert av Den norske lægeforenings 
fond for standardisering og kvalitetssikring i spesialisthelsetjenesten (Kvalitetssikringsfond 
II). Dette prosjektet er også økonomisk støttet av Sosial- og helsedepartementet, som har vist 
stor interesse og engasjement for at disse prosjektene skal bli et løft for helsetjenesten til 
pasienter med psykiske lidelser.  
 
 
Hans Asbjørn Holm 
Fagdirektør 
Den norske lægeforening 
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Kapittel 1 
 
Gjennombruddsprosjekt psykiatri II – Alvorlige stemningslidelser 
 
Gerd-Ragna Bloch Thorsen 
 
Norsk psykiatrisk forening var meget glad og stolt over å få ansvar for å tilrettelegge et nytt 
gjennombruddsprosjekt i psykiatri etter at gjennombruddsprosjektet om bruk av tvang var 
avsluttet. Dette første gjennombruddsprosjekt i psykiatri i verden etter denne modellen var 
meget vellykket. Det initierte både en debatt om tvang og var oppstarten til et nasjonalt 
akuttpsykiatrisk forum. Temaet som ble valgt for neste gjennombruddsprosjektet, alvorlige 
stemningslidelser, var mer komplekst og sammensatt og ble antatt, og viste seg å være, en stor 
utfordring. Temaet i seg selv er meget omfattende og på ni måneder å vise forbedringer innen 
ulike områder ble sett på som en utfordring. Allikevel valgte Norsk psykiatrisk forening dette 
fokus.  

Det har de senere årene vært fokusert meget på tidlig intervensjon ved psykoser. 
Imidlertid har denne fokuseringen vært viet schizofreniene, og denne oppmerksomheten har 
ført til at de både har kommet tidligere til i behandlingsapparatet, har fått mer 
sammenhengende behandling, og riktigere behandling.  

Det samme kan ikke sies for unge med alvorlige stemningslidelser. Vi vet her at 
mange unge kan gå i en årrekke før de får oppdaget lidelsen og før det blir satt en diagnose på 
den. De kan etter det gå i lange tider med fragmentert og dels svært mangelfull behandling. 
Det er etter hvert blitt et sprik mellom det tilbudet som gis overfor mennesker med schizofreni 
og overfor de med andre former for psykose.  

Det å gå med langvarige depresjoner vet vi forringer livskvaliteten på flere områder. 
Det forringer ikke bare livskvaliteten til den som selv har lidelsen, men og for familien rundt 
og ikke minst for barna. Økt fokus på barna til psykiske syke pasienter har ført til at denne 
gruppen både et blitt synliggjort og at man har forsøkt å lage systemer og rutiner som kan 
fange opp de som er i risikosonen. Imidlertid vet man at mye av den kunnskapen som finnes 
på dette området ikke er anvendt kunnskap, og man vet en del om konsekvensene av dette.  

Alvorlige stemningslidelser er den største diagnosegruppen innen psykisk helsevern, 
og vi vet at alvorlig depresjoner er globalt sett den fjerde største helseutfordringen. Dette 
temaet antok vi derfor å være aktuelt for de fleste sykehusavdelinger, DPSer og poliklinikker. 
Det er et tema som angår både barn og voksne og kan være en lidelse i seg selv eller en 
tilleggslidelse til andre diagnoser. Vi forventet derfor en stor deltakelse og et utfordrende 
prosjekt.  

Det var deltakere fra 24 avdelinger og praksiser fra hele landet. Det ble vist stort 
engasjement og i tillegg til at deltakerne kunne fremvise forbedringer i behandling eller 
rutiner påpekte man at man hadde fått en ny måte å tenke på, og en ny metode å møte 
utfordringene i hverdagen med. Noen av resultatene og problemstillingene blir presentert i 
dette heftet.  
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Kapittel 2 
 
Gjennombruddsprosjektet – en beskrivelse av konseptet 
 
Gjennombruddsmetodikken bygger på en metode som i senere år er brukt flere ganger i 
kvalitetsforbedringsprosjekter i USA, Sverige, Nederland og Norge. Metoden er opprinnelig 
utviklet ved Institute for Healthcare Improvement (IHI) i Boston, som er en non-profit 
organisasjon og er ledende innen kvalitetsutvikling i USA (www.ihi.org). IHI har siden 1995 
gjennomført en serie ”gjennombruddsprosjekter” (”Breakthrough series" (BTS)), på områder 
som f.eks. astma, intensivbehandling, legemiddelbivirkninger, keisersnitt, 
forskrivningspraksis, ryggsmerter, forsyningsfunksjon, terminalomsorg, hjertekirurgi, 
ventetider etc.. F.eks. er det amerikanske gjennombruddsprosjektet om Adult Intensive Care, 
som ble gjennomført i 1996, rapportert i Rainey TG, Kabcenell A, Berwick DM, Roessner J: 
”Reducing Costs and Improving Outcomes in Adult Intensive Care” (Boston: Institute for 
Health Care Improvement 1998, ISBN 1-890070-04-1). 

Grunnlaget for gjennombruddsprosjektene er observasjonen av at klinisk praksis ofte 
er forskjellig fra det optimale (basert på vitenskapelig kunnskap). IHIs utgangspunkt er 
begrepet “Achievable Benefits Not Achieved (ABNA). Alle områder der det er et gap mellom 
det en gjør og det en ut fra eksisterende kunnskap og teknologi kunne ha gjort, er kandidater 
for et gjennombruddsprosjekt. Oppgaven er å sørge for at de muligheter som faktisk finnes tas 
i bruk på en bedre måte.   

Gangen i et gjennombruddsprosjekt er slik: Først identifiseres forbedringsmuligheter 
på det utvalgte fagfeltet av en gruppe eksperter på det utvalgte emnes medisinske sider. 
Sykehusavdelinger eller andre helsetjenesteenheter inviteres til å delta i prosjektet. De 
deltagende enheter etablerer lokale forbedringsteam. Prosessendringrådgivere veileder 
forbedringsteamene i de deltakende enhetene gjennom en endringsperiode på ca. et halvt år. I 
løpet av denne perioden arrangeres tre forbedringsseminarer. Der kommer ekspertgruppen, 
veiledergruppen og de deltakende enhetene sammen og utveksler erfaringer og ideer. 
Veiledergruppen følger opp de lokale forbedringsteamene i periodene mellom 
forbedringseminarene, gjennom veiledningsbesøk, ved e-postnettverk og telefonkonferanser.  

Et norsk gjennombruddsprosjekt utformes for norske forhold. 
Gjennombruddsprosjektet Psykiatri II startet derfor med at prosjektets styringsgruppe inviterte 
en tverrfaglig ekspertgruppe oppnevnt i samarbeid med Norsk psykiatrisk forening til å 
identifisere aktuelle forbedringsområder i norsk psykiatri. Denne listen brukte så de 
deltakende avdelinger som utgangspunkt for sitt valg av hva de vil arbeide med å forbedre. 
Det er av avgjørende betydning at de deltakende enhetene arbeider med forbedringstiltak som 
er aktuelle nettopp for dem, både for at de skal få et “eierforhold” til prosjektet og 
problemstillingene og for at arbeidet skal kanaliseres i riktig retning. 

Ekspertgruppen har bestått av medlemmer fra Norsk psykiatrisk forening, Norsk 
Psykologforening, Norges Sykepleierforbund og Norsk selskap for allmennmedisin. Statens 
helsetilsyn støttet prosjektet økonomisk.  
 Gjennombruddsmetoden har vist seg egnet for overføring til norske forhold. 
Erfaringene fra de norske keisersnitt-, intensivmedisin- og psykiatriprosjektene er gode, og 
nye prosjekter kan bygges på dem – og på den erfaringsutveksling som Legeforeningen har 
etablert med de miljøer i Sverige og Nederland som driver gjennombruddsprosjekter.  
 Styret i Norsk Psykiatrisk Forening valgte Alvorlige stemningslidelser som tema for 
Gjennombruddsprosjektet Psykiatri II. Aktuelle psykiatriske avdelinger ble invitert til å delta.  
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Prosjektorganisasjonen er satt opp slik: 
Styringsgruppen for prosjektet utgjøres av Fondsutvalget i Kvalitetssikringsfond II, som har 
det overordnede ansvar for planlegging, finansiering og gjennomføring av prosjektet. 
Styringsgruppen består dermed av fagsjef Stein Tore Nilsen, Den norske lægeforening (leder), 
praktiserende spesialist Solfrid Kjus, Den norske lægeforening, assistentlege Asle W Medhus, 
Den norske lægeforening, underdirektør Marit Nygaard, Statens helsetilsyn og 
forhandlingsleder Erik Bartnes, Kommunenes Sentralforbund 
 
Sekretariatet og den daglige ledelse av prosjektet i henhold til prosjektplan og prosjektets 
økonomiske rammer er i Den norske lægeforening, Medisinsk fagavdeling.  
Fagdirektør, dr. med. Hans Asbjørn Holm har det overordnede ansvar, mens Legeforeningens 
prosjektleder for kvalitetsforbedring, Anne Sofie Torp, har det daglige driftsansvar for 
prosjektet.  
 
Ekspertgruppen er prosjektets faglige fundament og forankring i fagmiljøet. Gruppens 
oppgave er å identifisere "best practice" og peke på hvor dagens praksis ikke er optimal. 
Basert på sin fagkunnskap skal ekspertgruppen komme med forslag til områder hvor de lokale 
forbedringsgruppene bør starte sitt forbedringsarbeide og starte forbedringsirkler. Gruppen 
har ansvaret for den faglige del av programmet ved forbedringseminarene og skal her være 
viktige premissleverandører i den faglige debatten. Norsk psykiatrisk forening har utpekt 
avdelingsoverlege Gerd-Ragna Bloch Thorsen, Rogaland psykiatriske sykehus til å lede 
ekspertgruppen. 
 
Veiledergruppen består av helsepersonell med generell kompetanse i organisasjonsendring 
og kvalitetsforbedringsarbeide, og uten spesiell kompetanse i psykiatri. Hver veileder får 
ansvar for bestemte avdelinger. De skal følge arbeidet og gi råd og veiledning om prosessuelle 
spørsmål - på mange måter skal de ha den samme funksjonen som en trener har innen idretten. 
Veilederne rekrutteres bl.a. fra Helsetilsynets kvalitetsrådgiverprogram i sykehus. De har 
ansvar for løpende kontakt med de grupper de veileder, og skal søke å bidra til at fremgangen 
i arbeidet i de enkelte arbeidsgrupper er i tråd med den generelle fremdriften i prosjektet. 
Koordinator for veiledernes arbeide er, som i Dnlfs tre foregående gjennombruddsprosjekter, 
overlege Juan Robbie Mathisen, Nevrokirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. 
 
Hver deltagende avdeling etablerer en tverrfaglig forbedringsgruppe på 3-4 personer, 
avhengig av avdelingens størrelse og de oppgaver som skal løses i prosjektet. 
Forbedringsgruppene har ansvaret for det konkrete forbedringsarbeidet i de deltagende 
avdelingene. De skal medvirke til at enhetens praksis i størst mulig grad ligger opp mot 
ekspertgruppens definisjoner av "best practice", tilpasset steds-, situasjons- og 
pasientspesifikke forhold. 
 
I løpet av prosjektperioden arrangeres følgende større møter/seminarer/konferanser: 
Oppstartmøte for den sentrale prosjektorganisasjonen (”Forbedringseminar 0”) holdes i 
september 2002. Da møtes representanter for styringsgruppen, ekspertgruppen og 
veiledergruppen og går gjennom og justerer prosjektplanen og starter det aktive arbeidet i 
prosjektorganisasjonen. Ekspertgruppen identifiserer områder hvor norsk klinisk praksis ikke 
er i tråd med "best practice" basert på vitenskapelig grunnlag. Gruppen skal komme med 
forslag til forbedringer/endringer, og utarbeide bakgrunnsmateriale for prosjektet.   



Den norske lægeforening 9

Em nevalg

Ekspertgruppe

Veiledergruppe

Planleggingsgruppe

Endringsforslag

Støttefunksjoner:
E-post
Besøk Telefon

Evaluering

FS-1 FS-2 FS-3 Nasjonal
konferanse

Inviterte
arbeidsgrupper

P

D

C

A D

P

C

A

Skriftlige rapporter

Lokalt 
endringsbehov

 
Figur 1. Hovedpunkter og fremdrift i et gjennombruddsprosjekt 
 
Forbedringsseminar 1 
Forbedringsseminar 1 (FS 1) ble holdt i oktober 2002. På denne første samlingen med alle de 
lokale forbedringsgruppene blir det gitt en innføring i prosjektet og prosessen videre. På FS 1 
diskuteres forslagene til forbedringsområder som ekspertgruppa har utarbeidet. Ideer til 
gjennomføring av forbedringene vil bli tatt opp. FS 1 danner grunnlag for det lokale arbeidet 
frem til neste seminar. I denne perioden vil prosessveilederne holde regelmessig kontakt med 
forbedringsgruppene for å avdekke eventuelle prosessuelle hindringer og medvirke til at 
progresjonen i prosjektet er tilfredsstillende. Ekspertgruppen vil overvåke utviklingen i 
prosjektet, og forberede nye faglige innspill på neste forbedringsseminar. 
 
Forbedringsseminar 2 
Forbedringsseminar 2 (FS 2) holdes i februar 2003. På seminaret utveksler de lokale 
forbedringsgruppene erfaringer fra prosjektarbeidet. Foreløpige resultater presenteres, og 
ekspertgruppen kommer med faglige innspill for arbeidet frem til neste FS. Veiledergruppen 
gir sin vurdering av problemer som er oppstått i forbindelse med gjennomføringen av 
prosjektet, samtidig med at de kommer med anbefalinger for det videre arbeidet i de lokale 
forbedringsgruppene. I perioden mellom FS 2 og Forbedringsseminar 3 (FS 3) vil 
ekspertgruppen overvåke utviklingen i prosjektet og forberede faglige innspill til neste 
forbedringsseminar. Veilederne forsetter med å holde nær kontakt med forbedringsgruppene 
for å holde prosessen varm og hjelpe til med å takle eventuelle problemer i prosessen. 
 
Forbedringsseminar 3 
FS 3 holdes i juni 2003. Dette seminaret inneholder mange av de samme programposter som 
FS 2, men legger spesiell vekt på erfaringer siden siste seminar, hvordan de forbedringer som 
er oppnådd kan gjøres varige og hvordan forbedringsarbeidet i enheten kan videreføres etter at 
dette konkrete prosjektet er avsluttet. Resultater presenteres muntlig i grupper og i plenum og 
som poster. Veiledergruppens funksjon avsluttes ved FS 3. Ekspertgruppen vil i perioden 
mellom FS 3 og den avsluttende nasjonale oppsummeringskonferanse dokumentere effekten 
av prosjektet. Egenevaluering av fremdriften organiseres av veilederkoordinator som 
presenterer resultatene på hver samling. 
 
Avsluttende nasjonal oppsummeringskonferanse 
Konferansen avholdes våren 2004. I den presenteres erfaringer og resultater fra prosjektet. 
Det vil bli utarbeidet rapport om erfaringene og resultatene som en har oppnådd i prosjektet.  
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Kapittel 3  
 
Innlegg fra ekspertgruppen  
 
3.1 Innledning 
 
I gjennombruddskonseptet inngår en ekspertgruppe. Dette er en tverrfaglig sammensatt 
ressursgruppe på 8-10 personer som er utpekt av sine respektive fagforeninger. Ekspertene 
skal ha god anseelse i fagmiljøet, kjenne temaene godt fra egen praksis, og være opptatt av 
forbedringsarbeide. Ekspertgruppen er sammensatt av psykiatere, psykologer, allmennleger 
og sykepleiere. Representanter fra pasientforening og brukerorganisasjon var invitert til å 
være med, men fant dessverre ikke å kunne delta. Oversikt over deltakerne i ekspertgruppen 
finnes i vedlegg 1. 
 Nedenfor finner vi noen av innleggene som ressurspersonene holdt i forbindelse med 
forbedringsseminarene.  
 
 
3.2 Psykoterapi ved tilbakevendende og vedvarende unipolare 

depresjoner 
 

Hans M Nordahl 
 
Innledning 
Omtrent halvparten av de milde og moderate unipolare depresjoner går over av seg selv uten 
at behandling er nødvendig, men pasienter med alvorlig depresjon vil i langt mindre grad 
kunne oppleve spontan bedring. De aller fleste pasienter behandles av sin primærlege med 
antidepressiv medikamenter, som SSRI eller SNRI, samt støttesamtaler eller kontroller. 
Gruppen av pasienter som sitter igjen med  depresjonssymptomer etter behandling eller 
utvikler tilbakevendende eller refraktære (kroniske ) depressive tilstander er en stor gruppe. 
Mellom 40-50 %  av de pasienter som til enhver tid behandles for depresjoner har fått en eller 
flere behandlinger på et tidligere tidspunkt. Hovedandelen blant disse er pasienter som har 
tilbakevendende eller refraktære depresjoner. Kjønnsfaktoren viser at 1.7 kvinner rammes av 
behandlingstrengende depresjon i forhold til menn og hovedandelen av disse pasientene er 
derfor kvinner. 
 
Behandlingsrespons av medikamentell behandling 
Studier av effekten av de nyere antidepressiv medikamenter (SSRI/SNRI) viser en 
bedringsrate på mellom 50 og 60%, men av de som blir helt friske er prosentandelen bare 20-
30% (se f.eks. Ferrier, 1999, Paykel et al., 1999). Dette innebærer at mange pasienter sliter 
med  residual eller ”restsymptomer” etter behandling, slik at om de da regnes som friskere så 
sliter en god del fortsatt med depressive symptomer som innvirker på pasienten psykologisk, 
sosialt eller arbeidsmessig. Pasienter med restsymptomer løper langt større risiko for 
tilbakefall enn de uten, og behandlingsmetoder innrettet mot restsymptomer etter en klinisk 
depressiv episode er derfor nødvendig.  
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Flere studier viser at mens behandlingsresponsen for antidepressive medikamenter i 
akuttfasen er på linje med de beste psykoterapiformene, så har behandling med nyere SSRI en 
hurtigere innsettende effekt og symptomlindring enn hva psykoterapi har. Svakheten ved 
antidepressiv medikamentell behandling har vært graden av tilbakefall ved seponering. 
Mellom 50-60% av de pasienter som får en depressiv episode vil få tilbakefall innen ett år.  
Dette gjelder uansett hvor lenge medikamentell er gitt. Av disse vil mellom 50-80% av 
pasientene få et andre tilbakefall. Av de som får det andre tilbakefallet, vil det være ca 90% 
sjanse for et tredje tilbakefall og sjansen for fremtidig kronifisering øker (Dawson et al, 1998; 
Keller, et al, 1992). Dette viser at den største prediktoren for utvikling av depressive lidelser 
synes å være antall av tidligere depressive episoder og kjønn.  
 
Behandlingsrespons ved korttids psykoterapier 
Kognitiv terapi er den mest kontrollerte terapiform i dag. Effekten av denne behandlingen er 
undersøkt i nærmere 90 kontrollerte studier og i metastudier (Blackburn & Moore, 1998; 
Butler & Beck, 2001; Dobson, 1989; Gloagen et al, 1998) og funnet at effekten (efficacy) er 
veldig høy (effektstørrelse d > 1.0) sammenliknet med kontroller eller alternative 
terapiformer. Imidlertid er frafallsraten av pasienter under behandling med kognitiv terapi 
funnet å være fra ca 10-30%, noe som gjør at effektiviteten av behandlingen for deprimerte 
pasienter totalt sett (effektiveness) er noe mindre (50-60%). Studier viser at kognitiv terapi 
kan være mer effektiv enn andre behandlingsformer for deprimerte pasienter med komorbide 
personlighetsforstyrrelser (Patience et al., 1995; Shea et al, 1990). 

Interpersonlig terapi (Klerman, 1984) har en god effekt på pasienter med kliniske 
depresjoner med mellom 60-70% som blir betydelig eller helt restituert etter behandling 
(Elkin et al., 1989; Shea et al., 1992; Shulberg et al., 1996). Interpersonlig terapi har 
effektstørrelser på linje med kognitiv terapi og nyere antidepressive medikamenter når det 
gjelder behandling i den akutte fasen. Tilbakefall etter interpersonlig terapi ligger i de fleste 
studier mellom 30-40%, som er omtrent halvparten av antidepressiv medikamentell 
behandling, men noe høyere sammenliknet med kognitiv terapi. 
 
Effektforskjeller mellom behandlingsformer  
Hovedforskjellen i behandlingsresponsen mellom medikamentell behandling og psykoterapi 
ved unipolare depresjoner synes å være en raskere innsettende symptomreduksjon ved 
medikamentell behandling, mens psykoterapier har et betydelig lavere frafall under 
behandlingen og lavere tilbakefallsrate. 
 
Kombinasjonsbehandling av kliniske depresjoner 
Det er funnet at kombinasjon av korttids psykoterapi og antidepressiv medikamentell 
behandling synes å ha bedre effekt enn hver enkelt av behandlingsmetodene alene, spesielt 
ved alvorlige eller kroniske depressive tilstander (se for eksempel Hirschfeld et al., 2002; 
Keller et al., 2000; Thase et al., 1997). Foreløpig er det få studier som har gjennomført 
velkontrollerte studier av dette, og resultatene har ikke vært entydige (Hollon & Beck, 1994). 
Mye tyder på at en fasespesifikk behandling, hvor man benytter ulike komponenter av 
psykoterapi og medikamentell behandling med utgangspunkt i ulike faser i forløpet i en 
alvorlige depressiv lidelse, kan være mest hensiktsmessig. I tiden fremover vil det åpenbart 
være behov for å avklare i hvilken fase kan spesifikke depresjonstilstander behandles mest 
hensiktsmessig og med hvilke metoder. Behandlingsformer for alvorlige depressive lidelser 
omfatter flere psykoterapeutiske behandlingsmetoder, ulike varianter av psykofarmaka og 
andre behandlingsalternativer som for eksempel ECT, lysterapi eller mosjonsprogrammer. 
Disse metodene kan også være nyttige metoder for behandling av alvorlige tilbakevendende 
depresjoner. 
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Faser i behandling 
Man skiller mellom akuttbehandling, vedlikeholdsbehandling og forebyggende behandling. 
Akuttbehandling viser til den første behandling pasienten får og vedvarer til pasienten 
responderer og funksjonen normaliseres. Vedlikeholdsbehandling er etterbehandling hvor 
målet er å behandle restsymptomer og forebygge tilbakefall etter akuttfasen. Selv om man i 
helsevesenet ser betydningen av å gi vedlikeholdsbehandling viser det seg i praksis at det 
dessverre er alt for få pasienter som får et slikt tilbud. Forebyggende behandling  gis vanligvis 
til pasienter med alvorlige tilbakevendende uni- og bipolare affektive lidelser med kroniske 
forløp.  

Vedlikeholdsbehandling og forebygging etter akuttbehandling har i de senere år blitt et 
prioritert område ved at faren for kronifisering og helseskader øker for hver depressiv episode 
som pasienten har. Langtidsbehandling med psykofarmaka er mest vanlig da denne 
behandlingen er forholdvis lite ressurs og kostnadskrevende. Imidlertid er langvarige 
medikamentbehandlinger alene neppe en god løsning på sikt, hvor det anbefales at pasienter  
får et psykoterapeutisk tilbud, som består av hjelp til å mestre egne symptomer og opplæring i 
hvordan motvirke tilbakefall og holde seg frisk.  
 
Behandling av tilbakevendende og kroniske unipolare depresjoner 
Behandlingsstudier av kombinasjoner av antidepressive medikamenter er gjort for å fjerne 
residualsymptomer ved såkalt ”augmentering”. Man supplerer behandlingen av pasienter som 
får en type SSRI ved å tilføre et annet tilleggsmedikament, hvor MAO-hemmere er mest 
utprøvd. Man har positive funn på at dette kan redusere forekomsten av restsymptomer og 
tilbakefall hos en del. Resultatene med bla. mirtazapin synes også å være lovende for å 
redusere residualsymptomer etter behandling med SSRI, men  foreløpig er det få studier (se 
f.eks. Carpenter et al., 2002).   

Hovedbehandlingen for tilbakevendende depresjoner og kroniske depresjoner bør være 
en kombinasjonsbehandling av antidepressiva og mer langsiktig strukturert psykoterapi. 
Studier fra USA viser at over dobbelt så mange pasienter med tilbakevendende og kroniske 
forløp kan hjelpes med kombinasjonbehandling enn med hver enkelt behandlingsform alene 
(se Keller et al., 2000; McCullough, 2000; Nierenberg, 2001; Scott 1992). 

Fava og kolleger (Fava et al., 1998) har gjennom en serie studier vist at kognitiv 
atferdsterapi av pasienter med restsymptomer etter gjennomført psykofarmakologisk 
behandling førte til betydelig lavere tilbakefall sammenliknet med klinisk håndtering (clinical 
management). Ved kognitiv etterbehandling rettet mot residualsymptomer etter 
medikamentell behandling reduseres hyppigheten av tilbakefall med 40-50% (Jarret et al, 
2001, Paykel et al., 1999, Scott et al., 2000). Dette gjelder også kognitiv etterbehandling ved 
residualsymptomer etter gjennomført kognitiv terapi.   
 
Hvilke pasienter bør tilbys vedlikeholds og forebyggende behandling? 
De pasienter som er i høyest risiko for å få tilbakefall er de som man bør være spesielt 
oppmerksomme på. Disse er i første rekke: 
 

1. Pasienter med delvis bedring etter behandling, og som har  affektive restsymptomer 
2. Pasienter med tilbakevendende depresjoner (2+) 
3. Pasienter med alvorlige langvarige depresjoner (6 mnd +) 
4. Pasienter med komorbide personlighetsforstyrrelser eller doble diagnoser 

(for eksempel dystym lidelse eller personlighetsforstyrrelser) 
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Disse pasientene bør som en regel ha en beredskapsplan som sikrer at pasienten kontinuerlig 
arbeider med å holde seg frisk, men også er oppmerksom på tiltagende symptomutvikling. 
Pasienten opplever gjennom psykologisk behandling at han/hun selv er ansvarlig for å 
forebygge sykdom. Pasienten trenger derfor innsikt og retningslinjer for å legge til rette for 
hjelp til selvhjelp. Fokus for pasienten er derfor å kontinuerlig arbeide med sentrale oppgaver 
i forhold til egen helbred hvor han eller hun gjennom sin terapi har fått både generelle og 
spesifikke retningslinjer eller tips for egen helbred. Høyrisikopasienter for tilbakefall bør få 
både vedlikeholdsbehandling og forebyggende kunnskaper om hvordan holde seg frisk.  

Sentralt i behandling av pasienter med tilbakevendende depresjon er å behandle  deres 
sårbarhet for tilbakefall så vel som symptombehandling allerede i den akutte fasen.  I kognitiv 
terapi arbeider man mrd endring av pasientens sårbarhet så vel som pasientens symptomer i 
behandlingen (Beck et al., 1979), og i interpersonlig terapi er det også elementer av 
forebygging i behandlingen (Klerman 1984). Flere studier viser at korttidsbasert kognitiv 
etterbehandling er egnet som vedlikeholdsbehandling av restsymptomer (Fava et al., 1994; 
1996; 1998; Jarrett, et al., 2001; Teasdale, et al., 2001; Thase et al., 1997). 
 
På bakgrunn av etterhvert omfattende evidens synes det å være meget hensiktsmessig å 
anvende korttids strukturert terapi i behandlingen av unipolare depresjoner, både i akuttfasen, 
men spesielt i vedlikeholds og forebyggingsfasen. De to best dokumenterte psykologiske 
behandlingsmetodene er foreløpig interpersonlig terapi og kognitiv terapi. 
 
Interpersonlig terapi (IPT) 
IPT er en evidensbasert kortids strukturert terapiform utviklet av Klerman (1984). I IPT tar 
man utgangspunkt i depresjoner som en reaksjon på ulike former for tapsopplevelse og 
endringer i sosiale mellommenneskelige situasjoner. Målet er å utvikle bedre mestring og 
problemløsningsferdigheter på områder som uløste taps og sorgprosesser, problemskapende 
rolleendringer (f.eks. skilsmisse, arbeid), familiære vansker eller tilkortkomming i egen 
generell mestring (Weisman & Markowitz, 1994). I IPT deles behandlingen i en akutt og en 
vedlikeholdsfase, og det er også utviklet en behandlingsmanual for dystym lidelse og 
depressive tilstander hos unge og eldre (Klerman & Weissman et al., 1993).  

Omfanget av behandlingen er inntil 20 sesjoner  og behandlingen er strukturert i grovt sett 
tre faser:   

1. Undervisning og identifisering av mellommenneskelige problemer og årsaker til 
depresjoner. Problemområder og egen funksjon identifiseres og pasienten ivaretas i 
hans/hennes akutte depressive tilstand. 

2. Pasienten jobber mot definerte mål og interpersonlige oppgaver. Bearbeiding og 
restituering av tap eller tilkortkommenhet. Pasienten utforsker egne følelsesmessige 
reaksjoner og sorg og utvikler nye eller forbedrede strategier for å takle sitt 
problemområde på en mer hensiktsmessig måte. 

3. Avtrappingsfasen, hvor separasjon fra terapeuten er i fokus. Pasienten trener på å takle 
på egen hånd og oppmuntres til uavhengighet og til større selvstendighet. 

 
Kognitiv terapi 
Kognitiv terapi er utviklet av A. T. Beck og flere på 1960 og 1970 tallet (Beck et al., 1979). 
Kognitiv terapi er en korttids, strukturert, problem- eller symptomorientert form for 
behandling for kliniske depresjoner. Den omfatter vanligvis fra 12-20 sesjoner og sikrer at 
pasientene selv blir involvert og delaktige i behandlingen. Sentralt i modellen er at det er de 
feilfortolkninger og negative grunnoppfatninger som pasienten har om seg selv, om sitt 
forhold til andre, og til fremtiden, som bidrar til å opprettholde pasientens symptomer og 
vansker. Den kognitive metoden går ut på å identifisere og realitetsteste negative og 
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ufunksjonelle tankemønstre, slik at de korrigeres og tilpasningen bedres. I kognitiv terapi er 
grunnoppfatninger, eller også kalt skjemaer, regnet som sårbarhetsfaktorer for utvikling av 
depresjon, slik at behandlingen ikke bare arbeider med symptomlette men også med de 
sårbarheter pasienten har for å utvikle fremtidig depresjon. Bruk av øvelser og 
hjemmeoppgaver mellom sesjonene er utstrakt i denne behandlingsformen hvor teknikker fra 
andre behandlingsformer ofte integreres.  
 
Sentrale elementer i behandlingen er (Beck et al., 1979): 
1. Kartlegge problemområder gjennom et tett samarbeid mellom pasient og terapeut. Skape 

innsikt i forholdet mellom tanker, følelser og atferd i en identifisert problemsituasjon. 
2. Tydeliggjøring og registrering av negative tankemønstre og feilfortolkninger. 
3. Realitetstesting og eksplorering av problemssituasjoner. 
4. Bruk av atferdseksperimenter og øvelser, rollespill og andre teknikker for å endre 

pasientens negative tankemønstre og feilfortolkninger. 
5. Lære seg teknikker for å bedre selvregulering, endre tankemåter og atferd. 
6. Tilbakefalls profylakse. Forberede seg på å takle motgang og utløsere som kan gi 

tilbakefall. 
7. Gradvis avtrapping med oppfølgingssamtaler etter 1 og 3 måneder (boosters). 
 
Det foreligger flere behandlingsmanualer i kognitiv terapi for alvorlige depresjoner som 
bygger på originalen utviklet av Beck og kolleger (Beck et al., 1979). 

 
Psykososiale behandlingsprogram  
Det er behov for å tenke mer langsiktig i behandling av pasienter med alvorlige 
stemningslidelser hvor symptomlette alene synes ikke å være tilstrekkelig for en stor gruppe 
av pasienter som sliter med alvorlige stemningslidelser. Her kan man lage programmer for 
vedlikeholdsbehandling og forebygging som inneholder elementer fra korttidsterapi og 
nettverksbaserte psykososiale tiltak Behandling må strekke seg over flere områder, hvor 
tiltakene innrettes både mot mestring av dagliglivets utfordringer, livsstilsendring og 
helse/velvære. Dette kan lages som kurs for pasienter og pårørende eller være en del av en 
pågående terapi.  

Nedenfor finnes noen eksempler på behandlingsprogrammer som har vist seg å være 
nyttige redskaper for pasienter i å forebygge tilbakefall: 

- ”Penn Resilience Program For Depression” (Freres, et al., 2002) 
- ”Coping with depression” (Blackburn, 1987)  
- “How to activate yourself” (Fennel, 1989) 
- ”The Feeling Good Handbook” (Burns, 1980) 
- “Mindfulness-based CT for relapse of depression” (Segal et al., 2001) 
- “Mind over Mood” (Padesky & Greenberger, 1996) 
- ”Lykketyvene: Hvordan overkomme depresjon” (Berge & Repål, 2002)  

 
Felles prinsipper for pasientene i disse programmene er: 

- Bruk av arbeidsbok som støtte til aktiviteter og selvregistrering av negative tanker 
- Identifisering av egne varselssymptomer og bekymringer 
- Være aktive i forhold til utfordringer og krav 
- Unngå erkjente risikosituasjoner eller risikofaktorer  
- Involvere familiemedlemmer og pårørende  
- Anvendelse av selvhjelpslitteratur (biblioterapi) 
- Søke støtte i og konsolidere sosialt nettverk 
- Lage en personlig beredskapsplan for tiltak ved tilbakefall. 
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Konklusjon 
I behandling av alvorlige stemningslidelser er symptomlette alene oftest ikke tilstrekkelig.  
Pasientene bør lære om tilbakefallsforebygging. Dette kan inkludere å lære fakta om 
depresjon, lære egne sårbarheter for utvikling av nye episoder og lage en beredskapsplan for 
tilbakefall. I behandlingen bør fokus være på ev. restsymptomer etter at den akutte 
behandlingen nærmer seg slutten og vedlikeholdbehandling og fokus på forebygging bør 
settes inn som en obligatorisk del av behandlingen for disse pasientene.  
Tilbakefallsforebygging kan gjøres individuelt så vel som gruppebasert. Kliniske erfaringer 
viser at tilrettelagte programmer eller kurs som involverer ektefelle eller andre pårørende har 
lovende resultater. 
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3.3  Noen resultater fra psykoterapiforskningen 
 

Torkil Berge og Arne Repål1 
 
Fellesfaktorer i terapi 
Ved en del psykiske lidelser har en funnet at noen former for psykoterapi har bedre resultater 
enn andre metoder. Eksempler er panikklidelse, fobier, tvangslidelse, bulimi og 
smertetilstander. Men ofte finner en at ulike, men anerkjente psykoterapiformer oppnår 
tilsvarende resultater. Et eksempel er behandling av depressive lidelser, der flere etablerte 
behandlingstilnærminger tilsynelatende har omtrent samme effekt. Det er foreslått en rekke 
forklaringer på dette: 
 
• Forskjeller i resultater mellom terapiformene finnes kanskje likevel, men de fremkommer 

bare ikke gjennom eksisterende forskning. Mange av studiene har for eksempel så små 
grupper involvert at de mangler statistisk kraft til å påvise forskjeller. Studiene har som 
regel kun sett på behandling over en kort periode, og vi vet mindre om hva som skjer med 
klientene over lengre tid. De diagnostiske kriteriene for depressive lidelser er dessuten 
meget vidtfavnende, slik at personer med høyst forskjellige problemer blir inkludert i 
undersøkelsene. Det kan gjøre det vanskelig å påvise effekt av spesifikke 
behandlingsmetoder. 

 
• Det finnes ulike veier frem mot samme mål. Forskjellige behandlingsformer er påviselig 

effektive for samme type lidelse, for eksempel kognitiv terapi og interpersonlig terapi i 
behandling av depresjon. 

 
• Andre aspekter enn metoden har også stor betydning: Det finnes såkalte fellesfaktorer 

knyttet til gode resultater. Forskningen tyder på at ulike terapiformer ofte benytter seg av 
intervensjoner som er like i form, selv om de gis ulike betegnelser og har ulik teoretisk 
forankring. De former for psykoterapi som i den foreliggende terapiforskning har oppnådd 
mest konsistente positive resultater ved depresjonsbehandling – kognitiv terapi og 
interpersonlig terapi – har for eksempel likheter som trolig har betydning for resultatet: 
Terapeuten er aktiv og støttende; det gis informasjon om lidelsen og hvordan den kan 
forstås og mestres; terapien er strukturert og rettet mot pasientens aktuelle problemer; 
klienten lærer metoder for å mestre problemene, som også kan anvendes utenom terapien 
(Norsk Psykologforening, 2002, s. 24). 

 
”Kakestykke”-modellen 
Terapi kan beskrives som å bestå av ulike faktorer, på samme måte som en kake kan deles 
opp i ulike kakestykker. Lambert (1992) foreslår en modell med fire slike faktorer: 
 
• Forhold ved klienten og dennes livssituasjon inkluderer klientens motivasjon, 

samarbeidsvillighet og evne til psykologisk innsikt. De innbefatter også den støtte klienten 
får fra sine omgivelser, da spesielt fra ektefelle eller samboer. I tillegg kommer forhold 
som grad av livsbelastninger, alvorligheten av det psykiske problemet og livsendringer 
som skjer i løpet av behandlingen. 

 

                                                 
1 Fra ”Den indre samtalen. Kognitiv terapi i praksis”. Berge, T. & Repål, A. (2004). Gyldendal Akademisk. 
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• Den terapeutiske relasjonen er knyttet til om klienten opplever å bli møtt med empati, 
varme, akseptering og oppmuntring i terapien. Slike kvaliteter er forbundet med gode 
resultater, mens avvisning, ignorering, nedvurdering og anklager tilsvarende forbindes 
med dårlige resultater. 

 
• Forventninger omfatter klientens kunnskap om og håp til behandlingen. Terapiens og 

terapeutens troverdighet er her sentral. Det dreier seg både om forventninger til resultatet 
av behandlingen og hvordan klienten forklarer de resultater som blir oppnådd. Opplevelse 
av selv å ha bidratt til bedring, gir mindre risiko for tilbakefall. Man får økt tro på at 
fremtidige problemer kan mestres, og tro kan flytte fjell. 

 
• Teknikker inkluderer det som er særegent for de forskjellige former for terapi. Eksempler 

er fri assosiasjon, eksponering, hypnose og registrering av negative automatiske tanker. 
 
Kan man så rangere faktorene etter hvem som har størst betydning for resultatet i terapi; altså 
hvilket stykke som utgjør den største delen av kaken? Lambert (1992) gir et anslag over 
faktorenes forholdsmessige betydning: klienten og dennes livssituasjon 40%, den terapeutiske 
relasjon 30%, forventninger 15% og teknikker 15%. Dette forslaget er ikke bygget på 
statistisk analyse, men er skjønnsmessige anslag. Dessuten understreker Lambert at faktorenes 
betydning vil kunne variere i forhold til diagnose og den enkelte terapi. Et eksempel han 
trekker frem er at eksponeringsteknikken har avgjørende betydning ved angstlidelser og 
tvangslidelser. 

Denne modellen har vakt mye diskusjon, ikke minst fordi teknikk og metode tilskrives 
langt mindre betydning enn den terapeutiske allianse. På mange måter har dette vært en viktig 
og nødvendig debatt. Nyere terapiforskning dokumenterer på en imponerende måte 
betydningen av klientens eget bidrag og den terapeutiske allianse, og at dette er felles for 
ulike terapiformer. 

Samtidig reiser kakestykke-modellen spørsmål som det fort blir vanskelig å gi 
meningsfulle svar på: Skal en tillitsfull klients vurdering av terapeuten som varm og 
forståelsesfull tilskrives klientens evne til å gå inn i et nært samarbeidsforhold, altså regnes 
som en ”klientfaktor”? Eller er det en egenskap ved terapeuten, en ”terapeutfaktor”? Er bruk 
av hjemmeoppgaver mellom timene, for eksempel kartlegging av deprimerende tanker, en 
”teknikk”, en ”klientfaktor” eller har det med samarbeidet mellom klient og terapeut å gjøre, 
det vil si en ”relasjonsfaktor”? ”Både–og”, vil de fleste svare, og dermed bekrefte hvor 
kunstige slike inndelinger kan være. 

Faktorielle inndelinger blir i følge Rønnestad (2000) en til dels tilfeldig fastfrysing av 
en kontinuerlig samhandling, som ikke er i tråd med synet innen moderne 
psykoterapiforskning. Terapeuter vil i varierende grad påvirke klienters motivasjon og 
egenaktivitet. Klienter vil på ulikt vis påvirke hvordan terapeuter forholder seg til dem. Et 
moderne bilde av terapi tar utgangspunkt i synergien mellom klientens problemer og ressurser 
og terapeutens ferdigheter og begrensninger. Tilsvarende vil en relasjon som ikke er god, 
forringe effekten av selv den beste teknikk. Men relasjonen vil neppe være god hvis klienten 
ikke har tillit til de teknikker terapeuten anbefaler. 
Et skille mellom teknikk og relasjon har i utgangspunktet begrenset verdi fordi bruk av 
teknikker alltid vil inngå i en mellommenneskelig sammenheng, nært sammenknyttet med 
partenes holdninger og forventninger. Terapi er grunnleggende sett et møte mellom 
mennesker, der teknikk og relasjon er uløselige deler av en organisk helhet. 
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Studier av den psykoterapeutiske prosessen 
Prosesstudier er rettet mot hva som skjer under selve terapien. Nøkkelspørsmålet er: Hvilken 
prosesser er knyttet til et gunstig terapeutisk resultat? Fra 1992 til 2001 er det publisert nesten 
300 undersøkelser som omhandler slike sammenhenger (Orlinsky, Rønnestad & Wilutzki, 
2004). Her er noen sentrale konklusjoner fra denne forskningen (som trolig er aktuell også for 
medikamentell behandling og andre behandlingstilnærminger). 
 
Klientens bidrag 
Klientens engasjement og involvering er avgjørende for et positivt resultat av behandlingen. 
Det er trolig misvisende å si at psykoterapeutiske metoder virker ”på” klienten, de er heller 
noe som inngår i klientens eget endringsarbeid. 
 Et eksempel på studier av klientens perspektiv på terapeutisk endring, er forskningen 
til David L. Rennie (2002). Terapitimer blir tatt opp på video. Sammen med klienten sitter 
forskeren og diskuterer hva som skjedde i timen, fra det ene øyeblikket til det neste. Klientene 
forteller om hva de var opptatt av, hvilke mål de satte seg og hvordan de opplevde og tolket 
terapeutens kommentarer og forslag. De beskriver bakgrunnen for de mange valg de 
kontinuerlig gjorde i løpet av timen, for eksempel beslutning om å si fra eller ikke når de 
opplever at terapeuten har misforstått noe. 

En hovedkonklusjon i psykoterapiforskning er at klienter som er aktive i sin 
klientrolle, og åpent diskuterer tanker og følelser, får best resultater. En rekke studier av 
kognitiv terapi har vist at klienter som gjennomfører en form for hjemmearbeid mellom 
avtalene får mest utbytte av terapien. Terapeuten bør da prioritere hjemmearbeidet ved å sette 
av tid til snakke om dette både i planlegging og i den påfølgende samtalen. Det er en viktig, 
men ofte vanskelig oppgave for terapeuten å motivere en kanskje demoralisert og motløs 
klient til å delta aktivt i behandlingen. Positive forventninger til terapi er som nevnt en 
klientfaktor som er nært forbundet med et vellykket resultat. 

Terapi preget av et aktivt samarbeid mot tydelig definerte mål fungerer best. 
Terapeuten kan fremheve klientens betydning ved kontinuerlig å stille spørsmål, be klienten 
om å utdype sine synspunkter og spørre om hvilke tiltak klienten tror er gunstige i den 
aktuelle situasjonen. 
 
Terapeutens bidrag 
Det er store forskjeller i hvilke resultater ulike terapeuter oppnår, selv når de benytter samme 
terapeutiske metode. I studiene er det ofte større variasjon i terapiers effektivitet innen en 
terapeutisk metode enn mellom ulike metoder (Wampold, 2001). Ulike terapeuter får ulike 
resultater selv i undersøkelser der terapeutene er nøye utvalgt, har fått samme trening, bruker 
manualbaserte teknikker og mottar veiledning. Det er altså ikke manualen i seg selv som 
virker, men terapeutens – og klientens – ferdigheter i bruken av den. 

Terapeuter som ofte oppnår gode resultater beskrives gjerne av klienter som varme, 
oppmerksomme, forståelsesfulle, erfarne og aktive. Sannsynligheten for et positivt resultat 
øker hvis klienten oppfatter terapeuten som: interessert, engasjert og respektfull; å være 
trygghetsskapende, forståelsesfull og empatisk; å formidle håp og realistisk optimisme; å 
bidra til ny forståelse; å oppmuntre til å konfrontere det som er krevende og vanskelig (Norsk 
Psykologforening, 2002, s. 24; Rønnestad & von der Lippe, 2002, s. 38). 

Hva påvirker så kvaliteten på terapeuters arbeid? Viktige forhold er utdanning, 
veiledning, faglig stimulans og tilbakemelding i et godt faglig miljø, men også terapeutens 
privatliv, personlige egenskaper, verdier og holdninger. Det er en sammenheng mellom 
terapeutens selvbilde og sosiale ferdigheter. Det å sette pris på andre mennesker er en 
verdifull terapeutisk evne, men det er tilsvarende viktig at terapeuten evner å kunne sette pris 
på og støtte seg selv. I klinisk utdanning og veiledning bør en derfor oppmuntre terapeuten til 
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å verdsette egne følelsesmessige reaksjoner og til å utvikle tro på seg selv som terapeut. 
Oppmerksomheten bør ikke rettes mot feil og perfeksjon. 

Når terapeuter blir overbelastet, utmattet og ”utbrent”, svekkes deres empatiske evne. 
De får problemer med å forholde seg til sine klienter på en varm og forståelsesfull måte. Tap 
av slike ferdigheter kan dermed fungere som et viktig varselsignal. 
  
Den terapeutiske alliansen  
Den terapeutiske alliansen kjennetegnes ved at terapeut og klient er enige om terapiens mål og 
hvilke metoder som benyttes for å nå målene, og ved kvaliteten på det emosjonelle båndet 
mellom dem, som grad av gjensidig tillit, akseptering og forståelse. Kvaliteten på båndet vil 
være avhengig av grad av enighet omkring mål og metode, og omvendt. 

Forskningen viser at det er viktig for resultatet at en god allianse er etablert ved 3–5 
time. Allianseoppbygging bør derfor få første prioritet. I disse studiene er det først og fremst 
klientens opplevelse av en god allianse som er knyttet til et godt resultat, og i mindre grad 
terapeutens vurdering. Klientens opplevelse av alliansen skiller seg ofte fra terapeutens – dette 
må terapeuten kontinuerlig sjekke ut. En god allianse innledningsvis vil dessuten kunne 
svekkes i løpet av terapien. 
 
Betydningen av empati  
Empati innebærer at terapeuten forsøker å forstå hvordan klienten ser seg selv og sin verden, 
sette ord på sin opplevelse og så sjekke ut om en har oppfattet den andre rett. Empati er et 
sammensatt begrep, med både kognitive, emosjonelle og kommunikasjonsmessige aspekter. 
Det dreier seg om å forstå den andres perspektiv, føle den andres følelser og formidle sin 
forståelse av den andre tilbake til denne. 

Det kommer nå også studier av klientens empati, i tråd med synet på empati som noe 
som ikke ”leveres” av terapeuten, men heller knyttet til en tosidig atmosfære i terapirommet. 
Empati kan ha sin særlige kraft ved at den gir et grunnlag for selvhelende krefter og økt 
selvforståelse. Terapi innebærer å etablere et empatisk arbeidsrom som klienten kan jobbe i. 

Innen psykoterapiforskningen fremstår empati som en sentral faktor for å oppnå gode 
resultater. Det er først og fremst klientens opplevelse av empati – og i mindre grad 
terapeutens vurdering – som er knyttet til resultatene av behandlingen. I disse studiene har 
klient og terapeut ofte ulike vurderinger, noe terapeuten i mange tilfeller ikke er klar over. 

En undersøkelse tok for seg 47 studier med om lag 3000 klienter, i tidsrommet 1961 til 
2000. Denne meta-analysen bekreftet at grad av empati har stor betydning (Bohart, Elliott, 
Greenberg & Watson, 2002). Et interessant funn var at empati kan være særlig viktig for 
resultatet i kognitiv terapi. Hvis dette lar seg bekrefte også i andre undersøkelser, reiser det 
interessante spørsmål om hvilken rolle empati har i terapi. Det er mulig at terapiformer som 
legger vekt på aktive intervensjoner, slik som kognitiv terapi, er særlig avhengig av å ha et 
empatisk grunnlag for intervensjonene. Jo mer aktiv og strukturerende du er som terapeut, 
desto viktigere er det at du har forståelse for klientens situasjon. Aktive og direkte terapeuter, 
som i tillegg er sensitive, kan dessuten bli opplevd som mer empatiske av klientene. 

 
Avslutning 
Flere hundre studier konkluderer altså med at klientens engasjement og involvering i sin 
behandling er avgjørende for et positivt resultat. Klienten er den viktigste bidragsyteren i 
behandlingen. Det som har størst innvirkning på graden av klientens deltakelse i terapien, er 
kvaliteten på forholdet mellom klient og terapeut. Å oppleve terapeuten som varm, empatisk 
og positivt imøtekommende er det viktigste bidraget til en god relasjon. Det er interessant at 
det etiske kravet om å behandle klienten ordentlig og med størst mulig respekt for hans eller 



Den norske lægeforening 21

hennes integritet og individualitet også vitenskapelig sett er kjernen i den terapeutiske 
prosessen. 
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3.4 Psykososiale tiltak ved bipolar lidelse 
 
Torkil Berge2 

 
Innledning 
Hjelpetilbudet til mennesker med bipolare lidelser har lagt mindre vekt på psykososiale tiltak 
enn hva tilfellet er ved f.eks. schizofreni. Dette er uheldig av flere grunner. Livsbelastninger 
kan påvirke utløsning og varighet av maniske eller depressive faser, og gi økt risiko for 
tilbakefall. Mange pasienter vegrer seg mot å gå inn i eller opprettholde medikamentell 
behandling. Tiltak rettet mot å styrke motivasjonen for slik behandling kan da være 
avgjørende. I tillegg har mange ikke effekt av medikamentell behandling.  

De pårørende forteller at de opplever situasjonen som en sterk belastning. Mange sliter 
selv med depresjoner. Barna har økt risiko for å utvikle psykiske problemer. Det er altså 
mange grunner til å satse også på psykososiale tilbud for pasientene og deres pårørende. 
 
Underdiagnostisering 
Generelt anses bipolar lidelse ikke å ha noen god prognose (1). Selv om noen greier seg 
rimelig bra, vil et flertall slite med tiltagende problemer og funksjonssvikt. Rask og riktig 
diagnostisering er viktig med tanke på rett behandling. Dessverre er det mange som ikke får 
rett diagnose. I en studie (2) fant man at 40% av pasientene som fikk diagnosen bipolar lidelse 
ved sykehusinnleggelsen, ikke hadde fått den tidligere. Pasientene hadde fått diagnosen 
unipolar depresjon og blitt (feil-)behandlet med antidepressiva. Undersøkelsen viste også at 
diagnostiseringen tar for lang tid. Det tok ca. åtte år fra første kliniske evaluering av en 
person, til en eventuell bipolar diagnose forelå. 

Det er viktig at behandlere fanger opp at det foreligger en alvorlig psykisk lidelse. I en 
norsk intervju-undersøkelse la pasientene mindre vekt på diagnosens stigmatiserende effekt 
enn på dens praktiske betydning: Den bidro til å forklare sider ved deres atferd, utløste 
adekvat behandling og ga trygderettigheter. Samtidig etterlyste pasientene bedre informasjon, 
oppfølging fra helsevesenet og tilbud om psykologisk behandling (3). 
Mennesker med bipolar lidelse vil vanligvis også slite med andre former for psykiske lidelser. 
Angstlidelser og rusmisbruk er særlig vanlig, i mindre grad også posttraumatisk stressslidelse, 
spiseforstyrrelser og tvangslidelse. Selvmordsrisikoen anses som meget høy.  
 
Livsbelastninger og sosial støtte 
Bipolar lidelse beror i høy grad på biologiske faktorer. Forskningen har påvist en langt 
sterkere betydning av arvelige, og en tilsvarende mindre betydning av psykososiale faktorer, 
bak bipolar lidelse sammenliknet med unipolare depresjoner. Bipolar lidelse kjennetegnes 
dessuten av forandringer i de biologiske rytmene. 
 Psykososiale forhold, som livsbelastninger og grad av sosial støtte, kan ha en viktig 
innflytelse på forløpet av bipolar lidelse. Det er overhyppighet av livsbelastninger i perioden 
før en episode. Personer med god sosial støtte kommer seg raskere etter episoder og er mer 
motstandsdyktige mot langvarige depresjoner (4). Alvorlige tilbakefall er knyttet til dårlig 
tilpasning med hensyn til arbeid, bolig, familie og sosiale forhold. De med flere episoder bak 
seg, kan være særlig sårbare for alvorlig stress. Bipolar lidelse fører til dårligere funksjon, 
som igjen fører til redusert mestring av livshendelser og økte belastninger. 
I en studie fortalte 93% av de pårørende at de opplever pasientens tilstand som en stor byrde, 

                                                 
2 Notatet er bygget på ”Mestring av depresjon. Veileder i forståelse og behandling av stemningslidelser”, av 
Norsk Psykologforening, 2002. 
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og mange slet selv med depressive symptomer (5). Barn til foreldre med bipolar lidelse er 
flere ganger mer utsatt for å utvikle psykiske problemer i barndoms- eller ungdomstid. Mange 
av disse barna er trolig utsatt for en dobbel risiko, både eventuell arvelig belastning og et 
oppvekstmiljø preget av flere risikofaktorer. Dette understreker betydningen av å vurdere hele 
familiens behov for støtte og hjelp. 
 
Behandling ved bipolar lidelse 
Medikamentell behandling 
Bipolar lidelse skal behandles farmakologisk. Litium, eventuelt i kombinasjon med 
antidepressiva og nevroleptika, er standardbehandling for bipolar lidelse. Antiepileptiske 
medikamenter har også stemningsstabiliserende effekt. I forebyggende langtidsbehandling 
kombineres litium gjerne med en annen stemningsstabilisator. 
 Det er i første rekke pasienter med den klassiske formen med svingninger mellom mani 
og depresjon, som har vist utbytte av behandling med litium. I denne gruppen er det imidlertid 
minst en tredel som vil oppleve en manisk eller depressiv episode i løpet av et år, selv om de 
bruker litium og tilleggmedisiner (6). Pasienter med en blandingstilstand av mani og 
depresjon, har typisk dårligere effekt av litium. 
 Det er anslått at selv om pasienter mottar den beste farmakologiske behandling man 
kjenner til, vil omlag 40% ha tilbakefall i løpet av ett år, 60% i løpet av to år og 70% i løpet 
av fem år (7). Tilsvarende er det hevdet at den forebyggende effekten av litium, som på 1970-
tallet ble antatt å være opp mot 80%, nå er på om lag 50% (8). Dette kan skyldes at 
behandlingen i større grad har blitt preget av mangelfulle diagnostiske vurderinger, ikke god 
nok dosering av medisinen, og at pasientene i mindre grad evner å følge opp en langvarig 
vedlikeholdsbehandling. 
 
Mange lar være å ta medisinene som foreskrevet. De oppgir mange grunner til dette: 
• ubehagelige bivirkninger, som vektøkning, kognitive svikt, skjelving og tørste 
•  savn av ”høye perioder” eller tap av kreativitet 
•  negative følelser til å måtte kontrollere sitt humør 
• vansker med å akseptere at man har en kronisk lidelse 
 
Mange er lojale i forhold til å ta medisiner som foreskrevet under og etter en periode med 
mani eller depresjon, men begynner gradvis å fravike dette mønsteret, for så å slutte helt. 
 
Psykologisk behandling 
Pasientene kan trenge hjelp til å mestre livshendelser, stress i familien, og til å opprettholde 
stabile biologiske og sosiale rytmer. Både pasienten og familien kan ha nytte av hjelp til 
realistiske forventninger til lidelsen og behandlingen, til å forsone seg med hendelser fra 
maniske og depressive episoder, og til å forstå praktiske og eksistensielle implikasjoner av et 
så alvorlig og langvarig handikap. Andre mål er hjelp til å følge medisineringsregimet og å 
forebygge suicidalitet. 
  Flere former for psykologisk intervensjon blir nå utprøvd, med lovende resultater (9, 10, 
11, 12, 13, 14). En oversiktsartikkel (15) konkluderte med at 11 studier har funnet færre 
innleggelser på sykehus hos pasienter som har fått en slik supplerende behandling. Fire 
former for tiltak er kognitiv terapi, psykoedukativ tilnærming, familieintervensjon, og 
interpersonlig og sosial rytmeterapi. Likhetene mellom tilnærmingene er store. De bygger alle 
på generelle prinsipper for forebygging av nye episoder med mani og depresjon, og på 
livsstilsendring. Det er også utgitt en rekke selvhjelpsbøker for pasienter og pårørende (16, 
17, 18, 19). Viktige innsatsområder er: 
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God informasjon 
Informasjonen tar utgangspunkt i at problemene har et arvelig grunnlag, samtidig som stress 
kan utløse og forlenge episoder med depresjon eller mani. Gjennom terapi kan man arbeide 
med å gi hverdagen struktur og orden. Slik informasjon vil også ha verdi for de pårørende. 
Særlig viktig er hva som kan gjøre en sårbar for nye episoder. Her kan man diskutere 
valgmuligheter med hensyn til endring av livsstil. 
 
Kartlegging og konkrete tiltak 
Noen har problemer med å skille mellom normale stemningsendringer og tidlige tegn på en 
episode med depresjon eller mani. Da kan det være nyttig å kartlegge stemningsendringer 
forbundet med hendelser i hverdagen. Ett tiltak er å lære strategier for å dempe 
aktivitetsnivået i begynnende faser med mani. Tilsvarende kan man øke aktivitetsnivået i faser 
preget av depresjon. Man kan lage en skriftlig tiltakspakke til bruk tidligst mulig i maniske 
episoder. Viktige punkter er å sykemelde seg, gi fra seg kredittkort, oppsøke lege og ikke ta 
viktige avgjørelser som kan utsettes. Samtidig snakker man om hvordan depressive 
tenkemåter, isolasjon og passivitet, kan bringe en dypere inn i motløshet og tiltaksløshet.  
 
Stabil døgnrytme 
Døgnrytmeforstyrrelser anses å ha særlig betydning ved bipolar lidelse. Stress påvirker 
forløpet ved at daglige rutiner blir endret og dermed hele døgnrytmen. Søvnproblemer antas 
altså å virke som et bindeledd mellom livsbelastninger og bipolar lidelse. Målet er dermed å 
stabilisere hverdagens rutiner og kroppsrytmene. Det kan for eksempel være lurt å legge seg 
til omtrent samme tid hver kveld, og tilsvarende stå opp til faste tider. Man kartlegger forhold 
som virker forstyrrende på rutiner i hverdagen, faste gjøremål og spise- og søvnmønsteret. Det 
kan dreie seg om tilsynelatende bagatellmessige ting som å være lenge oppe om kveldene for 
å se på TV. 
 
Faresignaler 
Man kartlegger hendelser som bidrar til å utløse episoder med mani eller depresjon. Detaljert 
går man gjennom hva som skjedde i forbindelse med tidligere episoder. Det viser seg ofte at 
de ble innledet med vage tegn på at ”noe var på gang”, for eksempel spesielle endringer i 
søvnmønsteret, økt tretthet eller økt energi. Det kan dreie seg om mindre endringer i 
stemning, humør, seksuell lyst, konsentrasjonsevne, resignasjon og mørke tanker omkring 
døden, eller omvendt sterk optimisme og livsappetitt. 
 Ved depresjon er viktige varselstegn tanker om at man er mindre verd enn andre, at livet 
er meningsløst og fremtiden uten håp. Ved begynnende mani kan tankene tvert om være 
knyttet til overdreven tro på egne evner, hvor strålende livet er og hvor lys fremtiden vil bli. 
Viktige spørsmål er: Hvordan endrer livet seg når du er manisk eller deprimert? Hvordan 
endres din tenkning om deg selv, de du omgås med og din fremtid? Hva legger andre 
mennesker merke til – hva reagerer de på? Hvilke kommentarer får du fra dem? 
 
Vanskelige følelser 
Det er viktig å få snakket om hvordan man opplever å ha fått en så alvorlig lidelse. Hvordan 
tenker man seg fremtiden? Mange sørger over det de opplever som tapte muligheter. Da kan 
det gjøre godt å få snakket ut. Man kan samtidig bli minnet om at en rekke suksessrike 
mennesker har hatt denne lidelsen. 
 Noen har sterke følelser av skyld og skam for handlinger utført i maniske faser. Andre 
plages med følelsen av å ha mistet kontroll over vesentlige områder av livet. De kan slite med 
en sterk følelse av håpløshet. Da er det viktig å diskutere hvordan man kan opparbeide seg økt 
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selvtillit og tro på muligheten for å kontrollere sin fremtid. 
 
Familiens rolle 
Mange undersøkelser har vist sammenheng mellom det følelsesmessige klimaet (”expressed 
emotions”) i familier og forløpet av schizofreni. Av særlig betydning er overinvolvering, 
fiendtlige holdninger og kritiske kommentarer. Det følelsesmessige klimaet i familien har i 
flere studier vist seg å kunne bidra til tilbakefall også ved bipolar lidelse (20). Det er utviklet 
intervensjoner rettet mot å redusere stress som pasientene utsettes for, ved å undervise 
familien om bipolar lidelse og om forhold som angår denne lidelsen. I tillegg kommer 
familiesamtaler med trening i problemløsning og kommunikasjon, rettet mot å styrke 
familiens evne til å mestre stress i dagliglivet. Følelser, frustrasjoner og konflikter skal kunne 
ventileres og mestres slik at tilbakefall kan forebygges (21, 22, 23). 

Undervisningen kan skje som foredrag eller i samtaleform. Temaer er forekomst, 
forløp, symptomer, mulige årsaker, medisiner og andre former for intervensjoner. Det legges 
vekt på at stress og rusmisbruk kan fremprovosere perioder med depresjon eller mani.  

Et konkret tiltak som har vist seg nyttig, er at familien samlet utarbeider en plan for 
hva som kan gjøres ved tegn på at en depressiv eller manisk episode er under utvikling. Alle i 
familien beskriver detaljert hva de opplever som slike varseltegn. Etterpå diskuterer man hva 
man kan gjøre i en slik situasjon – og hvordan man best kan snakke om dette. 
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3.5 Veien videre – forebygging av tilbakefall ved depresjon 
 

Torkil Berge og Arne Repål3 
 
Innledning 
Depresjon handler ofte om at en reagerer med fortvilelse på en uholdbar situasjon eller et 
vendepunkt i livet, og jobber seg gjennom det, kanskje med støtte av familie og venner, medisin 
eller psykoterapi. Etter en periode kan en legge depresjonen bak seg. Men mange opplever at 
problemene vender tilbake flere ganger i løpet av livet. Hvis disse personene er forberedt på hva 
som kan skje, har de langt større mulighet til å forebygge problemene eller dempe 
skadevirkningene av dem. 

Forskning omkring behandling av depressive lidelser viser gode resultater ved avsluttet 
behandling og ved senere oppfølging. Det gjelder både psykologisk og medikamentell behandling 
av depresjon. Også de som ikke er i behandling, opplever vanligvis at depresjonen går over etter 
en stund. Det er altså god grunn til å være optimist når det gjelder mulighetene for varig bedring. 
Vi vil prøve å beskrive tiltak som kan redusere risikoen for tilbakefall. 

Det som i størst grad kan forutsi ny depresjon er antall tidligere episoder med depresjon. 
Jo flere episoder med depresjon man har opplevd, desto større kan risikoen være for å få en ny. 
Hvis man er forberedt, har man altså muligheter til å forebygge eller dempe skadevirkningene. 
 
Deprimert av depresjon? 
Risikoen for å bli deprimert kan øke fordi man frykter en kommende depresjon, eller fordi man 
tror at man allerede er deprimert. Mange av plagene ved depresjon er vanskelige å få kontroll 
over, som energimangel, søvnproblemer, tretthet og konsentrasjonsproblemer. Det å oppleve at 
man ikke har kontroll, kan være både skremmende og et slag mot selvfølelsen. 
Faren er at man overreagerer hvis man på ny opplever depressive plager og følelser. Det kan gi 
utløp for en strøm av negative tanker om at tilbakefall er uunngåelig, at man ikke er kommet noe 
lenger, og at man aldri vil oppnå kontroll over depresjonen. Slike tanker kan ta form av 
selvoppfyllende profetier. Hvis en bebreider seg selv, forverres situasjonen ytterligere. 

                                                 
3 Fra ”Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon” av Torkil Berge og Arne Repål (Aschehoug, 2002). Se 
også ”Kurs i mestring av depresjon” på hjemmesiden www.bymisjon.no/a-senteret  
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Tilbakefall eller tilbakeskritt? 
”Tilbakefall er regelen heller enn unntaket” – slik er det trolig ved endring av de fleste former for 
menneskelige uvaner og problemer. Mange av dem som sliter med psykiske lidelser, risikerer før 
eller siden igjen å oppleve plagene. 

Tilbakefallsforebygging er en viktig selvhjelpsmetode for de som sliter med 
tilbakevendende depresjoner. Utgangspunktet er at et tilbakefall kan begrenses og mestres, og at 
det kan bli en erfaring du kan lære noe av. Du kartlegger tidlige signaler på eller risikosituasjoner 
for tilbakefall. Så setter du opp forslag til hva som kan gjøres for å klare utfordringene. Et 
eksempel er å forestille seg de vanskelige situasjonene og hvilke mottiltak du vil ty til. 

Målet er å få kunnskap som kan brukes til å håndtere fremtidige problemer. Det handler 
om å lage en beredskapsplan eller handlingsplan som gjør en tryggere på at en kan få bukt med 
vanskene når de melder seg, og helst før de rekker å vokse seg store. Dette kan gi økt følelse av 
kontroll og positive forventninger, følelser som i seg selv er en sterk forskansning mot 
depresjonen. 
Det er et viktig skille mellom tilbakefall og tilbakeskritt. Utgangspunktet er at tilbakeskritt er 
uunngåelige. Midlertidige tilbakeskritt bør snarere ventes enn fryktes. Man kan egentlig aldri få et 
fullstendig tilbakefall. Hvis du tidligere har vært gjennom en depresjon, har du ervervet deg visse 
ferdigheter. De bidro til at du ikke ga tapt for problemene. Du har en erfaring å vise til. Slik sett 
kan du aldri komme helt tilbake igjen, for utgangspunktet ditt er forskjellig. Denne forskjellen 
betyr mye. 
 
Oppsummering 
Ett problem ved depresjon – noe som gjør den til en så kraftfull motstander – er at den har en 
tendens til å komme tilbake. En del slipper unna med en enkelt episode, andre opplever flere 
episoder. Periodiske tilbakefall er en del av virkeligheten for mange. Tilbakeskritt bør snarere 
ventes enn fryktes. Når de kommer, er det lett å miste perspektivet og bli overveldet av skuffelse 
eller nederlagsfølelse. Siktemålet med tilbakefallsforebygging er derfor økt følelse av kontroll og 
selvtillit. 
 
Kartlegging av risikosituasjoner 
Et viktig skritt er å kartlegge hvilke situasjoner som kan innebære særlig risiko for tilbakefall 
(eller tilbakeskritt!). Noen opplever problemer med søvn, andre sliter med tilbaketrekning og 
ensomhet. Opprivende konflikter på jobben eller i ekteskapet, og det å oppleve tap, kan gi grobunn 
for depresjon. Det samme gjelder et for hardt arbeidspress og det å ikke ha tid nok til seg selv. 
Situasjonen forverres gjennom pessimisme eller nedvurdering av seg selv. 
        Det kan være andre forhold som gir tilbakefall enn de som tidligere har forårsaket 
problemene. Livet vil gi nye nederlag, skuffelser og tap. En rekke hendelser kan innebære tap eller 
usikkerhet. Det kan dreie seg om endringer knyttet til jobb og karriere, flytting, barn som forlater 
redet, egen og ektefelles pensjonering. Det kan være nyttig å tenke over hvilke belastninger 
livsendringer kan føre med seg. Begivenheter som oppleves som vanskelige å kontrollere, og som 
kan gi følelser av hjelpeløshet og håpløshet, granskes særlig nøye. Her er noen viktige spørsmål: 
 
• Hva bidro sist til at jeg ble deprimert? 
• Hva kan føre til at jeg blir deprimert på ny? 
• Hvilke faresignaler bør jeg være oppmerksom på? 
• Hvilke strategier kan forhindre depresjonen? 
 
Livet kjennetegnes av det uventede. Det vil stadig oppstå uforutsette situasjoner. Det er vanskelig 
på forhånd å vite hvilke belastninger som kan bli avgjørende for tilbakefall. Spørsmålet er da 
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hvordan man kan kjenne igjen en risikosituasjon på et tidligst mulig tidspunkt, og hva som kan 
gjøres med den. 

Den som har vært deprimert flere ganger, kan skli lettere og fortere inn i ny depresjon. 
Det hele skjer nærmest automatisk, kanskje uten at det har skjedd noe spesielt vondt eller trist. 
Da er det særlig viktig å finne frem til hvilke endringer i sinnstilstand og kropp som kan 
varsle hva som holder på å skje. Hver og en har sin måte å bli deprimert på, sine personlige 
kjennetegn. På forhånd kan man sette opp en liste over slike spesielle varselsignaler: Her er 
noen eksempler: 
 
• Blir lett irritabel 
• Blir urolig og bekymret 
• Trekker seg fra sosiale gjøremål 
• Endrer søvnmønster og spisevaner 
• Blir lett trett 
• Slutter å trene 
• Utsetter tidsfrister 
• Blir et ork å åpne brev, betale regninger etc. 
 
Det er vanligvis lett å liste opp slike varseltegn når man ikke er deprimert, men langt vanskeligere, 
når depresjonen kommer sigende, å bry seg særlig med dem. Depresjonens påstand er at det ikke 
nytter, at det ikke er mulig å gjøre noe for å få det bedre. Derfor er det viktig å planlegge klare 
handlingsalternativer. Her kommer beredskapsplanen inn. 
 
Beredskapsplan 
I arbeidet med depresjonen har en tilegnet seg kunnskaper om den depressive lidelsen. En har 
lært seg metoder som kan anvendes for å motarbeide den. En har vist at det er mulig å komme 
ut av depresjonen, og at en selv kan bidra til fremgangen. Den kunnskapen er avgjørende 
dersom en er på vei inn i ny depresjon. Derfor er det viktig å gå gjennom hvordan en har 
lyktes i å overkomme problemene. Et virkemiddel er å skrive ned stikkord om dette, som en 
huskeliste. Hensikten er å forberede seg, ikke for å ta sorgene på forskudd, men for å ha en 
beredskap. 
 
Et eksempel er å skrive ned erfaringer med antidepressiv medisin: 
• hvilke medisiner ble forsøkt 
• hvilken medisin virket best 
• hvilken dosering ble benyttet 
• bivirkninger og tiltak mot disse 
• når effekten begynte å komme 
 
Sammen med legen kan en oppsummere erfaringene med den medikamentelle behandling, og 
eventuelt hva som kunne vært gjort annerledes. Hvis en senere må gå til annen lege, er dette 
verdifull informasjon å formidle videre. En god lege vil lytte oppmerksomt til de erfaringer en 
har gjort seg, og ta dem med i vurderingen av hvordan behandlingen bør legges opp. 
 
En beredskapsplan inneholder svar på følgende spørsmål: 
• Hvem kan jeg henvende meg til for å få hjelp? 
• På hvilken måte kan jeg be om assistanse? 
• Hva kan andre gjøre for å være til hjelp? 
• Hvordan skal jeg forholde meg til familie og til jobben? 
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• Når skal jeg ta kontakt for behandling? 
• Hva kan motvirke at depressiv tenkning tar overhånd? 
• Hvordan begrense grubling og selvkritikk? 
• Hvordan forhindre at jeg isolerer meg? 
• Hvordan opprettholde aktiviteter som gir meg tilfredsstillelse? 
• Hvordan sikre best mulig søvn? 
• Hvordan ivareta mosjon, matlyst og kroppslig velvære? 
 
Noen opplever at en ny episode med depresjon kommer raskt, som lyn fra klar himmel. Da er 
det viktig å ha forberedt seg på å stille konstruktive spørsmål som kan være til hjelp: – På 
hvilken måte kan jeg være en støttespiller for meg selv nå? 
 I utformingen av beredskapsplanen kan en gjerne ta utgangspunkt i de råd en ville gitt 
til en venn som er i ferd med å skli inn i depresjonen: Hva kan være gunstig for din venn å 
gjøre?  
 
Depresjonens malstrøm 
Forestill deg at du er på jobben, og at du er oppskaket og såret fordi du har fått kritikk fra 
sjefen din. Like etter går en kollega forbi deg, uten å hilse. Hva ville du tenkt da? Forestill deg 
så en tilsvarende situasjon, men nå er sinnsstemningen en annen. Sjefen har gitt deg varm ros 
for å ha gjort en god jobb. Like etter går en kollega forbi, uten å hilse. Hva tenker du nå? 

Svarene du gir vil trolig være forskjellige. I den første situasjonen vil du kanskje føle deg 
avvist eller såret når kollegaen din ikke hilste på deg. I den andre situasjonen vil du kanskje ta 
episoden mindre personlig, og heller bli nysgjerrig på hva som har skjedd med din kollega. 

I en deprimert tilstand blir slike episoder gjenstand for grubling og bekymring. En går 
gjennom det som skjedde, om og om igjen. Sinnsstemningen blir stadig dystrere. En kommer på 
tilsvarende episoder der en har mislykkes eller følt seg mislikt av kollegaer. Samtidig legger en 
merke til alle små tegn som kan bekrefte dette inntrykket. Raskt virvles en inn i depresjonens 
malstrøm. 
 
Tanker er ikke fakta 
Tanker er troverdige. Vi fester lit til dem. Men tanker er ikke fakta – heller ikke de tankene som 
sier at de er nettopp det. Et eksempel er at du under en dyp depresjon tenker at du aldri vil bli bra 
igjen. Tanken er ekstremt overbevisende, den drives frem av maktesløshet, og den kan være 
dødelig fordi håpløshet kan drepe. Senere, når du er ute av depresjonen, er du et levende bevis på 
at den var feil. Da kan det synes uforklarlig at du virkelig ikke så noen vei ut av problemene. 

Ved stadig tilbakevendende depresjoner kan den depressive tilstanden ta form av en 
uhyggelig programmessig vane. Selv når en er ute av depresjonen, er ikke det depressive 
programmet blitt helt slettet. Det skal ikke så mye til før det blir installert på nytt igjen og aktivert. 
Dette skjer automatisk og ufrivillig. Personen blir revet med av en foss av depressive plager. 
Energiløshet, nedstemthet og selvkritikk forsterker hverandre gjensidig. Gamle, vanemessige 
tenkemåter presser seg frem og dominerer bevisstheten. Negative tanker oppleves som å avspeile 
virkeligheten. Positive minner og inntrykk slipper ikke til. Den depressive autopiloten er satt på. 

Forestill deg den depressive autopiloten som en kraftig foss. Fossen består av minner, 
tanker, følelser og kroppsfornemmelser forbundet med depresjon. Til sammen får disse 
elementene en voldsom kraft. Du kan hvert øyeblikk bli dratt med strømvirvlene og ned i fossen, 
du kjenner hvordan den trekker i deg. Men du lykkes i å smette inn bak fossen, slik at du kan stå 
på baksiden og se den strømme ned foran deg. Du merker kraften i fossen, men blir ikke dratt 
med. 
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Vi kan sjelden kontrollere hva vi tenker eller føler, men vi har større mulighet til å påvirke 
hva vi deretter gjør – det neste skrittet. Hvis vi forsøker å håndtere ubehagelige tanker og følelser 
ved å skyve dem vekk eller prøve å kontrollere dem, blir de bare sterkere. 

Mennesker som har opplevd flere tunge depresjoner, vil ofte prøve å unngå eller 
undertrykke negative minner, tanker og følelser. Dette mislykkes de gjerne i, noe som baner vei 
for den depressive autopiloten. Den vanemessige selvkritikken skrus på for fullt. Fortvilet 
anklager en seg selv for å tenke og føle slik en gjør, og for ikke å kunne stanse. Det kan starte som 
moderat kritikk, men tar fort av, og åpner opp for depresjonen. En forholdsvis lett følelse av 
nedstemthet kan avstedkomme en strøm av negativer tanker, som raskt gjør vondt verre. 
Depressive tanker, følelser og kroppsfornemmelser forenes i en felles dans. Til slutt virvles en ned 
i fossen. 

Et bedre alternativ er å akseptere tankene og følelsene, og tillate dem å bli. Dette innebærer 
ikke å resignere i passiv maktesløshet. Det å tillate tanker og følelser er en aktiv handling. Ved å 
notere tankenes og følelsenes tilstedeværelse, uten å frykte dem eller bekymre seg over dem, 
skaffer en seg verdifull tid. En reagerer ikke på refleks, men har rom for å vurdere alternativer. 
 
Oppsummering 
For mange mennesker blir depresjonen et engangstilfelle. Andre opplever at depresjonen 
kommer tilbake. Hvis så skjer, er det viktig å skille mellom tilbakefall og tilbakeskritt. 
Midlertidige tilbakeskritt bør som nevnt snarere forventes enn fryktes. Nettopp ved å være 
forberedt på dem, kan skadevirkningene reduseres betraktelig. 

Tilbakeskritt kan tjene som et viktig signal man bør ta hensyn til. Et underliggende 
budskap kan være at man er under press, og at man trenger mer egenomsorg eller støtte fra 
andre. 

Hvis du igjen opplever depressive plager, kan det være på sin plass å tenke igjennom 
livet slik det er nå. Du kan være utsatt for belastninger som er større enn vanlig. Du kan gå 
med følelser inne i deg som det kan være viktig at du erkjenner og kanskje også deler med 
andre. Depresjonen kan være et signal på at du gjør lurt i å ta større hensyn til deg selv. 
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3.6 Hva er depresjon? 
 
Ulrik Fredrik Malt 

 
Innledning 
Betegnelsen depresjon er blant folk flest, og blant leger ikke nødvendigvis synonymt med 
diagnosen depresjon i klinisk diagnostisk betydning. Depresjon er kun en fellesbetegnelse for 
en rekke ulike lidelser kjennetegnet ved en sinnsstemning karakterisert av:  
• nedtrykthet og eventuelt fortvilelse 
• konsentrasjonssvikt med sekundære problemer med hukommelse,  
• tap av initiativ og pågangsmot (mer passiv)  
• forstyrrelser i søvnmønster,  
• ofte redusert evne til å oppleve følelser (eks. sinne, glede),  
• pessimistiske tanker om fremtiden (ofte knyttet til arbeid/arbeidsforhold)   
• ofte en opplevelse av utilstrekkelighet og lav selvfølelse  
• opplevelse av at livet ikke er verd å leve. Selvmordstanker kan forekommer hos de fleste, 

men det er vanlig at dette ikke meddeles andre.   
• redusert energi (inklusiv seksuell lyst) 
• tretthet  
• forstyrrelser i appetitt (appetittløshet, eventuelt “trøstespising”)  
• uforklarig indre uro og rastløsthet; angst og angstanfall kan forekomme.   
• irritabilitet 
 
Årsakene kan variere fra stress og belastninger til genetikk eller psykiske konsekvenser av  
biologiske sykdommer og legemidler.  

Varighet er ubehandlet vanligvis 3 opp til 6-9 måneder. Ved gjentatte depresjoner kan 
tilstanden gå over til å bli kronisk. 

I tabell 1 og 2 er det gjengitt de diagnoser som alment praktiserende leger ofte bruker 
ved tilstander som ved rediagnostisering viser seg å ha depresjoner.  
 
 
Hva kjennetegner de depressive faser av bipolare lidelser i forhold til  
”vanlige” depresjoner:  

• Følelsen av å ha redusert emosjonell reaktivitet (spesielt glede) er ofte markert, 
• mer irritabel (”kortere lunte”; tåler mindre; ofte ”bitende” tilbakemeldinger som 

andre opplever som overreaksjon eller unødig aggresivt), 
• større grad av tretthet. Den er ofte fremtredende og kan være det symptom som 

bringer pasienten til lege, 
• oftest øket søvnbehov og mange kan sove betydelig mer enn vanlig, 
• man blir ofte markert mer passiv (nedsatt initiativ) slik at produktiviteten faller, 
• man vil oftere føle behov for å trekke seg tilbake (isolasjonstendens), 
• en undergruppe kan snakke mindre spontant, spesielt om formiddagen, 
• noe grad av døgnvariasjon i symptomer forekommer slik at man fungerer noe bedre 

om kvelden enn om morgenen, 
• noen kan også våkne tidligere enn det som er vanlig, selv om man er trett og ikke 

orker å stå opp. 
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Merk at ved depresjoner som ledd i det bipolare spekter er nedtrykthet og fortvilelse ofte 
mindre fremtredende enn ved ikke-bipolare depresjoner, og personen vil ofte ikke rapportere 
dette til lege eller pårørende.  
 
NB! Fordi personer med bipolare lidelser i mellom sykdomsepisodene er helt normale og 
meget velfungerende, spesielt type II, vil de fleste lete etter psykologiske grunner til sine 
plager og forfølge disse. Dette kan lett lede til feilaktige feilslutninger. Ofte blir personen 
misfornøyd med, og kan også bebreide ektefelle, barn, ansatte eller arbeidskolleger for å være 
årsaken til reduksjon av humør og trivsel. Barn kan oppleve disse reaksjoner som uforståelige 
og eventuelt til og med oppleve foreldren som ”slem”. Ektefelle kan reagere med å trekke seg 
tilbake med sekundære problemer i ekteskapet.  

  
 
Periodisk forekomst av kroppslige plager og tilsynelatende andre psykiske  
lidelser forekommer ofte ved bipolare lidelser 
Typiske kroppslige symptomer 

• Diffuse smerter inkl. hodepine og verk i ledd (muskulatur) 
• Ukarakteristiske mageplager uten sykdomsforandringer  
• Kribling i armer eller ben (parestesier) 
• Svimmelhet 

 
Typiske ”psykiske lidelser” 

• Episodisk angst, eventuelt i form av panikkanfall eller fobisk angst 
• Episodisk hypokondri (sykdomsangst) 
• Episodisk sosial angst (overdreven nærtagenhet) 
• Episodisk overforbruk av alkohol som etterhvert kan utvikle seg til vedvarende 

misbruk hos noen. 
• Episodisk tvangshandling eller tanker 

 
Hypomani og mani 
Hypomani eller mani er depresjonens motsatte ytterlighet. Ved mest uttalte formene (mani) er 
personen er “i hundre”, har overskudd og pågangsmot, mangler hemninger, har lite behov for 
søvn, har ofte sterke følelser (ikke minst lett mobiliserbart sinne), ser strålende muligheter i 
nutid og fremtid, og har gjerne en følelse av å beherske verden.  De som har denne formen vil 
av de aller fleste bli oppfattet som klart avvikende (bipolar type I).  

Vanskeligere å diagnostisere er de hypomane periodene som ofte er typisk for enerne. 
I disse faser har man større kreativitet, er ofte humoristiske, har engasjement og driv, større 
arbeidskapasitet, mindre behov for søvn, øket pengeforbruk og er lettere seksuell antennelig. 
Balansegangen mellom bevart kritisk sans og begynnende ukritisk adferd kan være vanskelig 
å avgjøre for utenforstående.   
 
I tabell 3 er definisjonen en hypoman tilstand gjengitt. 
 
I tabell 4 er de typiske kjennetegn for såkalte blandingstilstander gjengitt: Personen har både 
depressive og hypomane symptomer samtidig. 
 
I tabell 5 er noen kliniske ledetråder for å skille mellom depresjoner som ledd i det bipolare 
spektrum fra andre typer depresjoner angitt. 
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I tabell 6 er melankolske (somatiske) symptomer gjengitt. 
 
Former for bipolare lidelser 
1. Bipolar type I, også kalt manisk-depressiv sinnslidelse. Maniske episoder og dype 

depresjoner.  
2. Bipolar type II: depresjoner skaper flest problemer, hypomane perioder oppdages som 

regel ikke. 
3. Bipolar type II ½ : personer som reagerer med hypomani på legemidler (utløser 

underliggende nevrobiologisk disposisjon) 
4. Bipolar type III: personer som har typiske bipolare lidelser i familien, og som selv har  

depresjoner med somatiske symptomer   
5. Bipolar type IV: personer som er hyperthyme (kreative, dynamiske, impulsive, svært 

arbeidssomme) før de omkring 45-55 års alder går i stå. Klinisk er de oftest depressive, 
men det oppdages ikke og ubehandlet vil de ofte bli uføre.    

 
Depresjoner som ledd i det bipolare spektrum kan anta såkalt atypisk preg. Dette er fremstilt i 
tabell 7.  
 
Forekomst av bipolare lidelser 
Det antas å tilkomme 10-30 nye tilfeller av den bipolare I  pr. 100 000 innbyggere per år, 
hvilket vil si ca. 400-1200 nye tilfeller i Norge per år.  
 
Antallet nye tilfeller av bipolar II  er usikkert. Den sveitsiske psykiater Jules Angst har på 
grunnlag av befolkningsstudier i Zürich kommet frem til en prevalens av bipolar type II på 2-
4%. 
 
Antallet nye tilfeller av bipolar IV er også usikkert, men antagelig på høyde med bipolar II. 
 
Amerikanske og kanadiske undersøkelser antyder en økende livstidsprevalens av 
manisk-depressiv lidelse hos personer født etter 1935-1940 sammenlignet med tidligere 
årskull. 
 
Det er noe høyere forekomst av bipolar  lidelse i byområder enn i landområder. Det finnes 
ingen sikre forskjeller i forekomst av bipolar  lidelse mellom ulike raser. Det er flere 
kunstnere som har bipolar lidelse type I og II en forventet ut fra befolkningsdata. Type II er 
typisk for vellykkede forretningsfolk og karismatiske politikere. Det er relativt flere med 
bipolar lidelse enn forventet blant personer som har vært skilt en rekke ganger (eller hatt 
gjentatte samboere over 1-3 år eller mer).  
 
Debuttidspunkt 
Bipolar type I er en sykdom som oftere enn tidligere antatt fører til funksjonssvikt i tidlig 
alder, oftest i ungdomsårene. Dessverre diagnostiseres tilstanden ofte først mange år senere. 
Omfattende retrospektive analyser viser at  gjennomsnittsalderen for når man første gang kan 
påvise funksjonssvikt hos pasienter  på grunn av stemningsendringer, er så tidlig som 15 1/2 
år.  
 
Ved bipolar type II er det også oftest endringer som kan spores tilbake til barne- og 
ungdomsår. Som regel er dette i tilfellet periodevis reduserte skoleresultater (depresjons 
ekvivalent) og eventuelt noe adferdsforstyrrelser (fallende oppførselskarakter) og sosial angst,   
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eller periodevis stå-på innsats, kreativitet og stor sosialitet. Stikkordet for diagnosen er det 
periodiske preget av denne adferd.    

Årsaken til funksjonssvikten blir ikke forstått. "Atferdsforstyrrelser" som tilskrives 
ytre forhold, er en vanlige forklaring. Ofte vil pasienten først flere år senere oppfylle de 
formelle diagnosekriterier for bipolar lidelse som er laget for voksne, selv om diagnosen 
fortsatt ikke nødvendigvis blir stillet av helsevesenet. Gjennomsnittsalder for første gang slike 
pasienter blir  behandlet for en bipolar lidelse type I er  22 år, mens første sykehusinnleggelse 
gjennomsnittlig forekommer flere år senere. Det vil si at det i gjennomsnitt går syv år fra de 
første tegn på sykdommen viser seg til behandling påbegynnes.  

Ved bipolar type II lidelse er det dybden på de depressive episodene som avgjør når 
diagnosen stilles. Når yngre leger er blitt mer obs på dette, vil nok tidlig diagnostikk øke, men 
fortsatt er det nok vanligere at diagnosen først stilles i 40-60 års alder da de depressive 
periodene gjerne blir mer uttalte og derfor fører til legekontakt.  

Ved bipolar II ½ og III vil diagnosen ofte ikke bli stillet, eller først sent i forløpet da 
det ofte er blitt kronifisering og man begynner å ”mistenke” en bipolar lidelse. 

Ved bipolar type IV oppdages lidelsen ikke før pasienten eventuelt søker lege (med 
denne kunnskap) for ”utbrenthet” og redusert funksjon. 
 
Utløsende årsaker  
Det har vært antatt at en utløsende hendelse kan påvises hos omkring 70% av pasientene, men 
nyere undersøkelser som har anvendt optimal metodikk, reiser tvil om gyldigheten av så høye 
tall for utløsende hendelser. Den utløsende hendelse kan være psykososial, men også 
biologisk (sykdom, puerperium). Første sykdomsepisode er noe oftere depresjon hos kvinner 
enn hos menn. Hvis det foreligger mani, vil sjansen være dobbelt så stor for at den slår over i 
en episode med motsatt symptomatologi enn det vi ser når depresjoner kommer først. Hos 
75% er det ikke noe sikkert stemningsnøytralt intervall mellom disse sykdomsytringene. 

Det er uklart hvordan situasjonen er for bipolar II og IV, men man vil anta at 
forholdene er mye de samme. 
 

Forløp og prognose 
Nyere undersøkelser tyder på at de fleste får nye sykdomsepisoder. Antallet og lengde av 
sykdomsepisoder synes relativt konstant hos den enkelte pasient, men kan variere meget 
mellom pasientene. Forekomst av både maniske eller hypomane og depressive perioder 
(bipolar type I og type II) øker faren for nye episoder i fremtiden. 

Hos dem som får en rekke sykdomsepisoder reduseres tiden mellom sykdomsepisoder 
med økende antall sykdomsperioder frem til omkring fem episoder. Mens den gjennom-
snittlige tiden fra første til andre periode har vært anslått til 3-5 år, er tiden mellom femte og 
sjette episode omkring 1 år.  

Alder ved debuttidspunkt synes ikke å ha prediktiv verdi med tanke på tid til neste 
sykdomsanfall. Bipolar lidelse synes ikke å "brenne ut over tid, og funnene tyder ikke på at 
det er noen opphopning av sykdomsepisoder i bestemte perioder av livet. 

Ved bipolare I og II er det i utgangspunktet lite problemer interpersonelt, men mange 
vil som ledd i sin funksjonssvikt utvikle betydelige interpersonelle problemer over tid. Dette 
gjelder både i forhold til ektefelle såvel som i forhold til arbeidsgiver. Vellykket behandling 
synes å kunne hindre en slik utvikling. 

Grovt sett regner man i dag med at omkring 1/3 av pasienter som lider av  bipolar I og 
II, har mer eller mindre kroniske problemer over flere år. To-fire år etter gjennomgått manisk 
episode synes omkring 1/2 fortsatt å ha forstyrrelser i kognisjonen selv om stemningsleiet kan 
virke normalisert mot omkring 1/4 av friske kontroller. Fulgt over en lengre periode vil 
antallet som har kronisk funksjonssvikt, være noe mindre (10-20%).  
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Risikoen for død på grunn av selvmord og ulykker (og i USA også drap) er syv ganger 
større enn forventet ved bipolar  lidelse type I, men død av vanlig forekommende sykdommer 
er omtrent som forventet.  Det er ikke tilstrekkelig data for bipolar type II og IV.  
 
Komplikasjoner og komorbiditet (samtidig forekomst av andre psykiske 
lidelser) 
Stoff- og alkoholmisbruk synes å være en relativt hyppig komplikasjon til bipolare lidelser.  I 
ECA-undersøkelsen (amerikansk epidemiologisk us) fant man at hele 61% av personene med 
en bipolar lidelse en gang i sitt liv hadde hatt et stoff- eller alkoholproblem mot 27% av dem 
som kun hadde hatt depresjoner. Antagelig er det en betydelig underdiagnostisering av bipolar 
lidelse ved misbrukstilstander, spesielt hos unge mennesker. Pasientene oppfattes primært 
som stoff eller alkoholmisbrukere. 

Røking er hyppig ved depresjoner. Det er mulig dette delvis kan skyldes at det er et 
felles gen som disponerer for både depresjoner og nikotinavhengighet.  

Det synes å være relativt lite personlighetsforstyrrelser blant pasienter med bipolare 
lidelser i motsetning til hva forholdet er ved andre depresjonsformer. De fleste er helt normale 
– eller ”supernormale” – mellom sykdomsepisodene. 

Symptomer på tvangslidelse kan forekomme som ledd i en bipolar lidelse. 
Nevropsykiatrisk antar man i dag at dette ikke er egentlig komorbiditet, men uttrykk for at 
bipolar lidelse (såvel som schizofreni) delvis kan være forbundet med samme biologiske 
funksjonsforstyrrelse. Se for øvrig omtalen av tvangslidelse (obsessiv-kompulsiv lidelse). 
 
Tabell 8 viser ulike andre årsaker til depressive eller maniske bilder  
 
Tabell 9 viser noen årsaker til at bipolare lidelser forveksles med personlighetsforstyrrelser  
 
Årsaker og patogenese 
Bipolar  lidelse er kjent og beskrevet siden oldtiden, og den forekommer blant alle raser og 
kulturer med noenlunde lik hyppighet. Lidelsen har et fasisk forløp, og det er ingen øket 
hyppighet av lidelsen selv etter ekstreme psykiske belastninger slik som konsentrasjons-
leiropphold eller katastrofer. Dette er sterke indisier på at lidelsen har et biologisk grunnlag. 
Det er derfor ikke overraskende at både familiestudier og tvilling- og adopsjonsstudier har vist 
at bipolar lidelse  er den psykiske lidelsen som har høyest arvelighet.  
 
Genetikk 
Familiestudier har vist at sjansen for at førstegradsslektninger til personer med bipolar type I  
selv skal få en bipolar eller unipolar (bare depresjon) form av lidelsen, er omkring 20-25% . 
Jo tidligere lidelsen har debutert hos foreldrene, jo større er sjansen for at personen selv får en 
slik lidelse. Personer med lidelser innenfor det bipolare spekter har også oftere enn forventet 
foreldre eller søsken med bipolart spektrum lidelser. Typisk er selvmord eller plutsetlig 
funksjonsstap ”uten grunn” hos slektninger.  

En sammenstilling av resultatene av tvillingstudier fra 1930 frem til 1986 viser en 
gjennomsnittlig konkordans på omkring 60% for monozygote tvillinger mot 14% for dizygote 
tvillinger. Konkordansen synes å være høyest hos bipolare (type I og 11) og noe lavere blant 
bipolare III (unipolare depresjoner som antaes å tilhøre den bipolare gruppen).  Data for type 
IV mangler.   

Adopsjonsundersøkelser viser at risikoen for at en bortadoptert person av en biologisk 
forelder med bipolar type I og II  selv skal få lidelsen, er omkring 30% mot 2% blant 
bortadopterte av biologiske foreldre uten lidelsen. Ved bipolar III er risikoen noe mindre, men 
også her klart større enn hos kontrollgrupper. Data for bipolar IV mangler. 
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Hvor på genomet det genetiske grunnlaget for bipolar lidelse er lokalisert, er ikke 
endelig fastlagt. På grunnlag av koblingsundersøkelser (linkage) har man foreslått både 
kromosom 11 og lokalisering på X-kromosomet (farveblindhet), men ikke alle undersøkelser 
har bekreftet dette. Det er mulig at det kan finnes flere genetiske former av bipolar lidelse. 
 
Tabell 10 angir standard utredning av depresjoner. 
 
Tabell 11 angir standard blodprøver. 
 
Behandling 
Behandlingen av bipolar lidelse består av medikamenter og samtaler med pasient og familie 
med tanke på å lære å mestre stressituasjoner og sykdommen bedre. Psykologisk behandling 
alene av  bipolare lidelser vil ikke være effektivt over tid, og må betraktes som en kunstfeil. 
Derimot vil tillegg av psykososial behandling i de aller fleste tilfellene være en fordel selv om 
gevinsten av slik psykososial tilleggsbehandling er mindre godt dokumentert enn ved 
depresjoner som ikke er ledd i  en bipolar lidelse.  
 
Medikamentell behandling og forebyggelse 
Man skiller mellom behandling av depressive og maniske/hypomane episoder og 
forebyggelse av nye sykdomsepisoder. Ved bipolar II – og IV - er det depresjoner som er 
problemet. Ved bipolar I er både depresjon og mani problemet. 
 
Behandling: Den medikamentelle behandling med legemidler som blant annet har 
antidepressiv og antimanisk effekt. De depressive episodene behandles med et 
antidepressivum eller ved de dypeste depresjoner, med elektrostimulering ("elektrosjokk" - 
ECT). Valg av antidepressivum avgjøres blant annet på grunnlag det kliniske bildet, 
suicidalfare og eventuelt tidligere respons.  
Lettere maniske episoder behandles akutt med litium eller et antiepileptikum.  
Hypomane episoder behandles ofte ikke med mindre personen sklir over i ukritisk adferd. 
 
Når legen skal påbegynne forebyggende medikamentell behandling, er et skjønnsspørsmål 
som alltid skal drøftes med pasienten. Utgangspunktet for vurderingen bør være risikoen for 
nye episoder. To til tre sykdomsperioder over en tre- til femårsperiode taler sterkt for at man 
bør vurdere forebyggende behandling ved bipolar type I. 

Ved bipolar type II kan man enten velge å behandle de depressive episoder når de 
kommer, eller satse på å forebygge nye depressive episoder. Fordelen ved alternativ 1 er at 
man ikke bruker medikament hele tiden med de bivirkninger dette kan ha. Svakheten er at det 
noen ganger kan føre til dårligere respons på antidepressiva efter mange episoder. Fordelen 
med alternativ 2 er at man kan forhindre nye anfall. Svakheten er at man kontinuerlig går på 
medisin som av og til kan gi bivirkninger.   

Hvis man velger å forebygge ved kontinuerlig medikasjon, kan man ved bipolar type 
II gi kontinuerlig antidepressiva eller kombinere dette med et antiepileptikum (eller litium 
som dog gir mer bivirkninger). Det er også mulig å velge bare et antiepileptikum. Nye data 
kan tyde på at dette er effektivt.  
Bipolar II ½ og III behandles som bipolar II. 
 
Ved bipolar type IV er det foreløbig lite data, men man vil vanligvis satse på kontinuerlig 
antidepressiv behandling hvis man skal tenke forebyggende. 
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Tabell 12 angir retningslinjer for når man skal velge Li og når man skal velge et 
antiepileptikum 
 
Psykologisk behandling 

• Bedre kunnskap om sykdommen 
• Flinkere til å oppdage prodromalsymptomer (tidlige symptomer) 
• Bedre samarbeid 
• Bedret samlet ”funksjon” og velvære 

 
Psykologisk behandling kan ikke forebygge depresjoner, men kan redusere alvorlighet av 
symptomene i noen grad. Derimot ser det ut til at psykologisk behandling kan gi lengre tid før 
det kommer manisk episode (og dermed færre episoder) ved type I. Vi antar at samme forhold 
gjør seg gjeldende ved bipolar type II og IV.  
 
Hva kan familien gjøre? 

• Forstå historien  
• Hvis kritikk, kritiser konkret handling, ikke person! 
• Vær direkte i kommunikasjon 
• Støtte opp om behandling 
• Kjenne til prodromalsymptomer 
• Redusere for mye konflikter i familien hvis mulig 

 
Tabell 13 angir retningslinjer for når det er forsvarlig å velge psykoterapi som eneste tiltak 
ved behandling av depresjoner 
 
 
3.6.1 Tabeller 
 
Tabell 1  Vanlige legemlige symptomer og plager som kan føre til legekontakt 

(komponent 1, International Classification of Primary Care) og som kan 
skjule en bakenforliggende depresjon 

A01  Smerte 
A05  Slapphet/tretthet/utilpasshet 
DOx  Fordøyelsesplager 
K01  Smerte relatert til hjerte 
Lxx  Muskel-skjelettsystem plager 
N01-02 Hodepine/spenningshodepine 
N05  Prikking/parestesi 
sol  Smerte/ømhet i hud 
T03  Nedsatt matlyst 
T07  Vektøkning 
T08  Vekttap 
W18  Plager etter fødsel 
X01-04 Smerter/menstruasjonsproblemer 
X17  Symptomer/plager fra underliv/bekken 
Y07  Impotens 
(Zxx  Sosiale problemer) 
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Tabell 2  Vanlige psykiske symptomer og plager i henhold til International 
Classification of Primary Care (komponent 1) som ofte kan skjule en 
bakenforliggende depresjon 

 
P01 Følelse av angst/nervøsitet/anspenthet 
P04 Følelse av irritabilitet/irritabel adferd 
P06 Søvnløshet/søvnproblemer 
P07 Hemning/tap seksuell drift 
P16 Akutt/subakutt alkoholproblem 
P18 Medikamentmisbruk 
P19 Stoff misbruk 
P20 Konsentrasjonsvanskeligheter 
P2x Engstelig/funksjonssvikt 
 
 
Tabell 3  Formelle diagnosekriterier for hypoman episode 
 
 HYPOMANI KRITERIER (ICD-10) 
A Hevet eller irritabelt stemningsleie i minst fire-4-dager 

Stemningsleiet er uvanlig for personen 
B Minst 3 av følgende symptomer 

som påvirker personens funksjonsnivå:  
           1 øket aktivitet  / fysisk rastsløshet 
           2 mer pratsom 
           3 distraherbarhet eller konsentrasjonsvanskeligheter 
           4 nedsatt behov for søvn 
           5 øket seksuell energi 
           6 lett grad av pengeoveforbruk eller annen form for uvøren eller ansvarsløs adferd 
           7 øket kontakt med andre (sosialitet) eller overfamiliær adferd 
 
 
 
Tabell 4 Symptombildet ved såkalte blandingstilstander  
 
Observerbare symptomer 
Dysforisk-irritabel 
Idéflukt-tankespinn 
Rastløs-psykomotorisk agitert 
Dramtiserende og oppmerksomhetssøkende, 
men samtidig deprimert  
 
Subjektive symptomer 
Markert tretthet 
Angst 
Vanskelig behandlbar insomni 
Markert suicidalitet 
Intens seksuell aktivering 
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Tabell 5  Etiologisk inndeling av stemningslidelser. 
 
Kjennetegn    Bipolart spektrum Andre former  Organiske former 
 
Depresjons dybde            Moderat-dyp  Lett-moderat Variabel 
Antall episoder             Oftest fler  Oftest 1-2 Oftest en 
Tid mellom episoder             Ofte < 2-3 år  Ofte lengre Oftest en episode 
Debutalder                     < 35 år                     > 35 år  Ofte eldre 
Person før første episode  Upåfallende  Problemer Variabel 
Hypoman eller manisk periode 20%                     Nei            Forekommer 
«Somatiske» symptomer2  Ofte                 Sjelden Sjelden 
Familiær belastning               Ofte                Variabelt Variabelt 
Organisk årsak kan påvises  Nei                  Nei              Ja 
 
1 Bipolart spektrum = manisk-depressiv formkrets, se tekst. 
2 Tidlig morgenoppvåkning; verre om morgenen, signifikant vekttap; markert svekkelse av 
følelsesmessige reaksjonsevne; tap av interesser og glede; psykomotorisk retardasjon. 
 
 
Tabell 6 Diagnostikk av somatiske (melankolske) symptomer  
ICD-10 SOMATISKE 
SYMPTOMER  

Leddnr i Montgomery 
Åsberg Depresjonsskala  
 

Leddnr i Hamiltons 18-
spørsmåls depresjonsskala  
 

1. Redusert interesse/glede 
ved aktiviteter som vanligvis 
gir det 

2   7 

2. Manglende evne til å 
reagere følelsesmessig på 
hendelser eller aktiviteter som 
vanligvis fremkaller slike 
følelserp 

8  

3. Våkner opp minst 2 timer 
før det som er vanlig 

   6 

4. Depresjonen er mest uttalt 
om morgenen.  

 18 

5. Observerbare tegn på 
markert psykomotorisk 
retardasjon eller agitasjon 
(evnt. kommentert av eller 
meddelt av andre) 

1   8 + 9   

6.Markert tap av appetitt 5  
7. Vekttap (5% eller mer av 
kroppsvekten siste måned)  

 16 

8. Markert tap av libido  14 
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Tabell 7 Kriterier for atypiske depresjoner (DSM-IV) 
Anvendes for de siste to uker av en depressiv episode eller en sykdomsepisode som ledd i 
bipolar lidelse eller hvis trekkene dominerer bildet ved en dystymi 
 
A: Følelsesmessig reaktivitet (dvs bedre sinnsstemning som reaksjon på faktiske eller mulige 
hendelser) 
 
B: To (eller flere) av de følgende fenomener: 
 
(1)  signifikant vektøkning eller øket appetitt 
(2)  hypersomni 
(3)  blytunge lemmer (dvs armer og ben oppleves tunge som bly og vanskelig å bevege) 
(4)  langvarig várhet for avvisning (som ikke bare forekommer som ledd i en  
       depressiv sykdomsepisode) som medfører betydelige sosiale eller yrkesmessige 
       begrensninger i utfoldelse (funksjonssvikt). 
 
 
 
Tabell 8 Eksempler på årsaker til depressive eller maniske episoder som ikke er 

ledd i en bipolar lidelse 
Mani: Depresjon:

-medikamenter:                                                                    eks. prednison 
 

 eks. prenison, betablokker

-metabolske forstyrrelser:                                 eks. parathyreoidealidelser
 

 eks. hypothyreose

-nevrologiske sykdommer:                eks. MS, h. temporallapps epilepsier
 

 eks. Mb Parkinson, demens 

-infeksjoner i sentralnervesystemet:           eks. HIV, Q-feber, Bornavirus 
 

 eks.  nevrotrope virus inkl. Borna

-kreft:                                                           eks. parasagittalt  meningeom 
 

  eks. lungekreft, pancreaskreft

-andre årsaker:                                       eks. post-traumatisk  hjerneskade;
                                                          oppmerksomhets forstyrrelse (ADH)
 

  eks. post-traumatisk hjerneskade;
  oppmerksomhetsforstyrrelse 

(ADH)
 
 
Tabell 9 De vanligste symptomer og observasjoner ved bipolar lidelse  som 

feiltolkes som uttrykk for ustabil personlighetsforstyrrelse 
 
Symptom og tegn ved bipolar lidelse Feiltolkes som:  
Raske vekslinger mellom depressive og 
hypomane/maniske episoder med dertil hørende 
interpersonelle problemer 

Ustabil personlighet med 
overidealisering og/eller devaluering 

Blandingssymptomer (se tabell 4) affektiv ustabilitet og impulsivitet ved 
ustabil personlighetsforstyrrelse 

Stoff som selvmedikasjon med sekundære 
psykososiale komplikasjoner 

Krevende og truende adferd som 
uttrykk for ustabil 
personlighetsforstyrrelse 

Depressiv gledesløshet (anhedoni) Tomhet som ledd i ustabil 
personlighetsforstyrrelse 
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Tabell 10 Anbefalt standard utredning ved mistanke om bipolar lidelse 
1. Sykehistorie med vekt på et longitudinelt perspektiv 
2. Samtale med nær pårørende (hypomane episoder? adferd og symptomer ved depressive 

episoder) 
3.  Strukturert psykiatrisk intervju (komorbiditet; differensialdiagnoser; f.eks. Prime-

MD/SPIFA; spesialistpraksis: MINI eller SCID 
4. Observasjon av adferd (psykomotorisk aktivitet; ufrivillige bevegelser; kontakt; tale) 
5. Blodprøver mtp aktuelle differensialdiagnoser (se tabell 11) 
6. EEG og CT; alternativt  MR   om mulig 
7. Vurdere indikasjon for supplerende nevropsykiatriske undersøkelser 
 
 
Tabell 11 Anbefalt minimumsblodprøver som ledd i utredning av mulige bipolare 

lidelser 
Hematologi SR, Hgb, CRP, hvite 
Nyrefunksjon Kreatinin, urea, stix 
Lever Albumin, ASAT, ALAT, alkalisk fosfatase  
Bukspyttkjertel Glukose 
Elektrolytter Na, K, Cl, Ca, P, Mg 
Vitaminer o.l. Vit B12, erythrocytt folsyre, homocystein; evnt. malonsyre 
Hormoner TSH, anti-TPO 
 
 
Tabell 12 Litium eller antiepileptikum? 
 God Li-respons Dårlig Li-respons 
Familieanamnese Bipolar lidelse i familien Ingen kjent forekomst av 

bipolar lidelse i familien 
Sykdomsforløp Mani; senere depresjon 

Ingen raske svingninger 
Depresjon som går over til 
mani Raske svigninger 

Symptombildet Klassiske symptomer på mani og 
depresjon  

Blandingsymptomer eller 
atypiske symptomer 

EEG og MR Normale funn Patologi 
Personlighetsforstyrrelse / 
avvikende adferd 

Ikke tilstede forut for sykdomsdebut Tilstede forut for 
sykdomsdebut 

Alkohol problemer Nei Ja 
 
 
Tabell 13 Forhold som  alle bør være tilstede for at  psykoterapi skal være  

forsvarlig som  eneste behandling ved depresjoner  
Familieanamnese:  Ingen alvorlige depresjoner  

eller opphopning av suicid/suicidforsøk 
Diagnose:   Ingen holdepunkter for at det  

foreligger en bipolar lidelse  
Funksjonssvikt:  Relativt liten. 
Depresjonssymptomer: Ingen døgnvariasjon, ikke tidlig morgenoppvåkning 

eller uttalt følelsesmessig reaktivitetstap 
Depresjonsforløp:  Ingen holdepunkter for alvorlig depresjon 

i barnealder/tenår    
Depresjonsvarighet:  <6 måneder 
 



Den norske lægeforening 42

3.7 Samarbeid med familien når pasienten lider av en 
stemningslidelse 

 
Nina Aarhus Smeby  

 
Om familierelasjoner  

• Familie består av livslange, forpliktende relasjoner som tar ansvar for hverandre 
gjennom helse og sykdom. 

• Familierelasjoner former oss på godt og vondt. 
• Relasjonen kan være sønn/datter, mor/far, bror/søster, ektefelle/samboer/ex. 
• Man kan ha ulike kvalitet på relasjonen til forskjellige familiemedlemmer. 
• Hvis en person i en familie lider så lider de andre også. 

 
Hvordan familien med ett medlem med stemningslidelse kan innvirke på hverandre 

• Negativt for familien p.g.a. den dramatiske endringer i følelser, atferd og fungering i 
roller som ligger i en mani eller depresjon er en stressende og skremmende for 
familien. 

• Negativt for den som er dårlig pga. endring i relasjonen fra vanlige roller til forsøk på 
å hjelpe og få kontroll over situasjonen. 

• Positivt mellom familiemedlemmer: I disse periodene er det mye emosjonell støtte og 
motivering. Familien prøver å kompensere for svikt i funksjon og å få tak profesjonell 
hjelp. 

 
Effekten på familien. Følelser og tanker som preger krisen og belastningen på familien  

• En enorm anspenthet, frykt, bekymring, tap av kontroll og hjelpeløshet.  
• Sterke følelser av skam, skyld og at man kan klandre seg selv og andre i familien. 
• Sterke blandede følelser i relasjonen (empatisk sorg og sterk irritasjon som ikke helt er 

legitimt da personen er syk). 
• En følelse av svik (etter suicidalforsøk eller suicid), tap av penger og kritikkløs atferd. 
• Er dette noe som kommer til å fortsette så vet jeg ikke om jeg klarer det. Hva kan jeg 

forvente fremover? 
• Svingninger mellom håp og håpløshet. 
• Hvordan skal jeg forholde meg? Hva er lidelsen og hva er personen. 
• Over tid kan noen lære å akseptere, andre resignerer. 

 
Områder som er viktige i samarbeid med familien 

• Kriseintervensjon: Hvor er pasienten i forløpet av sin lidelse (faser), hvilket 
familiemedlem du snakker med og kvaliteten på relasjonen bestemmer deler av 
innholdet i samtalen. Husk barna til pasienten. 

• Ta utgangspunkt i pårørendes følelser, erfaringer og tanker og bruk tid på disse. Del av 
dine erfaringer fra andre pårørende. 

• Hjelp til mestring:  
a) Kunnskap om lidelsen, forløp, faser, tilbakefall-symptomer (kriseplan) og 
behandling;  
b) Forslag til god litteratur;    
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c) Kommunikasjonsregler for dårlige perioder og d) Motivere til ikke å “glemme” 
verken seg selv eller de  andre i familien. Forslag til hjelpeinstanser og personer 
videre. 

• Forebygge isolasjon: Oppmuntre til å snakke med andre ev. treffe personer i samme 
situasjon for å lære hva som er vanlig og mulig. 

 
Hjelpe familien til å opprettholde, ev. utvide sitt nettverk; Reflektere sammen over: 

• Hvorfor det er så vanskelig å snakke om psykiske lidelser med andre. F.eks. skam, 
skyld, behovet for å være normal, samfunnets angst for avvik og latterliggjøring av 
folk med psykiske lidelser. 

• Behovet for å beskytte den som er dårlig. 
• Hvilke ord de kan akseptere som beskriver situasjonen. 
• Hvem snakker de med nå og hvilke andre kunne de også nærme seg. 
• Hvordan få litt mer krefter og overskudd til andre. 

 
Samarbeid med familien er å se pasienten som en del av en familie 

• Jo mer kunnskap og emosjonell støtte hvert enkelt medlem får til å bearbeide følelser 
jo bedre blir relasjonene dem imellom. 

• Jo mindre energi og tid familien bruker på negativ samhandling jo mer vil de bruke på 
positiv samhandling. 

• Jo bedre forhold familien har til psykiatrien jo bedre har familien det og jo bedre blir 
pasienten i stand til å nyttiggjøre seg behandlingen. 

• Jo mer psykiatrien stiller opp for pasienten jo mer kan familien være familie og ikke 
alt mulig annet. 

• Samarbeid med familien kan påvirke forløp av lidelsen, redusere tilbakefall, faren for 
suicid og forebygge psykiske lidelser og utbrenthet hos andre familiemedlemmer. 

• Pasientene er en del av en familie. De er sønn eller datter, bror ellersøster, foreldre 
eller ektefeller. De har ulike familieroller. 

• Kanskje noe av det du tolker som konflikter, uvilje, kritisk, masete, vanskelig, 
engstelig og kontrollerende kan forklares som utslag av mangel på kunnskap, 
ferdigheter og ubearbeidede følelser etter utallige episoder (f.eks tvang) av ulik art? 

• Kanskje ved å dele kunnskaper, ferdigheter og smerten, samt ha et mer likeverdig 
samarbeid om å hjelpe pasienten ville alle parter få et bedre liv? 

• Kanskje du må bruke litt mer av tiden din til å hjelpe pasienten med å mestre sosiale 
relasjoner og nettverk utenfor psykiatrien? 

• Det eneste du risikerer er å få nye trofaste, livslange, forpliktede samarbeidspartnere 
på godt og vondt. 

 
Uløselige familiekonflikter, og omsorgssvikt i forhold til barn 

• Familiekonfliktene kan være så store og uløselige at man bør hjelpe pasienten til å 
”tynne ut” kontakten eller bryte for en kortere eller lengre periode stedet for å la 
pasientene klare dette alene. 

• Pasienten kan være den som er så destruktiv i relasjonen at familien bør få hjelp til å 
bryte. Pasientene må få høre hvorfor, og at man vil fortsatt vil ha kontakt hvis han/hun 
vil. Man kan sammen med pasienten lager en ordning som er nest best.  

• F.eks. hvis pasienten har eneansvar for barn som blir utsatt for omsorgssvikt kan man 
drøfte dette med barnevernet, ev. ha et samarbeidsmøte og skrive en 
bekymringsmelding. Kanskje er besøkhjem en løsning.  
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3.8 Elektrokonvulsiv terapi (ECT) 
 
Trond Aarre 

 
Innledning 
Elektrokonvulsiv terapi er ein moderne, trygg og effektiv terapi for personar med 
stemningslidingar. Diverre er det mange pasientar som ikkje har tilgang til denne 
handsamingsforma, vesentleg på grunn av fordomar mellom terapeutane. Skal handsaminga 
av depresjonar bli bedre for dei mest alvorlig deprimerte, må ECT avmystifiserast slik at 
mistenkeleggjering av metoden viker plass for saklige resonnement basert på kunnskap.  
 
Effekt 
I randomiserte, dobbelt blinde og placebokontrollerte studier har ECT synt seg som ei effektiv 
handsaming av alvorleg depresjon. Studier som jamfører effekten av ECT med antidepressive 
lækjemiddel finn gjennomgåande best effekt av ECT. Særleg gjeld dette dei djupaste 
depresjonane, framfor alt depresjonar med psykotiske symptom. Det er og dokumentasjon for 
at ECT er den mest effektive handsaminga for pasientar som ikkje har respondert 
tilfredsstillande på andre handsamingsformer. ECT har elles ein kraftig antimanisk effekt.  

Mens andre terapiformer blir mindre effektive jo dypere depresjonen er, kan det 
motsette være tilfellet med ECT. Det ser ut til at effekten er særlig dynamisk når pasienten er 
dypt melankolsk eller psykisk deprimert. 
 
Kontraindikasjonar for ECT 
Det finst ikkje absolutte kontraindikasjonar for ECT. Ein lyt likevel syne varsemd i 
handsaminga av pasientar med forhøgd intrakranielt trykk, cerebrale aneurusme og 
cerebrovaskulære insult for kort tid sida. Elles gjeld dei vanlege kontraindikasjonane for 
anestesi. 
 
Praktisk gjennomføring 
ECT kan berre gjevast med pasienten sitt samtykke.  
Handsaminga gjevast i narkose med full anestesiservice til fastande pasient. Som sovemiddel 
nyttast vanlegvis Penotal. Så snart pasienten søv, vert det sett Curasit intravenøst for å hindre 
for sterke krampar. 30-60 sekund seinare vert det stimulert med elektrisk straum, til vanleg 
900mA i 1-8 sekund, i sinusbølgjer eller som firkantpulsar. Elektrodeplasseringa vert framleis 
drøfta i faglitteraturen, men i Skandinavia er det vanleg å byrje med unilateral plassering etter 
d’Elia. Bitemporal eller bifrontal plassering nyttast i første rad hjå refraktære pasientar. 
Spenninga varierer med den statiske impedansen gjennom skalp og kranium. Ein reknar med 
at om lag 10% av straumen når hjernen. Straumen fører til eit generalisert, tonisk-klonisk 
krampeåtak med eit postiktalt komatøst stadium. Krampane skal vare i minst 20 sekund. Varer 
dei kortare, bør ein freiste å restimulere med meir energi.  

Tidlegare hadde me ikkje andre mål på den cerebrale stimuleringa enn det 
krampeåtaket som vart resultatet. Moderne ECT-apparat gjev oss høve til å monitorere både 
EEG og EMG under handsaminga. Slike apparat bør nyttast slik at ein unngår for langvarig 
stimulering. ECT bør gjevast to gonger i veka. Ofte er det nok med 6-8 ECT, men ein bør 
ikkje gje opp før det er prøvd 12-20 handsamingar. 
 
Biverknader ved ECT 
Risikoen ved ECT er først og fremst risikoen som skuldast narkosen. Ut over dette gjev ECT 
sjeldan komplikasjonar. Det må strekast under at ECT ikkje fører til strukturelle endringar i 
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hjernen eller permanente funksjonelle endringar. Energimengda som vert nytta er svært lita og 
stimulus varer kort. Det er difor enorm avstand mellom den stimuleringa som er terapeutisk 
og den som ville ha vore skadeleg. Dette er stadfesta i alle kjente empiriske studier.  

Men sjølv om ECT er trygt, er metoden ikkje utan biverknader. Størst problem er det 
med dei forbigåande kognitive forstyrringane. Pasientane klager regelbunde over 
minnetapsom særleg råkar banale hendingar frå tidsrommet då handsaminga vart gjeven. Det 
som er gløymt frå denne tida kjem aldri att, men det kan sjølvsagt lærast på nytt. ECT etterlet 
ikkje permanente kognitive problem.  

På behandlingsdagen vil mange klage over kvalme, hovudverk og øm muskulatur. 
Mykje av dette skuldast nok narkosen, men det kan ikkje utelukkast at ECT i seg sjølv er 
årsaka.  
 
Etiske spørsmål 
Ettersom ECT ikkje gjev permanente skader eller inneber at grunnleggjande verdiar vert 
krenkte, reiser ikkje metoden særskilte etiske spørsmål. Den må difor vurderast etisk på line 
med alle andre terapiformer. Då vert det spørsmål om innsats står i forhold til nytte eller om 
effekten lettare kan nåast påanna vis. Ei slik vurdering må konkludere med at ECT er mellom 
dei nyttigaste, billigaste og mest effektive terapiane for affektive lidingar. Handsaminga 
skulle difor vore meir utbreidd og lettare tilgjengeleg for pasientane.  
 
Utfordringar 
Trygg og effektiv terapi skulle vere tilgjengeleg for alle som treng til det. Likevel er ECT 
mykje mindre brukt i Noreg enn i andre nordiske land. Skilnader i sjukdomsførekomst kan 
ikkje forklåre denne skilnaden. Det er og svært stor skilnad i bruk av ECT frå fylke til fylke. 
Nokre fylke tilbyd knapt ECT i det heile, medan ECT er rutinehandsaming andre stader. Ei 
undersøking frå 1994 synte variasjon mellom 2 og 38 ECT-seriar for kvar 100 000 
innbyggjarar.  

Den store variasjonen i bruk av ECT er eit døme på praksisvariasjon som det ikkje finst 
fagleg grunnlag for. Det bør være eit mål at alle som treng det har tilgjenge til metoden og at 
ingen må vente lenger enn naudsynt på denne handsaminga. Metoden bør difor standardiserast 
slik at me ikkje har vilkårlege geografiske skilnader. ECT bør med andre ord innarbeidast i 
terapialgoritmane for depresjon i alle avdelingar – utan omsyn til om desse algoritmane er 
formelle, uformelle eller implisitte. 
 
Avdelingane bør interessere seg for desse spørsmåla: 
 

1. Kor mange prosent av dei deprimerte vert handsama med ECT? 
2. Kor mange prosent av dei deprimerte vert utskrivne med pågåande depresjon utan at 

dei fekk tilbod om ECT? 
3. Kor lenge (målt frå fyrste behandlingsstart) må pasientane vente på ECT? 
4. Kor mange andre handsamingar må mislukkast før pasienten får tilbod om ECT? 

 
For dei siste to punkta let det seg gjere å definere ein akseptabel standard på bakgrunn av 
empirisk forsking.  
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Kapittel 4   
 
Forbedringsområder 
 
4.1 Ekspertgruppens forslag til forbedringsområder 
 
Ekspertgruppen brukte flere møter på å diskutere seg frem til en felles forståelse av dagens 
virkelighet, og hvor det er både forbedringsbehov og forbedringsmuligheter innen 
angjeldende felt. Etter grundige diskusjoner utkrystalliserte det seg 10 temaer, der man ønsket 
å peke på forbedringsområder overfor deltakerne. Forbedringsmetoden går ut på at 
ekspertgruppens medlemmene skal presentere ulike områder der det er et 
forbedringspotensiale. De ulike gruppene står deretter fritt om de vil velge et av de temaene 
som er blitt presentert eller et annet frittstående tema. Ekspertgruppens presentasjoner blir 
derfor å betrakte som en inspirasjon til forbedringstemaer. 
 
De områdene som ble presentert av ekspertgruppen var: 
 
Tidlig identifisering v/Johan Fredrik Krohn 
Bakgrunnen for valget er en økende forståelse for at mennesker med alvorlige 
stemningslidelser ofte kommer svært sent til behandling. Dette kan være unge mennesker med 
bipolare lidelser eller mennesker som over en årrekke sliter med uoppdaget og udiagnostiserte 
depressive symptomer. Da vi fra andre områder i psykiatrien og fra det affektive feltet vet at 
jo tidligere man kommer til, jo bedre blir prognosen, er det viktig å få til en forbedring av 
denne praksisen.  
 
Restsymptomer v/Hans M Nordahl 
Nyere forskning har vist at svært mange med alvorlige depresjoner blir gående med 
restsymptomer. Foruten å forringe livskvaliteten antas det og at disse restsymptomene har 
betydning for livsprognosen. Man ønsket å peke på mulighetene for å være oppmerksom på, 
og avdekke slike symptomer for deretter å aktivt behandle dem.  
 
Diagnostisering v/Ulrik Fredrik Malt  
Innen området alvorlig stemningslidelser er det mange diagnostiske utfordringer. Man kan 
overse hypomanier og manier, psykosomatiske symptomer kan kamuflere en affektiv lidelse. 
Angst kan kamuflere diagnosen, likeså rusmidler, personlighetsforstyrrelser og ADHD. En 
forutsetning for rett og god behandling er en riktig diagnose. Se kapittel 3.6, side 32. 
 
Komorbiditet v/Per Føyn  
Det antas at en rekke av våre pasienter innlagt på sterkavdelinger eller langtidspsykiatriske 
avdelinger er underdiagnostisert når det gjelder affektive lidelser. Passivitet, tilbaketrekking, 
negative symptomer kan kamuflere depresjon, likeså agitasjon, utagering og uro. Det er svært 
viktig at denne hardt belastede pasientgruppen får optimal behandling for sine tilleggslidelser.  
 
Psykososiale tiltak ved bipolare lidelser v/Torkil Berge  
Se kapittel 3.4, side 23. 
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Elektrokonvulsiv terapi (ECT) v/Trond Aarre 
For enkelte former av alvorlig melankoliform depresjon vet man at ECT er den beste, mest 
effektive og mest skånsomme behandlingen. Allikevel tror vi at ECT blir brukt i altfor liten 
grad. Man ønsket å sette fokus på denne problemstillingen. Se kapittel 3.8, side 45. 
 
Skjerming v/Gerd-Ragna Bloch Thorsen   
Svært mange av våre pasienter med alvorlige affektive lidelser har opplevd skjerming 
hovedsakelig i maniske perioder. Innholdet i skjermingen har hatt svært varierende kvalitet, 
og definisjonen av hvorfor og hvordan er uklar. I tillegg har det vært en tradisjon at mange av 
våre sykeste pasienter får de minst kvalifiserte pleierne om seg i den mest sårbare fasen i 
deres sykdom. Vi ønsket å sette søkelyset på dette. 
 
Individuelle planer v/Astrid Rødseth  
På bakgrunn av at mennesker med alvorlige sammensatte lidelser opplever hjelpeapparatet 
som fragmentert og vanskelig å finne fram i, har regjeringen vedtatt at alle med alvorlig 
sammensatt sykdom skal ha rett til en individuell plan. Dette gjelder også for mennesker i 
psykiatrien. Organiseringen og iverksettingen av dette arbeidet er i startgropen, og vi ønsket å 
peke på hvordan slike planer kan være en hjelp og støtte for mennesker med alvorlige 
stemningslidelser.  
 
Samarbeid med familien v/Nina Aa Smeby  
Vi vet at det å ha et alvorlig sykt familiemedlem preger og påvirker de andre 
familiemedlemmene også når det gjelder mennesker med alvorlige stemningslidelser. Vi 
ønsket å peke på hvordan hjelpeapparatet kan forholde seg til familien samt hjelpe familien til 
å mestre relasjoner og emosjoner. Se kapittel 3.7, side 53. 
 
Barn av deprimerte foreldre v/Turid Susanne Berg Nilsen (invitert fordragsholder) som 
presenterte et konkret program for hvordan hjelpe de deprimerte foreldre til å forholde seg til 
barna sine på en adekvat måte slik at ikke deres lidelse skal gå utover barnas livskvalitet.  
 
 
4.2 Valgte forbedringsområder 
 
Nedenfor finnes en oversikt over gruppenes ideer til innsatsområder/mål i prosjektperioden: 

• Øke andelen pasienter i remisjon ved utskrivelse med 30%. 
• Øke oppdagelsen av pasienter med bipolar lidelse type II. 
• Øke oppdagelsen av pasienter med komorbid personlighetsproblematikk. 
• Øke pasientens tilfredshet med behandlingen. 
• Utarbeide skjema for individuelle planer i samarbeid med SINTEF.  
• Utarbeide et tillegg om utredning av stemningslidelser.  
• Innføre skjema for individuelle planer ved tre av institusjonenes avdelinger. 
• Reduksjon av symptomnivå og bedret funksjon hos pasientene med stemningslidelse 

målt med minst 25% bedring i HoNOS-totalscore, og tilsvarende bedring i 
selvregistreringsskjema SCL 90. 

• Forbedre arbeide med pårørende: Øke andel pasienter hvor deres pårørende blir 
kontaktet av primærkontakt til 75%. Senke gjennomsnitt avtall dager det går før 
pårørende er inne til samtale hos terapeut med 40%. 

• Øke pasienttilfredshet med 20%. 
• Øke oppdagelsen av pasienter med bipolare lidelser med 25%. 
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• Bedre diagnostikk av lidelser i det bipolare spektrum. 
• 80% av journalene skal ha score 15 poeng eller mer etter at mal for standard prosedyre 

er innført. 
• Øke dokumentasjon av affektive symptomer i rapport og journal med 50% innen juni 

2003.  
• Mer helhetlig behandlingstilbud, dvs, 25% høyere score på spørreskjema til pasienten. 

Bedret samarbeid med 1.linjetjenesten, dvs. 25% høyere score på spørreskjema til 
førstelinjetjenesten.  

• I de siste 5 måneder av prosjektet skal 40% av pasientene med moderat og alvorlig 
depresjon oppnå full remisjon(~MADRS<12).  

• Undersøke om økt kunnskap om sykdom hos pasient og familie gir reduksjon i 
”opplevd stigma”. 

• Mer effektiv behandling av alvorlige stemningslidelser målt ved 75% 
symptomreduksjon på Hamilton-D og BDI innen tre måneder. 

• Deprimerte pasienters opplevelse av informasjon til sine pårørende skal forbedres fra 
4,3 (2001) til 8 poeng innen juni 2003. 

• Øke tilfredsheten til pasient og familie med strukturert informasjon om affektive 
lidelser.  

• 20% reduksjon av liggetid for pasienter med MADRS >30 ved hjelp av bedre ECT-
rutiner. 

• Diagnostikk; sikre rett diagnose. 
• Diagnostisk gjennomgang av minst 50% av pasientene med diagnose 

scizofreni/tentatil schizofreni på utvalgte poster ved å sette fokus på affektive lidelser, 
ev. iverksetting av behandlingstiltak. 

• Utarbeide behandlingsplan for pasienter med bipolare affektive lidelser, med fokus på 
vurdering og beskrivelse av restsymptomer, mestringsplan, famieliearbeid og 
vurdering og plan for videre medikamentell behandling for 80% av pasientene som 
utskrives fra avdelingen til poliklinikken. 

• Tilby pasienten en fullendt individuell plan. 
• Kvalitetssikre diagnostisering av affektive lidelser ved at det blir avholdt diagnostisk 

konferanse (”staff”) for 75% av alle pasienter innen fire uker etter innleggelse. 
• Redusere liggedøgn på skjermet enhet med 30%. 
• Oppnå psykisk bedring, subjektivt og objektivt med 20% hos pasienter med depresjon 

ved hjelp av fysisk trening. 
• Forbedre screening for bipolare lidelser. Videre utredning skal skje med 

standardverktøy.  
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Kapittel 5  
 
Statusrapporter etter avsluttet prosjektperiode 
Etter avsluttet prosjekt i juni 2003 ble deltakerne invitert til å skrive en 
oppsummeringsrapport om status for prosjektet. Her er rapporter fra noen av deltakerne. 
 
 
5.1 Sykehuset Buskerud psykiatrisk avdeling G22 
 
Hensikten med prosjektet 

• At pasientene får riktig diagnose og i større grad blir i stand til å mestre sin situasjon 
slik at funksjonssvikten blir minst mulig. 

• At personalet på posten får økt kunnskap og kompetanse om alvorlige 
stemningslidelser.  

• At kjent kunnskap om alvorlig stemningslidelser anvendes i det daglige arbeidet med 
pasienten. 

 
Mål 
Reduksjon av symptomnivå og bedret funksjon hos pasienter med stemningslidelse, målt med 
minst 25% bedring i HoNOS-totalscore. Samme bedring i selvregistreringsskjema SCL 90. 
 
Delmål 
Bedret diagnostikk, behandling, oppfølging og samhandling med pasientenes nærmeste. 
 
Endringer som vi har prøvd ut, samt kommentarer 
Det formulerte målet for prosjektet ble ikke nådd innen prosjektperioden. Vi la opp til et 
ambisiøst prosjekt med ni tiltak som hver i seg var omfattende. Å formidle nye holdninger og 
ny kunnskap til alle i en sengepost tar tid. To gode fagdager, all postundervisning, enkelte 
personalmøter, samt daglig informasjon har blitt viet ulike tema i prosjektet. Vi har tro på 
positive utslag på målingene til høsten. Det er ”små tall” så langt, vi har behandlet langt flere 
med stemningslidelser en tallene viser. De som ikke ble registrert hadde vært hos oss tidligere 
og hadde bare behov for et eller to av de tiltak som inngikk i prosjektet. Rundt halvparten av 
pasientene i baseline ble behandlet etter FS1 på Hamar og er derfor påvirket av 
prosjektideene. 
 
”Tiltakspakken” er etablert ved G22 som en standard  for utredning og behandling av 
pasienter ved mistanke om stemningslidelse.  
• Vi ser fordelene med en standardisert observasjon av symptomer gjennom eget skjema.  
• Vi har nå en eller flere pårørendesamtaler i løpet av pasientens opphold. Det er opprettet 

en egen ressursgruppe i posten for å utvikle vårt videre pårørendearbeid. Innhenting av 
komparentopplysninger har vært avgjørende for pasientens diagnose i flere tilfeller.  

• Vi har laget et fast program for felles undervisning til pasientene med ni ulike tema. Vi 
har innhentet og brukt flere informasjonsbrosjyrer. ”Diagnoseskjema” og ”livshistorie 
stolpediagrammet” blir brukt psykoedukativt.  

• Samarbeidet med pasientens hjemkommune om individuell plan kan bli bedre. Fire av 
pasientene i prosjektet har fått utarbeidet en individuell plan. 
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Vi har kalt prosjektet vårt ”å se med nye briller”. Kan prosjektet ha vært medvirkende til at 
vi fra 01.01.03 til 15.05.03 har stilt diagnosen bipolar lidelse på 14 pasienter, mens vi i 
tilsvarende periode i 2002 hadde 4 pasienter?  
 
Hva har vi oppnådd med å arbeide etter denne metoden 
Vi opplever at vi kan ha god nytte av SPC for å overvåke og evaluere vår aktivitet. Vi er 
opptatt av hvilke måleinstrument som er best egnet for å registrere endringer ved utredning og 
behandling av alvorlige stemningslidelser. Vår erfaring er at å måle differanse med HoNOS 
total score er lite egnet. Det har vært lærerikt å utveksle erfaring med andre. 
 
 
 
5.2 Sykehuset Østfold, Psykiatrisk avdeling 
 
Gjennombruddsprosjektet ved avdelingen har hatt til hensikt å forkorte sykdomsperioden for 
pasienter med alvorlige depresjoner. Pasienter med alvorlige depresjoner er svært ofte 
behandlet med flere medikamentelle kurer før innleggelse i Psykiatrisk avdeling, og en 
ytterligere eventuelt mislykket kur vil derfor forlenge sykdomsperioden. Den effektive 
behandling mot de mest alvorlige depresjonene er ECT. Gruppen ville studere muligheter for 
å effektivisere denne behandlingsformen for pasienter med alvorlige depresjoner. 

 
Målet for gruppen var å redusere liggetiden for pasienter med de alvorligste depresjonene med 
20%. For å oppnå dette utarbeidet man et tillegg til en eksisterende informasjonsbrosjyre om 
ECT. Videre utdannet man 5 sykepleiere til å score pasientene etter MADRS og man besluttet 
at alle pasienter som tilsvarte ICD-10 kriteriene for alvorlig depresjon, eller som tidligere 
hadde hatt alvorlige depresjoner som hadde reagert positivt på ECT, skulle scores på MADRS 
i løpet av de første dagene av oppholdet. De skulle også få tilbud om ECT i løpet av første 
uke, dersom de scoret over 30 på MADRS.  
 
Fra 1.12.02 til og med 30.4.03 ble alle pasienter som tilsvarte kriteriene scoret på MADRS. 
Av de pasientene som scoret over 30 og som etter ECT-informasjon fikk slik behandling, var 
det en tydelig forbedring i form av redusert liggetid på over 20%.  
 
Gruppen har samlet mye erfaring via arbeidet med gjennombruddsprosjektet. Man har lagt 
vekt på å informere alle andre medarbeidere ved avdelingen om prosjektet og hensikten med 
det, og men har utviklet en metode som kan fortsette etter prosjektets avslutning. En har fått 
gjennomslag for å fortsette denne metoden som en av avdelingens rutiner og dette vil bli tatt 
inn i avdelingens metodebok. I tillegg til posteren som ble presentert for 
gjennombruddsprosjektet på FS 3, ble poster presentert ved Nordisk Psykiatrisk Kongress i 
Reykjavik i august 03.  
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5.3 Psykiatrisk blokk, Haugesund sykehus 
 
Målsetning 
• Minst 50% av pasienter innlagt med depresjon skal oppnå full remisjon ved utskrivelse, 

dette defineres som MADRS < 12. Bedring ble også målt med BDI og GAF. Dette ville 
vi oppnå ved å bedre diagnostikk og optimalisere behandling: 

- Vi innførte M.I.N.I. + , genogram, MCMI-2, MADRS og BDI som standard 
utredning. 

- Kompetanseheving i ITP og kognitiv terapi, internundervisning i posten, og to 
kursdager i samarbeid med Jæren DPS. 

- Psykoedukasjon; ukentlig undervisningsgruppe for pasientene. 
• Undersøke pasienttilfredshet, målt ved spørreskjema fra SINTEF. 
• Delta i prosjekt i prosjektet, undersøke grad av opplevd stigma. 
 
Resultater 
• Undervisningsgruppen for pasientene var lett å gjennomføre og høstet god respons. 
• Noen av de diagnostiske verktøyene er innført som standard, og funnet hensiktsmessige 

både i forhold til diagnostisk avklaring og å følge bedring/behandlingseffekt. 
• Vi nådde målet om 50 % av pasientene i remisjon ved utskrivelse. Vi vet ikke om det er 

en forbedring sammenlignet med tidligere, fordi det ikke finnes baselinedata fra før. Men 
det er en klart bedre sammenlignet med tall fra litteraturen. Det er for få pasienter til å si 
om det er en forbedring gjennom prosjektperioden. 

• Pasienttilfredshet: vi hadde bra og stabil skår på de ulike delskårene, unntatt på 
informasjon. Vi avdekket altså et område der det trengs klar forbedring. 

• På siste forbedringsseminar fikk vi resultatene fra ”stigma prosjektet”. Dette var samlet 
resultat for hele perioden, resultatene var nokså like de fra gjennomsnittet for alle 
avdelingene. 

• Vi har lært mer om SPC, og funnet det hensiktsmessig til å følge effekt av 
kvalitetsforbedrende tiltak. 

• Vi dokumenterer bedre det vi gjør. 
 
Erfaringer 
• Det var viktig at flere fra avdelingen deltok, forbedringsseminarene ga tid til planlegging 

og evaluering. 
• Positivt med samarbeid med avdelinger som valgte samme problemstilling. 
• Det er viktig å forsøke å måle, for eksempel behandlingsresultater. Å få erfaring i bruk av 

måleinstrumenter og å følge utvikling med SPC har vært nyttig. 
• Vi har ”avdekket” nye forbedringsområder. 
• Vi bruker fortsatt utvalgte måleinstrumenter 
• Hele posten er blitt mer engasjert i og opptatt av kvalitetsforbedrende tiltak.  
• Det var viktig at veileder hadde kunnskap og erfaring i SPC. 
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5.4 Jæren distriktspsykiatriske senter 
       Allmennpsykiatrisk post Kløver 3 
 
Jæren distriktspsykiatriske senter har vært i drift siden 01.09.2001. Senteret har 46 
sengeplasser fordelt likt på fire sengeposter. En av postene er en langtidsavdeling, mens tre av 
de andre postene er organisert som allmennpsykiatriske sengeposter, der pasientens adresse er 
bestemmende for hvor vedkommende legges inn.  
 
Depresjon er en alvorlig tilstand  med en tendens til å residivere. Restdepressive symptomer 
synes å disponere for tilbakefall. Tilbakefall av depressiv lidelse øker sjansen for nye 
tilbakefall og fremtidig kronifisering. Dette er bakgrunnen for at arbeidsgruppen valgte som 
hovedmål å behandle flere pasienter diagnostisert med en alvorlig depressiv tilstand til 
remisjon. Remisjon er definert som MADRS mindre enn 12. I tillegg ble bedring målt vha 
BDI og GAF. Videre hadde arbeidsgruppen følgende delmål i prosjektet:  

1. Gjennom bedret diagnostikk øke oppdagelsen av bipolar lidelse type II og identifisere 
faktorer som kan gi dårligere prognose som komorbid angst og personlighets-
problematikk. MINI-Pluss, personlighetsinstrumentene IOWA og MCMI II ble innført 
som standard utredning. I tillegg ble EEG tatt i bruk som tilleggsutredning ved 
mistanke om bipolar lidelse type II.  

2. Øke pasienttilfredshet med behandling, målt ved spørreskjema fra SINTEF. 
 
Gjennomføring 
De første ukene av prosjektperioden ble brukt til å velge ut hvilke diagnostiske- og 
måleinstrumenter vi ville bruke i prosjektet. Det var viktig for oss at instrumentene var i 
klinisk bruk, at de var enkle å ta i bruk og ikke for tidkrevende å bruke og evaluere. Dette 
synes vi at vi lyktes med, idet vi kort tid etter prosjektstart tok i bruk de utvalgte diagnostiske- 
og måleinstrumentene og brukte de gjennom hele prosjektperioden.    
 
Videre brukte vi de første 1-2 månedene av prosjektet til å finne og velge ut ulike typer 
psykoedukativt materiale rettet mot pasienter med affektive lidelser. Dette ble samlet i en 
perm og mangfoldiggjort. Permene ble utdelt til pasienter som ble inkludert i prosjektet.  
 
I løpet av prosjektets siste 2/3 del ble behandlingsplan og individuell plan tatt i systematisk 
bruk i forhold til pasienter i prosjektet.  
 
Avdelingen har også gjennom prosjektperioden hatt som målsetning å gi pasientens pårørende 
informasjon ved å innkalle dem til samtale. Dette er stort sett gjennomført i siste del av 
prosjektet, men vi ser at kort liggetid i posten fører til problemer med å gjennomføre dette 
tilbudet.  
 
Fra starten av prosjektet ble det lagt vekt på å øke personalets kompetanse på behandling av 
affektive tilstander. Tiltakene har bestått i ukentlig veiledning til miljøpersonalet samt 
ukentlig  undervisning. Den ble de siste tre månedene av prosjektperioden gitt både til 
pasienter og personalet sammen.  
 
Resultater 
I første 2/3 deler av prosjektperioden hadde pasientene som ble skrevet ut fra avdelingen en 
MADRS på gjennomsnittlig 18 poeng. I siste del av prosjektperioden er det en skift i kurven 
og alle pasientene er skrevet ut med MADRS mindre enn 12. Gjennomsnitt er 9 poeng. 
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Målinger av BDI og GAF samsvarer. I løpet av den siste 1/3 del av prosjektperioden synker 
også totalliggetid, til tross for at en større andel pasienter er i remisjon ved utskrivelsen.  
 
Forskjellige variabler av pasienttilfredshet er målt vha spørreskjema fra SINTEF. Totalt sett er 
tilbakemeldingen til avdelingen på de forskjellige variablene svært positiv. Det er allikevel 
signifikante endringer fra første 2/3 til siste 1/3 av prosjektet med hensyn til grad av 
medvirkning i behandlingen. Det er også bedring med hensyn til grad av informasjon, i 
hvilken grad utskrivelsen for pasienten er planlagt og grad av respekt og støtte fra personalet, 
men disse endringene er ikke signifikante.  
 
Erfaring 
Deltakelsen i Gjennombruddsprosjektet har vært en svært nyttig erfaring for oss på flere 
nivåer.  

1) Målsetningen vi valgte oss har ført til at vi er blitt mer oppmerksomme på 
restdepressive symptomer hos pasienter diagnostisert med alvorlig depressive lidelser 
og behandler en større andel til remisjon enn tidligere.  

2) Deltakelsen i Gjennombruddsprosjektet har også ført til at det i posten er innført en 
mer systematisk utredning ved at supplerende diagnostiske instrumenter er tatt i bruk 
rutinemessig.  

3) Veiledning for personalet og undervisning både for pasienter og personalet er blitt 
innført som en del av rutinene i posten. Tilbakemeldingen har vært positiv.  

4) Samarbeid med Psykiatrisk blokk i Haugesund, som har hatt lik problemstilling, har 
gitt mulighet for felles kursdager og utveksling av ideer. Samlingene gjennom hele 
prosjektperioden har også vært inspirerende og ideskapende. 

5) Innføring i bruk av Statistisk prosesskontroll, som er et svært nyttig verktøy i 
kvalitetsforbedrende arbeid.  

6) Gjennombruddsprosjektet har vha sitt stramme konsept inspirert til å arbeide 
systematisk med kvalitetsforbedring i posten i forhold til en stor pasientgruppe. Dette 
har vært svært motiverende. Uten at dette er målt har det sannsynligvis ført til økt 
kompetanse og trivsel både blant miljøpersonalet og behandlere i posten. Erfaringen 
med å ha gjennomført prosjektet har gitt inspirasjon til å se på andre områder av 
behandlingen og virksomheten som kan forbedres.  

 
Konklusjon 
K3 fungerer som enn allmennpsykiatrisk avdeling og det har derfor vært vanskelig å få nok 
pasienter som oppfyller depresjonskriteriene. I forhold til forbedring mener vi å ha oppnådd to 
typer endring: objektivt sett en forbedret diagnostikk og behandling, og en tilleggseffekt der 
både behandlere og miljøpersonalet er mer engasjert og inspirert ift behandling av affektive 
lidelser. Vi vil fortsette målingene for å se om endringene er signifikante i et større utvalg.  
 
 
5.5 Marie Hulleberg, psykologpraksis, Oslo 
 

- Selve prosjektformen var vitaliserende.  
- Samlingene var preget av at tilhørerne også var aktive. 
- Samarbeidet med en annen privatpraktiserende psykolog fra et annet sted i landet og 

med eksperter i regi av prosjektet ga en trygg base for utprøving av ideer og 
intervensjoner. 

- Resultat: Jeg ble mer skjerpet på signaler med hensyn til stemningslidelser både i 
søknader og evaluering av nye pasienter og underveis i behandlingen. 
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5.6 Sykehuset Innlandet – Sanderud, Intermediærpost A3 
 
Hensikten med prosjektet 
Pasientene skal oppleve at samarbeid med deres pårørende er en viktig del av behandlingen. 
Arbeidet skal ikke være tilfeldig, men planlagt, strukturert og godt dokumentert. Tidligere 
pasientintervju, GRUK, viser at vi scorer dårlig og veldig tilfeldig på ”informasjon til 
pårørende”. 
 
Målsetting 
Deprimerte pasienters opplevelse av informasjon til sine pårørende skal forbedres fra 4,3 til 8 
poeng (GRUK-målinger) innen juni 2003. 
 
Tiltak 
• Utformet en sjekkliste. Denne fungerer som et arbeidsredskap for personalgruppen. Sikrer 

dokumentasjon av tilbud til pårørende, og er et hjelpemiddel for at kontaktene rundt hver 
enkelt pasient følger opp tiltakene prosjektgruppen har satt i gang. 

• Informasjonshefte til pårørende. Dette inneholder råd til pårørende, info om depresjon og 
behandlingsformer. 

• Revidert behandlingsmøteskjema. Eget punkt for pårørendesamarbeid. Sikrer at temaet 
blir tatt opp med pasienten ved flere anledninger under innleggelsen. Sikrer 
dokumentasjon av at pasienten får tilbud, og gir mulighet for å avsette tidspunkt for 
pårørendesamtale. 

 
Sammendrag/refleksjon 
Ved å delta i dette prosjektet har vi greid å bryte med gamle vaner. Vi ser at det er 
hensiktsmessig å gjøre endringer ved å anvende konkrete målsettinger og strukturerte tiltak. 
Har fått en forbedring i GRUK-målinger. Gjennomsnittet er hevet fra 4,3 til 6,7 poeng. 
Personalgruppen gir utrykk for ønske om å fortsette arbeidet som er påbegynt. Vi nådde ikke 
målet på 8 poeng. Har hatt for få pasienter med i prosjektperioden til å kunne vurdere om 
tiltakene har gitt statistisk signifikant endring. (6 pasienter etter oppstart av tiltak 01.01.03.) 
Hadde ønsket noe mer engasjement fra personalgruppen. Vil bruke noe tid sammen i tiden 
fremover til å finne ut hvor veien videre går, i forhold til videreføring av tiltakene, og temaet 
pårørendesamarbeid. 
 
 
5.7 SiR, Psykiatrisk klinikk, KV, post B2 + SV, post AMC2 
 
Hensikten med prosjektet 
Vi ønsket gjennom deltakelse i prosjektet å bedre behandlingstilbudet til pasientene. Vi laget 
en sjekkliste der alle pasienter med tentativ diagnose fra F30-33 ville gjennomgå spesielle 
tiltak. Målet var da at vi ville sikre grundig utredning, sikre rett medisinering, redusere antall 
re-innleggelser og gi en adekvat psykoedukativ behandling. Vi ville sikre oss at pasientene 
faktisk fikk den behandlingen de har krav på. 
 
Mål 
Alle pasienter med tentativ diagnose (F30-33) skal utredes og behandles etter et standard 
program på B2 innen utgangen av april 2003. 
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Fremdrift 
Gruppen har hatt ukentlige møter, der arbeidet er blitt fordelt. Vi laget et standard program, 
med flere tiltak, til hver pasient i prosjektet. Teamet rundt pasienten krysset av for hvert tiltak 
som ble gjennomført. Vi arrangerte en FAGDAG 8.april, der miljøpersonell ble prioritert. 
Brukte egne forelesere. 
Fra midten av februar redusert bemanning i stab, og vi har hatt overbelegg hver uke. 
Enkelte dager har det viktigste vært å sørge for at pasientene får medisin og blir ivaretatt best 
mulig. En del pasienter har ikke fått tilbud om standardiserte tiltak før utskrivning. De er 
likevel tatt med i prosjektet. 
 
Vi har satt tiltakene i system. Merket av hvilken tid de enkelte tiltakene er blitt gjort.  
Pasientene har fått sykehusets serviceerklæring ift affektive lidelser. Det er verdt å merke seg 
at liggetiden er nær fordoblet i prosjektperioden sammenliknet med baseline. Skyldes dette at 
pasientene har vært innlagt i lenger tid for å få tid til å gjennomføre tiltakene, eller er det 
andre årsaker? Travelhet i posten og underbemanning på behandlersiden virker inn her. Hva 
betyr det for behandling pasientene har fått? 
 
Resultat 
Både vår registrering, og pasientenes tilbakemeldinger viser at posten maktet å endre sin 
praksis i forhold til målsetningen.  Slik sett har prosjektet vært vellykket.  Prosjektet har på 
den andre siden vært tidkrevende i forhold til pasientene og postens personale. I en akuttpost 
er arbeidet ofte uforutsigbart og sårbart. Det har posten merket i form av stadig overbelegg. Vi 
innser at et prosjekt av denne type krever tid og oppmerksomhet, og vi er spørrende til 
hvordan, og om vi kunne prioritert annerledes.  Selv om fokus på målgruppen er viktig, er det 
også et spørsmål om denne tilnærmingen har vært den mest hensiktsmessige ut fra en samlet 
vurdering, og om de endringer vi oppnådde bidrar til bedre behandling for pasienten.  
 
Den endring av praksis som ble oppnådd gjennom prosjektet har i ettertid blitt standard for 
behandling av denne gruppen, men det er noe større differensiering av førstegangs- vs 
reinnlagte pasienter.  
 
5.8 Sykehuset Telemark HF  

Psykiatrisk distriktsklinikk, psykiatrisk poliklinikk, Skien 
 
Hensikten med prosjektet 
Gjennom prosjektet ønsket vi å bedre den diagnostiske kompetansen hos alle terapeutene for 
tidligere å kunne identifisere bipolare affektive lidelser. Vi ønsket også å bedre kvaliteten på 
behandlingstilbudet til denne pasientgruppen.  
 
Mål, arbeidsmål og delmål 
Hovedmålsetting: Øke identifikasjonen av personer med bipolare affektive lidelser med 25%. 
Delmål:                 Kvalitetssikre medikamentell behandling og oppfølging. 
                              Øke forekomsten av familiesamtaler 
Arbeidsmål:          Heve kompetansen om bipolare affektive lidelser ved internundervisning  
                              og opplæring i bruk av diagnostiske hjelpemidler. 
 
Endringer vi har prøvd ut 
Systematisk bruk av M.I.N.I på alle nye pasienter i prosjektperioden. 
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Systematisk bruk av nye retningslinjer for biokjemisk og nevrologisk utredning og 
behandlingsprinsipper. 
Bruk av ide-hefte ved familiesamtaler og tilbud om familiesamtaler til alle i denne 
diagnosegruppen. 
 
Hva har vi oppnådd med å arbeide etter denne metoden 
Gjennombruddsprosjektet som metode har vært strukturerende og hjulpet oss til å holde fokus 
på de endringene vi har søkt å oppnå. 
Vi har klart å endre våre interne rutiner i tråd med målsettingene. 
 
 
5.9 Anne Hulda Skuterud, psykologpraksis, Lillehammer 
 
Målsetting 
Rediagnostisere pasientar i ”privatpraksis” der det kan dreie seg om bipolar II eller bipolare 
blandingstilstandar med raske svingningar. Vurdere om det er haldepunkt for å tilrå utprøving 
av stemningsstabiliserande medikasjon. 
 
Resultat  
Diagnostisering av denne type problematikk er komplisert sjøl med utvida kunnskap, 
systematisering av kunnskap, bruk av diagnostiske instrument som MIMI og SCL-90 og bruk 
av metodar som EEG og MR. Eg har opplevd at det har hatt begrensa verdi å bruke dei 
diagnostiske instrumenta, men derimot opplevd det som nyttig å vidareutvikle mitt kliniske 
skjønn og arbeid med ei detaljert utforsking av fenomena sammen med klienten i ein god 
terapeutisk allianse. Systematisk bruk av genogram og drøfting av tregenerasjons-perspektivet 
sammen med klienten kjennes meiningsfult. Det gir tilgang til viktig materiale og kan også 
bidra til den psykoterapeutiske prosessen. 
 
Eg har opplevd det som inspirerande og lærerikt å ta del i prosjektet. Det har medført at eg har 
fått tilgang til ny forskning og tenkning omkring bipolare lidelsar, og har gjort meg skjerpa 
mht diagnostikk. Eg opplever imidlertid at vi er på eit tidleg stadium i fagfeltets utvikling, og 
at mange spørsmål både med omsyn til diagnostikk og behandling er uavklara. Enkelte av 
mine pasientar valgte å prøve ut stemningsstabiliserande medikasjon. Erfaringane var svært 
varierte. Enkelte opplevde ein klar effekt, andre ingen. Min konklusjon er at det tradisjonelle 
psykoterapeutiske arbeidet med fokus på relasjon, empati, bekrefting, innsikt og styrking av 
evne til eigenomsorg også framover vil vera mine hovedreiskaper.  
 
 
5.10 Sogn senter for barne- og ungdomspsykiatri 
 
Hensikten med prosjektet 
Innføring av tilbud om Individuell Plan for klienter i behov av langvarige og sammensatte 
tjenester innen barne- og ungdomspsykiatrien ved SSBU. 
 
Mål, arbeidsmål og evt. delmål 
Samarbeid med SINFEF om utarbeiding av skjema for Individuell Plan for barn og ungdom. 
Utprøving og innføring av dette skjema ved tre avdelinger ved SSBU. 
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Endringer 
Vi har sett en økning ved alle avdelinger og innen utgangen av mai 2003 ble det endelige 
skjema tilgjengelig fra SINTEF og kan lastes ned gratis fra internett: 
www.sintef.no/units/unimed/nislos/helpsykplan .  
 
Hva er oppnådd med arbeidet etter denne metoden 
Betydelig endring ved økning i tilbud om Individuell Plan til klienter som har krav på dette. 
Økt interesse for bruk av skjema i samarbeid med 1.linjen og andre offentlige instanser.  
 
 
5.11 Ungdomspsykiatrisk Akuttenhet, Ullevål universitetssykehus 
 
Hensikten med prosjektet var å systematisere våre utredningsrutiner som er grunnlaget for  
diagnostisering generelt, og spesifikt for affektive lidelser i dette gjennombruddsprosjektet. 
Dette for å sikre at diagnoser blir stilt på et tilstrekkelig faktagrunnlag. I prosjektet ligger det 
en bevisstgjøringsprosess i forhold til tverrfaglig arbeid og effektivitet/målrettet arbeid. Vi 
ønsket i større grad å strukturere vårt arbeid innenfor en tidsakse, og ikke minst bedre 
integreringen av utredninger som gjøres av ulike faggrupper i avdelingen.  
 
Målsetningen var på bakgrunn av dette; ”Kvalitetssikre diagnostisering av affektive lidelser 
ved at det blir avholdt diagnostisk konferanse ("staff”) for 75% av alle pasienter innen 4 uker 
fra innleggelse”. For å kunne se nærmere på grunnlaget diagnosene ble satt på, registrerte vi 
hva slags utredningsarbeid som var gjort for hver pasient. Dette gjorde oss i stand til å si noe 
om utredningens bredde og/eller dybde i lys av for eksempel problemstillinger ved 
innleggelse og oppholdets varighet. 
 
Endringer vi har oppnådd er å ha diagnostisk konferanse innen 4 uker for 75% av pasientene. 
Om denne trenden har holdt seg etter prosjektperioden har vi foreløpig ikke oversikt over. Vi 
har som del i prosjektet utviklet et observasjonsskjema, for å bli mer fokusert i våre 
observasjoner med hensyn til affektive symptomer. Dette skjemaet er ment å gi bedre 
oversikt, og kanskje kunne beskrive en endringsprosess i løpet av en behandlingsperiode. Mer 
erfaring trengs her for å kunne konkludere om skjemaet er i tråd med intensjonen.  
 
Sekundærgevinster vi har oppnådd ved å delta i prosjektet er den bevisstgjøringen som 
ligger i å sette av tid til å fokusere på en avgrenset problemstilling på arbeidsplassen. Det gir 
mulighet til å tydeliggjøre det som er bra, og fokusere på forbedring hvor prosessen 
monitoreres. Bruk av statistisk prosesskontroll (SPC) er i så henseende et spennende verktøy 
som monitorerer endringene. Arbeidet har ført til en økt bevisstgjøring når det gjelder hva 
som kan måles og hva som ikke kan måles. Vi har fått mer trygghet i forhold til å revurdere 
egne mål på bakgrunn av dokumentert erfaring.   
Det å sette sammen ulike yrkesgrupper i prosjektet har gjort at det tverrfaglige automatisk har 
blitt sentralt. Dette anser vi som helt nødvendig for å kunne nyttegjøre oss av de ulike 
faggruppers spesifikke kompetanse på en tilfredsstillende måte.  
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5.12 Psykiatrisk poliklinikk, Vinderen DPS 
Diakonhjemmet sykehus 

 
Hensikt 
Bedre diagnostikk av lidelser i det bipolare spektrum 
 
Mål/arbeidsmål 

• Økt bevissthet hos behandlere ved poliklinikken på symptomer, ev. komorbiditet som 
kan indikere lidelse i det bipolare spektrum.  

• Forbedret journalregistrering: 75% av journaler på nyhenviste saker skal ha 
dokumentert affektive symptomer, behandlingshistorikk, sykehistorie, 
familieanamnese, rus, komparentopplysninger/familiekontakt og tentativ diagnose 
etter 3. samtale. 

 
Endringer som er prøvd ut 

1 Undervisningsserie om bipolar lidelse; epidemiologi, symptomer, komorbiditet, 
differensialdiagnostiske utfordringer. 

2 Utprøving, evaluering og innføring av screeninginstrumentet MDQ. 
3 Utarbeidet sjekkliste til behandlerne til bruk ved utredning av affektiv og komorbide 

lidelser. 
 
Resultat 
Undervisning alene var ikke tilstrekkelig til å måle signifikant endring i 
journaldokumentasjon. Likevel har fokuset på bipolar lidelse/undervisning ført til signifikant 
bedret registrering av hypoman-/maniske episoder og økt bevissthet (mange henv. til 
prosjektet for kasusdrøftinger). Målemetoden avdekker generelle mangler i 
journaldokumentasjon i forhold til mål i avd.håndbok. Det er foreløpig for tidlig å måle 
effekten av innføring av screeninginstrument, sjekkliste. 
 
Konklusjon/erfaringer 

• Behandlerne er mer bevisst med hensyn til symptomer på bipolar vs. unipolar lidelse. 
• Målemetoden avdekker mangler i journalføring og har gitt indikasjoner for stor 

variasjon mellom behandlere i journaldokumentasjon. 
• Vanskelig å opprettholde fokus på prosjektet samtidig med betydelige strukturelle 

forandringer på arbeidsplassen. 
• Stor utfordring å få medarbeidere til å forandre på sin rutine, lettere å engasjere nye 

medarbeidere enn rutinerte behandlere.  
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Kapittel 6  
 
Prosjekt i prosjektet – erfaringer med stigma 
 
I enkelte gjennombruddsprosjekt blir det organisert et gjennomgående prosjekt som alle er 
invitert  å delta i – dette kalles  prosjekt i prosjektet. Ekspertgruppen vedtok at erfaringer med 
stigma skulle være tema for prosjekt i prosjektet (PiP). Vi ønsket dermed å sette fokus på den 
stigmatiseringen som vi antar psykiatriske pasienter blir utsatt for, både innen hjelpeapparatet 
og i samfunnet for øvrig. Vi ønsket å undersøke opplevd grad av stigma og sette fokus på 
dette viktige området.  
Ekspertgruppens medlem Janecke Thesen fikk ansvar for utarbeiding og presentasjon av et 
spørreskjema til bruk i de deltakende avdelingene og poliklinikkene. Skjemaet finnes i 
vedlegg 2, der det også er redegjort for bakgrunnen for utviklingen av spørreskjemaet  
 
Dessverre var det lav oppslutning blant de deltakende enhetene. 12 av de 24 enhetene leverte 
ingen skjema. 11 enheter leverte fra 1 til 18 skjema, til sammen 57 skjema. Med et så lite 
materiale har vi valgt å ikke presentere materiale fra de enkelte avdelingene, men å presentere 
ett hovedresultat; satt opp i radardiagram: 
 

 
 
Figuren viser at de pasientene som leverte spørreskjema hadde opplevd mer stigmatiserende 
holdninger og krenkende handlinger i møte med folk flest, enn i møte med tjenestene. De 
hadde opplevd mer anerkjennelse og respekt, styrking og støtte, samt anti-stigma-arbeid i 
møte med tjenestene enn i møte med folk flest. 
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Kapittel 7 
 
Dokumentasjon av forbedringer ved hjelp av  
statistisk prosesskontroll (SPC) 
 
Dag Hofoss 
Artikkelen er skrevet av Dag Hofoss etter avslutningen av gjennombruddsprosjektet ”Bruk av 
tvang”. 
 
Et sentralt ledd i gjennombruddsmetoden er ideen om å gjøre små lokale utprøvinger av 
forbedringsideer. ”See what you can achieve by next Thursday” står det på t-skjortene som 
IHI har brukt til å promovere spredningen av denne måten å drive kvalitetsforbedringsarbeid  
på, og ”Demings sirkel”  

ble, i Norge som i USA og Sverige, brukt som bilde på hvordan prosessen skulle rulle 
oppover kvalitetsforbedringsbakken ved gjentatte små omdreininger av hjulet hvis omkrets 
var delt inn i ”Plan”, ”Do”, Study” og ”Act”.  
 
En av erfaringene fra det første gjennombruddsprosjektet, og for den saks skyld også fra de to 
neste, var at helsepersonell ikke uten videre lot seg overbevise om at småskalaeksperimenter 
var en god ide. Det stanset ikke prosjektene. Det er ingen forutsetning for kvalitetsforbedring 
at en kartlegger endring og utvikling i henhold til en bestemt systematikk, og både i 
Gjennombruddsprosjektet Keisersnitt og Gjennombruddsprosjektet Intensivmedisin ble 
oppnådd gode resultater av avdelinger som ikke adopterte denne monitoreringsteknikken. Den 
sentrale prosjektledelsen ble likevel slått av misforholdet mellom prosjektets grunnleggende 
terminologi og formen på det lokale forbedringsarbeid i mange av de deltakende avdelinger. I 
prosjektets samlinger (FS 1, 2 og 3) og overfor og gjennom prosjektets veilederkorps ble det 
lagt betydelig vekt på at en nyttig vei å gå var småskalautprøvinger ”by next Thursday”. Av 
rapportene fra de deltakende avdelinger, og kanskje enda mer av de uformelle samtaler under 
prosjektsamlingene, var det imidlertid tydelig at en lokalt ikke var like opptatt av ”Demings 
sirkel”. Det var ikke noe alarmerende problem, for mange avdelinger gjorde store framsteg i 
retning av de mål de hadde satt seg. Men det reiste først spørsmålet om hvorfor er 
helsearbeidere ikke så opptatt av småskalaeksperimenter, og dernest spørsmålet hva skal 
eventuelt til for å vekke deres lyst til slikt. 
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Etter en stund gikk det opp for oss at mange oppfattet ”Demings sirkel” som et ord i 
kvalitetsforbedringsliturgien. Og travle helsearbeidere er ofte ikke velvillig innstilt overfor ny 
sjargong, de ønsker nye og bedre løsninger, ikke mer moderne ord. 
Kvalitetsforbedringsspråket er, i den grad det bare er ny terminologi, snarere et hinder enn en 
hjelp. For hva annet er den, enn ny flaske til gammel vin – et nytt navn på hypotetisk-deduktiv 
metode, som ikke ble oppfunnet av vår tids kvalitetsforbedringsekspert Edward Deming, men 
har vært vitenskapens grunnprinsipp siden Aristoteles? ”Slik har vi alltid gjort”, kan 
helsepersonell si, og med full rett: på bakgrunn av vår erfaring danner vi oss hypoteser, vi 
prøver dem ut, aksepterer eller forkaster dem – og tenker gjennom problemene ut fra 
kunnskap vi dermed har ervervet. Slik gjør vi når vi forsker, og slik gjør vi i det daglige, når 
vi f.eks. justerer enkeltpasienters medisinering, og vi trenger ikke lære det på nytt, under en 
ny overskrift.  
 
Den andre grunnen til at helsepersonell ikke uten videre lar seg engasjere i småskalaforsøk er 
at en har lært at en må ha ganske store datasett for å kunne trekke statistisk sikre slutninger. 
Både i khikvadrattesting av forskjeller mellom fordelinger og i t-testing av forskjeller mellom 
gjennomsnitt er det slik at skal risikoen for å tro på en utvalgstilfeldighet være mindre enn 5 
prosent , må antallet observasjoner være et ganske stort tall – mye større enn hva en rekker å 
observere ”innen neste torsdag”. 
 
Gradvis gikk det opp for oss i den sentrale prosjektledelsen at vi måtte supplere påminnelsene 
om Deming med å fortelle om en type statistisk analyse som ikke er mye brukt i 
helsetjenesten, men som er en viktig del av det statistisk-matematiske armamentarium i 
mange andre fag, nemlig tidsserieanalyse. Det har vi derfor gjort, både i 
Gjennombruddsprosjektet Intensivmedisin og enda mer i Gjennombrudds-prosjektet Psykiatri. 
Vi har inkludert slik demonstrasjon i plenumsforedrag under forbedringsseminarene, og 
veilederkorpset har hatt egne samlinger med det som tema, ledet av overlege Juan Robbie 
Mathisen ved Haukeland og kvalitetsrådgiverne Aleidis Skard Brandrud og Lill De Grève ved 
Ullevål. Og resultater av det avtegner seg over tid i prosjektene. Mens rapportene fra de 
deltakende avdelingene i Gjennombruddsprosjektet Keisersnitt så å si ikke inneholdt 
referanser til slike teknikker, dukket de opp i rapportene fra intensivavdelingene, og enda mer 
fra avdelingene som deltok i Gjennombruddsprosjektet Psykiatri.  
 
Tidsserieanalyse og statistisk prosesskontroll 
Når oppgaven er å studere resultater over tid, er den naturlige løsning å bruke en metode som 
er laget nettopp for det formålet. Det finnes mange teknikker i den familien. De har alle 
samme etternavn: tidsserieanalyse. Tidsserieanalyse er utviklet i andre vitenskaper, nemlig i 
fag som studerer sykluser som ingen vet hva kommer av, nemlig i økonomien (konjunkturer) 
og meteorologien (klimasvingninger). Hvis en tror at markedet er en selvstendig kraft som 
selv produserer konjunktursvingninger eller hvis en ikke ønsker å tro at den globale 
temperaturøkingen skyldes noe som menneskene har gjort, ja, da må vi predikere utviklingen 
ut fra observasjonsseriens iboende mønster. En parallell fra helsetjenesten er at det kan hende 
at det er bortkastet tid å forsøke å tilbakeføre pasienttilfredshet til kjennetegn ved pasienter, 
som alder, utdanning, inntekt og kjønn (”det er de unge, de middels høyt utdannete, de 
trekvart rike og kvinnene som er misfornøyd”), for det kan hende at pasienttilfredshet går i 
konjunkturbølger. Vi er så å si inne i vår misnøyes vinter – men etter vinter kommer vår, det 
vet vi, for det har det alltid gjort før. I så fall er det bortkastet tid å forsøke å predikere 
framtida ut fra regresjonslikninger der de uavhengige variablene er endringer i 
pasientunderlagets alder, utdanning, inntekt og kjønn, i stedet bør en studere 
tilfredshetssvingningene med tanke på å avdekke deres iboende dynamikk, dvs deres mønster. 
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Hovedtyngden av tidsserieanalyselitteraturen handler om identifiseringen av fasongen på 
autoregressive integrerte prosesser med bevegelige gjennomsnitt, f.eks. ad modem Box-
Jenkins: ARIMA-analyse (av AutoRegressive Integrerte tidsserier med Moving Averages): er 
prosessen autoregressiv, er den integrert, og har den bevegelig gjennomsnitt, og hvilken 
formel følger den da? 
 
Men det finnes også en enklere slektning: statistisk prosesskontroll, SPC. I vår sammenheng 
innebærer det at en legger merke til et problem, planlegger et forbedringstiltak, iverksetter den 
planlagte intervensjonen og studerer endringene i den første perioden etter at forbedringen ble 
gjort,. dvs gjennomfører et lite eksperiment, og registrerer resultatobservasjonene over tid, dvs 
plotter dem langs tidsaksen i stedet for å slå dem sammen i to grupper med overskriften ”Før” 
og ”Etter”. Slagordet i statistisk prosesskontroll er da også (TRSP: Plot the dots!) ”Plot the 
dots!”  
Helsepersonell er vant til at det skal temmelig mange observasjoner til før en kan våge å 
bygge beslutninger på dataene. Men det gjelder ikke hvis observasjonene utgjør en tidsserie. 
Ordet ”påhverandrefølgende” innebærer viktig tilleggsinformasjon. En kan nemlig trekke 
statistisk sikre konklusjoner på grunnlag av ganske få observasjoner dersom observasjonene 
utgjør en tidsserie. En sett av observasjoner som er gjort etter hverandre med jevne 
mellomrom er noe helt annet og mer informativt enn en gruppe observasjoner som er gjort 
samtidig. Sett at en prosess har en kjent og stabil medianverdi – f.eks. at medianen for den 
andel av pasientene som sa seg svært fornøyd med oppholdet i avdelingen for ukene i de siste 
tre årene er 60 %. Plottet uke for uke var det naturligvis variasjon, noen uker var det mer enn 
60, andre uker mindre. Men plottet viser en stabil prosess som svinger omkring et bestemt 
nivå. Så gjør vi en intervensjon: vi melder tilbake til avdelingen hva pasientene sier om denne 
og andre avdelinger. Uka etter ligger prosenten over 60. I en stabil prosess er sannsynligheten 
for dét 50 % (det kan like gjerne svinge litt opp som litt ned), så det ligger ikke noe viktig 
signal i det. Også neste uke ligger skåren over prosessens tidligere medianverdi. Men i en 
stabil prosess er sannsynligheten for to påhverandrefølgende uker over medianen ½* ½ = 25 
%, så det er ikke noe viktig signal i det heller – og heller ikke i at verdien i uke 3 også ligger 
over medianen: ½* ½*½ = 12,5 %, så fortsatt er her ikke noe signal. En kan heller ikke i uke 
4 våge å tro på en forbedring, for fire gode uker på rad vil skje i (½)4 = 6,25 % av 
tidsserieobservasjonene av en prosess der ingen endring har skjedd. Men sannsynligheten for 
å observere en prosentandel over medianen fem uker på rad er bare (½)5 = 3,125 % om 
prosessen er stabil. Dermed har vi et statistisk sikkert signal om endring i prosessen: 
pasientene ser faktisk ut til å ha blitt mer fornøyd (p < ,05). Og nøkkelen til å oppdage 
signalet i så få observasjoner er å se at konsekutive observasjoner er noe annet enn samtidige 
tverrsnittsobservasjoner. Kanskje trenger en litt flere. Vil en ikke løpe så stor risiko som 5 % 
for å tro på en tilfeldighet, men maksimalt 1 %, må en ha sju på rad over gjennomsnittet (for 
½7 = 0,0078125, dvs under 0,01), og vil en ikke løpe større risiko enn 5 promille, må en ha 
åtte på rad (for ½8 = 0,00390625, dvs under 0,005).  
 
Men det er viktig å holde fast ved en ikke kan si statistisk sikkert at en har oppdaget en 
endring i en prosess uten at en har minst fem oppfølgingsobservasjoner. Enda vanligere enn å 
være for sein til å se signalet i en tidsserie er nemlig å være for rask. De to feilene 
(overforsiktighet, type 2-feil, og godtroenhet, type 1-feil) er så å si forankret i hver sin 
rolleposisjon i helsetjenesten: forskere krever ofte for store materialer (”En kan ikke trekke 
slutninger når vi ikke har flere observasjoner enn de vi rekker å få i dette korte prosjektet”), 
ledere reagerer ofte på for små materialer (”Nå går det dårligere enn før – jeg må skynde meg 
å gjøre noe”).     
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Det er nemlig mange som synes de ser trender der ingen kan vite om det finnes noen. Det er 
vanlig når en snakker om nasjonaløkonomien: ”I forrige kvartal var overskuddet på 
handelsbalansen 900 millioner, i dette kvartalet var det bare 400 – så nå går det raskt 
utforbakke”. Men om de to punktverdiene hørte hjemme i en tidsserie der en alltid hadde 
vekslet mellom et overskudd på mellom 100 millioner og 1000 millioner, var det ingen grunn 
til alarm - heller ikke om overskuddet pleide å svinge om 200 millioner.  
 
Skal en unngå å se spøkelser, men samtidig oppdage de signaler som finnes i små datasett 
ordnet over tid, må en vite om de formelle teknikker som finnes for å analysere tidsrekker. De 
er altså to: tidsserieanalyse og statistisk prosesskontroll. Her ikke tid/sted til å si mer om 
tidsserieanalyse. Men jeg skal forsøke å gi en intuitiv forståelse av hva statistisk 
prosesskontroll er, og et par smakebiter. 
 
Utgangsideen er begrepet ”naturlig variasjon”. Alle prosesser, også de helt stabile, er 
kjennetegnet av naturlig variasjon, og oppviser litt ulike verdier på ulike tidspunkter. Fordi alt 
styres/påvirkes av en lang rekke faktorer vil prosessresultater fordele seg ”nokså normalt”. Å 
kjøre til jobben, f.eks., tar som oftest normalt lang tid. Men noen ganger går det utrolig greit 
(liten trafikk, bare grønne lys), andre ganger tar det håpløst lang tid (alle kjører samtidig med 
oss, bare røde lys, damer får motorstopp og menn med hatt kolliderer etc etc). Slike dager har 
et spesielt navn: ”The Day from Hell”. De er fryktelige, men de gir ingen grunn til angst for at 
nå går det nedover. Vi vet jo at det ikke er fordi vi er blitt dårligere til å kjøre at turen tok så 
lang tid i dag: kjøretiden er bare et uttrykk for prosessens normalvariasjon. I statistisk 
prosesskontroll kalles det også for ”common cause”-variasjon. Den skyldes, som navnet sier, 
et sett av faktorer som er til stede hele tida. Noen av dem trekker oppover, andre nedover, og 
noen ganger er de som trekker oppover litt sterkere, andre ganger dominerer de som drar 
nedover. Derfor svinger prosessverdiene opp og ned – men så langt variasjonen bare er 
”common cause variation”, vil den svinge omkring et  gitt nivå. 
 
Alle prosesser har sin normalvariasjon. Den kan identifiseres. Ofte kalles den for ”prosessens 
stemme”, eller ”kapabilitet”. Og det er prosessens stemme som er utgangspunktet for alt 
vettugt forbedringsarbeid. Å gripe inn i en prosess fordi en er misfornøyd med en måleverdi 
(eller to, eller tre, eller fire) betyr ofte at en forsøker å rette på noe som grunnleggende sett er i 
orden. ”Tampering” heter det i den engelskspråklige litteraturen om statistisk prosesskontroll 
– på norsk kunne det kanskje kalles klåing.  
 
For husk: en må observere minst fem fallende (eller synkende) verdier på rad for å kunne 
snakke om en trend. For er prosessen stabil, kan neste verdi like gjerne ligge over som under 
den sist målte. Men å tro at to synkende verdier på rad betyr en negativ trend, er å løpe en 
risiko på 25 % for å ta feil. Resonnementet som viser det, er det samme som over. Å tro at tre 
stigende (eller synkende) verdier på rad signaliserer en trend, er å løpe en risiko på 12,5 % for 
å ta feil osv. Minst fem må til. Og vil en ikke løpe større risiko enn én prosent for å gjøre en 
type 1-feil og tro på en trend som bare var en tilfeldighet, må en, parallelt med det vi sa over, 
ha sju på rad. 
 
Det er ofte fristende å mene at en har oppdaget at en prosess forverrer seg. Men det er viktig å 
unngå å tro at en ser endringer der det i virkeligheten bare er normal fluktuasjon rundt et 
stabilt gjennomsnitt, både når en behandler pasienter og når en administrerer 
helsetjenestesystemer. 
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Ut fra egen erfaring vet vi at ”The Day from Hell” kan ramme den beste. En viktig 
generalisering er at det også hender andre. Ut fra den erkjennelse kan en som leder unngå 
fristelsen til å klå på prosesser som er i orden, og dermed spare arbeidsplassen for 
omkostninger og seg selv for ubehag. 
 
Klåing har nemlig regelmessig to slags uheldige konsekvenser. For det første kan over-
årvåkenhet slite en helt ut. Et berømt – og i statistisk prosess kontroll-folkloren nærmest 
klassisk – eksempel er Demings kvalitetssikringsarbeid i en papirfabrikk i New Hampshire. 
Den vanskeligste biten av prosessen var glansingen av papiret. Det ble aldri helt bra, fort var 
papiret for blankt, for matt, for grovt, for ujevnt osv. Maskinen hadde mange ratt, og 
operatøren skrudde på dem så han ble svett, men uten varig suksess, og etter formiddagens 
serie med ”finjusteringer” var mannen både utslitt og nedstemt. Demings løsning var å be 
mannen sitte rolig mens hans plottet variasjonen i papirkvalitet. Det overraskende resultatet 
var at variasjonen ble mindre når operatøren ikke justerte maskinen hele tida. Maskinen ga 
rett og slett slike resultater, det var slik den var. Så lenge glansingen foregikk ved hjelp av 
denne teknologien, ble resultatet slik. Løsningen var ikke større innsats, det som må til, er en 
ny framstillingsmåte, en endret prosess. 
  
For det andre kan prosess-klåing skade samarbeidsklimaet. Ofte tar klåingen form av at 
medarbeidere refses for uheldige resultater som de ikke kunne rå med, men som uttrykker 
prosessens naturlige variasjon, dens stemme. Spissformulert er poenget at enhver prosess er 
perfekt designet for å gi nøyaktig de resultater den faktisk gir. Av og til skyldes dårlige 
resultater naturligvis slurv eller udugelighet. Men stort sett er produksjonsresultatene er 
prosessens stemme. Og folk reagerer når sjefen refser dem for dårlige resultater som egentlig 
bare er tilfeldig variasjon i en stabil prosess. De reagerer ulikt: noen aksepterer skrapen, blir 
nedfor og mister selvtillit, andre blir kontrære, mer eller mindre varig. Men begge typer 
reaksjoner er en unødig kostnad i produksjonsprosessen.  
 
Dessuten avstedkommer klåingen mer direkte produksjonstap. Noe medisinsk-teknisk utstyr 
(film, legemidler) må oppbevares kjølig. I juli registrerer sykehuset mange feil som kunne ha 
kommet av at slike redskap ikke fungerte. Direktøren innkaller avdelingssjefen, som ikke har 
noen god forklaring. Og det er ikke rart, for det er ingen forklaring, det var ikke en gang noe 
som krevde forklaring – det var bare prosessens stemme som var slik, resultatene i juli var 
dårligere enn vanlig, men innenfor prosessens normalvariasjon. Men så er det det at på et så 
høyt sjefsnivå må møter gi forklaringer. De enes derfor om at kjølelageret nok ikke var kaldt 
nok, og driftssjefen får beskjed om å kontrollere det. Det er bortkastet tid: han finner ingen 
feil, for det var, som sagt, ingen feil. Men for sikkerhets skyld (eller av andre grunner, f.eks. 
fordi han lenge har ønsket en anledning til akkurat det) skifter han 
fustasjopphengsforkoblingen som han aldri har fått penger til på driftsbudsjettet. Og det verste 
er at det blir aldri oppdaget at det var bortkastet. ”Mirakuløst” viser det seg nemlig at i neste 
måned er feilene færre - for slik er naturlig variasjons vesen: verdiene går opp og ned, selv i 
en stabil prosess. Men bortkastet var det likevel. 
Et annet berømt anekdotisk eksempel er beretningen om flyvåpenobersten som av prinsipp 
refset alle som landet med et hump. Og han kunne glede seg over å få bekreftet sin 
pedagogiske teori hver gang: refs må være effektivt, for nesten ingen gjorde to ekstremt 
dårlige landinger på rad. Ros, derimot, er feilslått, for den som fikk skryt for en eksepsjonelt 
jevn landing, klarte nesten aldri å lande så fint neste gang. Men regresjon mot middelverdien 
er naturlig variasjons vesen og stabile prosessers stemme.  
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Hvordan finner en så prosessens stemme? Hvordan identifiserer en de trendtilløp og verdier 
som varsler at her er det ikke bare naturlig variasjon, men at noe spesielt er på ferde? 
 
Det gjør en ved å tegne diagrammer der en plotter observasjonene over tid (”Plot the dots!”). 
Diagrammene er av to hovedtyper: run-diagrammer og kontroll-diagrammer. 
 
Et run-diagram er, som vist i figur 1, et tidsserieplott som viser observasjonsrekka og dens 
medianverdi. 
 

 
Figur 1. Run-diagram. Antall beltelagte pasienter per måned. Markering av 

punktverdier og median. 
 
 
Medianen er verdien til den observasjon ligger midt i den rangordnete fordeling av 
observasjoner, slik at den ene halvparten av observasjonene har lavere verdier, den andre 
halvparten høyere. Dersom antallet observasjoner er et likt tall, er ingen enkeltobservasjon i 
midten, men da ligger medianen midt mellom verdien til den øverste observasjonsverdien i 
nederste halvdel og den laveste observasjonsverdien i øverste halvdel. Et talleksempel gjør det 
tydelig. Om vi hver uke i ti uker har observert andelen tilfredse pasienter, kan tallene se ut 
som i tabell 1. 
 

Tabell 1. Andel tilfredse pasienter uke for uke gjennom 10 uker (%) 
Uke 1 Uke 

2 
Uke 

3 
Uke 

4 
Uke 

5 
Uke 

6 
Uke 

7 
Uke 

8 
 

Uke 
9 

Uke 10 

72 78 69 71 66 70 66 73 76 74 
 
I rekka av prosenter er de fem laveste verdiene 66, 66, 69, 70 og 71 og de fem høyeste 72, 73, 
74, 76 og 78. Medianverdien blir dermed (71+72)/2 = 71,5. 
 
Et kontrolldiagram inneholder, som vist i figur 2, observasjonsrekka, dens gjennomsnittsverdi 
og øvre og nedre kontrollgrense, dvs grensene for normalvariasjonen i den observerte 
prosessen. 
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Figur 2.  Kontrolldiagram. Andel (proportion) pasienter behandlet med fysiske 

tvangsmidler. Markering av punktverdier, gjennomsnitt og øvre 
kontrollgrense (ØKG). 

 
 
Mens det bare finnes en type run-diagram, er kontrolldiagrammer av ulike typer, etter 
dataenes art. Det fører for langt å gå inn i det i denne artikkelen, så vi skal her bare se på de to 
enkleste. Det aller enkleste er XmR-diagrammet, som er det mest anvendelige, i den forstand 
at en alltid kan bruke det – de andre typene fordrer at dataene er av bestemte slag. Det andre 
eksemplet er p-diagrammet, som en anvender når en studerer endringer over tid i 
prosentandeler.      
 
Run-diagrammer 
Figur 3 viser telefonhenvendelser utenfor kontortid til legekontoret i en kommune, plottet 
over 32 måneder, i prosent av alle henvendelser til legekontoret. I måned 17 iverksatte 
kommunen et tiltak som den håpet skulle redusere antallet unødige oppringninger om kvelden 
og natta: den delte ut til alle husstander et egenomsorgshefte som forklarte hvilke vanlige 
skader og sykdommer som ikke krevde øyeblikkelig legehjelp, men godt kunne vente til 
legekontoret åpnet neste dag. Spørsmålet er om run-diagrammet gjør det rimelig å forkaste 
nullhypotesen om at vi har å gjøre med en stabil prosess som bare oppviser tilfeldig variasjon 
rundt et bestemt nivå. 
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Figur 3. Telefonhenvendelser til legekontoret etter stengetid. 
 
To tester på om run-diagrammer viser mer enn normal fluktuasjon rundt et gitt nivå er 1) om 
det inneholder ”for lange” runs, og 2) om det inneholder for mange stigende (eller synkende) 
verdier på rad. 
Den første testen (”For lange runs?”) sjekker om det har foregått et nivåskift (permanent eller 
midlertidig). Dersom vi ser en lang run, så må det ha vært noe som har holdt verdien fast over 
(eller under) medianen gjennom lang tid. Tilfeldig variasjon omkring et fast nivå vil innebære 
at observasjonene svinger omkring medianen, og ikke ligger spesielt lenge over (eller under) 
den av gangen. 
Hva betyr så ”for lang”? Carey & Lloyd (2001) gir svaret i form av tabell 2, som viser 
hvordan det avhenger av hvor mange observasjoner en har. ”Brukbare” observasjoner er 
observasjoner som ikke ligger på medianen. En observasjon som ligger akkurat på medianen 
avbryter ikke en run, men forlenger den heller ikke, den skal rett og slett ikke telles med.  
 
    Tabell 2. For lange runs? 

Antall brukbare observasjoner Hva er ”for langt”?  
Under 20 Runs på 7 eller flere 
20 eller flere Runs på 8 eller flere 

 
Run-diagrammet i figur 3 inneholder 32 brukbare observasjoner (ingen ligger på medianen). 
Det har én slik for lang run. De 11 månedsverdiene 17-27 ligger alle under medianen for hele 
perioden, og tilsier at en kan forkaste nullhypotesen om at prosessen er stabil og bare oppviser 
tilfeldig variasjon omkring en fast medianverdi. I nesten et år etter at selvhjelpsheftet var 
distribuert, holdt andelen telefonhenvendelser etter kontortid seg lav. 
 
Den andre testen (”For mange stigende (eller synkende) observasjoner på rad?”) sjekker om 
tidsserien inneholder noen trend. Igjen er spørsmålet hvor mange som må til for å utgjøre en 
trend. Carey og Lloyd gir svaret i form av tabell 3. 
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    Tabell 3. Trender? 
Antall brukbare observasjoner Hva er ”for mange stigende (eller 

synkende) verdier på rad?” 
5-8 5 eller flere 
9- 20 6 eller flere 
21 eller flere 7 eller flere 

 
Svaret blir igjen at vi kan forkaste nullhypotesen om at prosessen var stabil gjennom den 
observerte perioden. For verdiene for de sju påhverandrefølgende månedene 23-29 stiger og 
stiger. (Hvorfor en ikke skal telle med måned 22, er ikke den starten på stigningen? Nei, den 
skal ikke telles, for i måned 22 visste en ikke annet enn at verdien for den måneden var lavere 
enn for måned 21. Først i måned 23 så en en stigning. Derfor er måned 23 den første av den 
sammenhengende rekka av måneder med stigende verdier.  
Begge run-diagram testene konkluderer altså med at en kan forkaste påstanden om at her ser 
vi en stabil prosess som bare viser tilfeldig variasjon på et stabilt nivå. Det er ikke det som at 
her ser vi at selvhjelpsheftet hadde den effekt at telefonhenvendelsene etter kontortid ble færre 
– men at effekten gradvis fortok seg og at antallet slike henvendelser etter hvert steg videre. 
Spørsmålet om hva det var som gjorde det midlertidige nivåskiftet og skapte trenden må 
diskuteres for seg – det eneste de to testene viser er at en kan forkaste nullhypotesen om at 
ikke noe spesielt skjedde.          
 
Kontroll-diagrammer 
I den grad det en lurer på er om prosessen har skiftet nivå eller oppviser en trend, trenger en 
ikke mer for å besvare spørsmålet enn å kunne tegne et run-diagram og gjennomføre de to 
testene vist over. Og ofte er det nok. Det helt grunnleggende kvalitetsforbedringsspørsmål er 
om det går bedre eller verre, og det er det samme som å se om her bare er normal variasjon 
eller om prosessen viser nivåskift eller trend. Det kan imidlertid hende at en også vil analysere 
variasjonens størrelse, eller studere enkeltavvik nøyere. Avvik fra normalen kan være 
interessante selv om de ikke avtegner nivåskift eller trend. De kan f.eks. leses som tegn på at 
prosessen er dårlig skjermet, og det kan mange ganger være interessant informasjon. I 
industrien er det nesten alltid viktig. En bildel skal f.eks. ha en bestemt størrelse. Litt vil 
størrelsen naturligvis variere, for det finnes ikke den maskin eller den prosess som gir på 
mikrometeren samme resultat hver eneste gang, og små variasjoner kan det være bedre å la 
være å klå med. Men det er viktig å monitorere variasjonen. Når en ser et stort utslag, er det et 
signal om at noe uvanlig har slått inn i prosessen. Og når en ser mange utslag av merkbar 
størrelse kan det bety at nå må maskinen til overhaling og prosessen justeres. Og om en har en 
variasjon som i og for seg er jevn og ikke inneholder oppsiktsvekkende enkeltutslag, men 
likevel er større enn konkurrentens, kan det bety at en burde stille strengere toleransekrav til 
produksjonsprosessen. Variasjonen i produksjonsprosessen kan f.eks. bety at bilkundene og 
journalistene etter noen år vil bemerke at denne bilen skrangler mer enn andre. 
En stor forskjell på produksjonen i industrien og i helsetjenesten er at kliniske prosesser pr 
definisjon er ustabile. Monitorer en f.eks. intensivpasienters tid på respirator, vil en 
nødvendigvis se tidsserieplot med variasjon og enkeltutslag som ville fått en bilprodusent til å 
konkludere at produksjonsprosessen er ute av kontroll. Men i klinikken betyr det som regel 
ikke prosessfeil. Det er klart at det i blant kommer pasienter som skal ligge 80 døgn på 
respirator, det er fordi han trenger det, og ellers ville ha dødd – og ikke fordi avdelingen har 
glemt ham eller fordi prosessen har sviktet på andre måter. Likevel kan det være interessant å 
studere variasjonen i også helsetjenesteprosesser ved hjelp av kontrolldiagrammer. Et 
eksempel kan være blodsukkervariasjon: at en diabetiker er velregulert, betyr at variasjonen 
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over tid skal være liten og jo færre ekstremverdier det er, jo bedre er det. Et annet eksempel 
kan være at epikrisene skal jevnt og trutt være utsendt innen x dager.               
Det finnes som sagt mange typer kontrolldiagrammer. En oversikt over typene, og hvordan en 
velger det som passer best til de data eller den problemstilling en har, finnes f.eks. i Carey og 
Lloyd (ss 70-77).  
I det nedenstående illustrerer jeg bruken av kontrolldigrammer ved to kliniske eksempler a) 
”Går keisersnittfrekvensen opp?”, og b) ”Tar det kortere tid enn før å få 
overvåkingspasientene koplet til monitoreringsutstyret?”. Det første eksemplet viser bruken 
av p-diagram, det andre av XmR-diagram. Begge er hentet fra Carey og Lloyds lærebok, som 
etter min vurdering er den enkleste og beste innføringsboka om statistisk prosesskontroll i 
helsetjenesten. Det finnes imidlertid andre: en annen lettlest bok om emnet, som i likhet med 
Carey og Lloyd også er grundig, er Wheeler DJ, Chambers DS. Understanding Process 
Control. SPC Press, Knoxville, Tenn. 1992. 
 
Kontrollchart for keisersnittfrekvenser 
Ledelsen ved fødeavdelingen blir oppsøkt av en bekymret medarbeider som sier at han tror at 
nå blir keisersnittene hyppigere. ”Prosessen er ute av kontroll” sies det ofte i slike tilfeller. 
Avdelingssjefen, som naturligvis misliker ikke å ha kontroll, for det er jobben hans å ha det, 
bestemmer seg for å undersøke saken ved hjelp av statistisk prosesskontroll. Prosenttallene er 
vist i tabell 4. 
 

Tabell 4.  Antall keisersnitt og antall fødsler i alt i de siste 27 måneder.  
Fra Carey & Lloyd. 

Month Number of 

Primary C-Sections 

Total Deliveries 

January 1990 65 370 
February 64 383 
March 77 446 
April 59 454 
May 64 463 
June 74 431 
July 72 443 
August 67 451 
September 59 433 
October 65 407 
November 60 381 
December 68 406 
   
January 1991 62 374 
February 48 355 
March 57 393 
April 64 417 
May 66 434 
June 55 421 
July 51 417 
August 82 444 
September 65 429 
October 69 411 
November 62 386 
December 66 357 
   
January 1992 58 373 
February 47 370 
March 59 415 

Plottet for 14-månedersperioden er vist i figur 4. 
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Figur 4. Keisersnittprosenten de siste 12 månedene. Fra Carey & Lloyd, 

utsnitt av figur 6.15. 
 
Plottet kan tyde på at prosenten går oppover. Her er rett nok ingen trend som er lang nok til å 
være et signal om prosessendring, men vi ser kanskje et nivåskift?  
 
Men så er naturligvis dét at en alltid må velge hvilken periode en skal plotte. Plotter en 
prosessen så langt bakover som det finnes data, løper en risikoen for å bestemme prosessens 
stemme ut fra data for helt sikkert ulike perioder. Her, f.eks., har avdelingen bare hatt samme 
bemanning i 27 måneder, og før det skjedde det mye som kan ha hatt betydning for 
keisersnittfrekvensen. Derfor plotter avdelingsledelsen tallene for de 27 månedene som 
prosessen har vært uendret i, men ikke mer, jfr figur 4. 
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Figur 5.  Keisersnittprosenten for 27 måneder. Fra Carey & Lloyd, hele 

figur 6.15. 
 
Et slikt kontrolldiagram kalles et p-diagram, fordi det baserer seg på 
gjennomsnittssannsynligheten (p) for at en barselkvinne skulle bli forløst ved keisersnitt. Det 
viser denne gjennomsnittsprosenten (gjennomsnittet av enkeltmånedenes p-verdier) samt 
kontrollgrenser som er basert på standardavviket for fordelingen av observerte 
månedsprosenter.  
 
Den gjennomsnittlige keisersnittprosenten for hele perioden, som er 15,41, sier hvilken 
keisersnittandel avdelingen gjennomsnittlig må regne med å ha framover, dersom dens 
obstetriske prosess er stabil, dette er grunntonen i prosessens stemme. 
 
Og så har prosessen øvre og nedre kontrollgrenser. Etter flertallsvedtak blant de statistikere 
som driver med SPC, ligger kontrollgrensene plussminus 3 standardavvik unna 
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prosessgjennomsnittet. Standardavviket gir et bilde av normalvariasjonen i 
observasjonsmengden (serien med keisersnittprosenter, måned for måned). De månedene som 
ligger mer enn tre standardavvik unna gjennomsnittsprosenten for perioden, defineres som så 
avvikende at de må være uttrykk for at prosessen i den/de måneden(e) må ha vært påvirket av 
mer enn de vanlige faktorene.  
 
En kan spørre: hvorfor akkurat tre sd, hvorfor ikke to, eller, rettere:1,96 sd – det er jo den 
grensen som med 5 % sikkerhet identifiserer et avvik fra normalvariasjonen, dvs – i SPC-
språket - en ”særlig effekt” (”special cause variation”)? Svaret er at en i industrien stort sett 
har funnet at omkostningene ved å gå inn og justere en prosess som det er en 
femprosentssjanse for at er i orden, er for store. Prosessjustering krever alltid tid og krefter 
(og sosiale kostnader), og en risiko på 5 % for at endringen bare er klåing, er i flertallets øyne 
for mye. I industrien vil en tradisjonelt ikke gripe inn for å forbedre en produksjonsprosess før 
det er minst 99,73 % sikkert at det er noe i veien med den. Ordet ”urovekkende” betyr altså i 
industrien ikke bare ”Mer enn 1,96 sd unna gjennomsnittet”, det betyr ”Mer enn 3 sd unna”. 
Den risiko en i industrien maksimalt vil akseptere for å feilaktig å tro at det er noe galt med en 
prosess, er altså ikke 5 %, men mye mindre, bare 0,27 %. Men industriens standardsvar er 
selvsagt ikke riktigere enn andre svar. I industrien er konsekvensene av prosessfeil ikke så 
nært knyttet til liv og død som i helsetjenesten, så der kan en kanskje tillate seg å vente lenger 
med å gripe inn i en prosess som en er i tvil om. På den annen side er det også i helsetjenesten 
noe som heter over-iver. Dessuten er det ikke fra steintavlene vi har regelen om at ”det er 
trygt nok når p er mindre enn 5 %”, dvs at kontrollgrensene må være på plussminus 1,96 sd. 
Også dét er en tommelfingerregel som er vedtatt med knapt flertall. En må alltid velge selv 
hvilken risiko en vil løpe for å gjøre type 1- og type 2-feil.    
 
Men uansett hvor mange standardavvik ut en vil legge kontrollgrensene som varsler om en 
bør gripe inn, må en kunne regne ut standardavviket som kontrollgrensene er multipler av. I p-
charts følger det av formelen for standardavvik i binomiske fordelinger: sd = √[p(1-p)/n], der 
p er gjennomsnittsandelen keisersnitt for hele den plottete perioden, dvs alle de observerte 
månedene sett under ett (her: 15,41 %) og n er antallet fødsler i hver måned. 
 
Av denne formelen ser vi forøvrig hvorfor kontrollgrensene i figurene over ikke var tegnet 
som rette linjer: grunnen er at sd avhenger av n (jfr formelen), og det varierer fra måned til 
måned hvor mange fødsler avdelingen hadde: lav n gir videre grenser, høy n går trangere 
grenser. 
 
Av kontrolldiagrammet i figur 16 ser vi at dette er en prosess som er under statistisk kontroll. 
Observasjonsserien oppviser verken trender eller oppsiktvekkende avvikende enkeltmåneder. 
Så lenge intet spesielt skjer eller blir gjort, vil en i gjennomsnitt måtte forvente at 15,41 % av 
forløsningene i denne avdelingen skjer ved keisersnitt, og at en i enkeltmåneder vil kunne ha 
både langt flere (noe over 20 %) og langt færre (ca 10 % - kan ikke sies endelig, fordi antallet 
fødsler pr måned svinger (mange fødsler = snevrere kontrollgrenser, få fødsler = videre 
grenser, med få fødsler skal det med andre ord større avvik i sectioandel til før en kan si 
statistisk sikkert at her har det skjedd noe uvanlig, at prosessen var ute av kontroll). 
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XmR-diagram for hvor lang tid det tar å kople opp monitoreringsutstyret for 
overvåkingspasienter som har vært gjennom en bypassoperasjon til? 
 
Plotter vi pasientene fortløpende med hensyn på hvor mange minutter gikk det faktisk for 
hver enkelt pasient før alle slanger og ledninger var koplet opp, ser bildet ut som i figur 6. 
 

 
Figur 6. Oppkoplingstid for 32 påhverandrefølgende pasienter i januar (før 

intervensjonen) og februar (etter intervensjonen).  
Fra Carey & Lloyd, figur 6.8. 

 
Kontrollgrensene angir grensene for normalvariasjonen i prosessen, verdier utenfor dem er så 
sjeldne at de antakelig betyr at disse tilfellene er det noe spesielt med. I slike tilfeller bør en 
vurdere om det bare var vedkommende pasient eller gruppe pasienter som var så annerledes at 
det måtte være slik, eller om prosessen er uhensiktsmessig konstruert (generelt, eller for denne 
typen pasienter). I klinikken kan det som sagt ofte være det første. På en av 
plenumsssamlingene i Gjennombruddsprosjektet Psykiatri viste vi et kontrolldiagram med 
store utslag – det dreide seg om beltelegging, og vedkommende institusjon hadde høye tall for 
juli, og mange av deltakerne sa spontant ”Aha, så det var hos dere Frederik var den 
sommeren”. 
 
Kontrollgrensene er konstruert ut fra variansen i prosessresultatene. Jo større variansen i 
prosessen faktisk har vært, jo mer skal til før en vil definere enkeltverdier som 
oppsiktsvekkende. Vi leter altså etter enkeltpasienter eller pasientsekvenser hvis tilkoplingstid 
er mer forskjellig fra prosessgjennomsnittet enn prosessens normalvariasjon tilsier. I dette 
eksemplet ser vi at variasjonen fra pasient til pasient er ganske stor. Det betyr at det skal mye 
til før en kan si at en pasient er oppsiktvekkende forskjellig, dvs klart mer enn vanlig 
forskjellig fra de andre pasientene. Kontrolldiagrammet som vi bruker til å analysere dette 
eksemplet, kalles et XmR-diagram. X betyr at chartet viser de enkelte observasjoner, dvs det 
antall minutter det tok å kople opp monitoreringsutstyret for hver pasient, mR at det bygger 
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sine kontrollgrenser på prosessens ”moving range”, dvs på hvor forskjellig (målt i antall 
minutter) hver pasient var fra pasienten før. Spredningen i observasjonene beregnes som 
gjennomsnittet av disse forskjellene: jo høyere gjennomsnittsforskjellen er, jo mer forskjellige 
var pasientene. Kontrollgrensene er multipler av dette gjennomsnittet – og for å si det med en 
gang: plussminus 2,66 ganger gjennomsnittsforskjellen.  
 
Hvorfor nettopp 2,66, og ikke, f.eks. 1,96.  Det korte svaret er: ”Av grunner som bare 
matematikere forstår; tallet kan derfor læres utenat på samme måte som vi har lært at pi er 
3,14”: innholdet av en sirkel er 3,14 ganger kvadratet av sirkelradien - bare matematikerne 
forstår hvorfor, men de har etterprøvd hverandre nok til at vi andre kan stole på det. Det litt 
lengre svaret, som dog fortsatt invokerer matematikernes troverdighet, er at observasjoner 
utenfor plussminus 2,66 gjennomsnittsforskjeller er like sjeldne som observasjoner utenfor 
plussminus 3 sd, slik at også de bare opptrer i 0,27 % av manifesteringene av en stabil 
prosess.    
 
Figur 6 viser at gjennomsnittstiden for disse pasientene var 26,4 minutter. Forskjellene i 
tilkoplingstid mellom påhverandrefølgende pasienter (som altså er vårt uttrykk for variasjonen 
i prosessen) var i gjennomsnitt 6,5 minutter. Kontrollgrensene blir derfor 26,4 minutter 
plussminus 2,66*6,5 minutter, og det gir en øvre kontrollgrense på 26,4 + 17,3 = 43,7 
minutter og en nedre på 26,4 – 17,3 = 9,1 minutter. 
 
Vi kunne naturligvis brukt samme type kontrolldiagram som over, dvs et p-diagram. Vi kunne 
jo ha registrert bare hvor stor andel av oppkoplingene hver dag (eller hver uke, om det ikke 
skjer så mange hver dag) som tok mer enn X (f.eks. 30) minutter – slike 
måloppnåelseskriterier er ikke så sjeldne. Men vi gjør ikke det: i dette kapitlet er poenget 
nettopp å presentere to typer kontrolldiagrammer. Det finnes for øvrig enda flere, jfr 
litteraturen, men en kommer langt med disse to – særlig med dette siste, som alltid lar seg 
anvende, jfr Wheeler DJ, Chambers DS. Understanding Process Control. SPC Press, 
Knoxville, Tenn. 1992. 
 
Hadde prosessen vært stabil (”i statistisk kontroll”), ville en lest disse tallene slik: i 
gjennomsnitt vil pasientene som kommer fra bypassoperasjon, trenge 26,4 minutter på å bli 
tilkoplet alt monitoreringsutstyret. For noen pasienter vil tilkoplingen ta så mye som 43,7 
minutter, mens andre vil være klare på 9,1 minutter. 43,7 minutter er ikke et varseltegn, og 9,1 
minutter betyr ikke at ”nå har de endelig lært hvordan det skal gjøres”. Begge verdiene, både 
den høye (43,7 minutter) og den lave (9,1 minutter) hører til prosessens normalvariasjon. 
Begge er uttrykk for den samme underliggende arbeidsprosess: etter 43,7 minutter vil det 
komme kortere perioder, etter 9,1 vil det bli observert lengre. Å belønne teamet som klarte det 
på 9,1 minutter, er å berede grunnen for senere å bli ekstra skuffet over nettopp disse 
medarbeiderne (”Hvordan kunne de bli så slappe, endatil etter at jeg hadde gitt dem en 
konferansereise i belønning! Neimen om de skal lure meg til å gi slik belønning en annen 
gang!”). Å refse de som brukte 43,7 minutter er også feil (med mindre en vet noe annet om 
arbeidet enn det som framkommer av kontrollchartet).  
 
Konklusjonen blir at denne prosessen ikke er i statistisk kontroll. Den viser en forbedring: det 
tar kortere tid etter hvert. Kontrollgrensene i diagrammet er nettopp konstruert for å 
undersøke om en intervensjon har hatt effekt. Her er gjennomført et forsøk som siktet mot å 
gjøre tilkoplingene raskere. Diagrammet viser tilkoplingstidene for 16 pasienter før 
forbedringsforsøket og 16 etter. Og kontrollgrensene er utregnet på grunnlag av tall for de 16 
preintervensjonstilfellene. For: når en er ute etter å se hvordan resultatene fra den endrete 
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prosessen legger seg i forhold til den opprinnelige prosessens stemme, må en sørge for å ha 
identifisert den først. Så kan en i neste omgang bestemme den endrete prosessens stemme, og 
lete etter to ting: a) om grunntonen har forandret seg i ønsket retning, og b) om den tilfeldige 
variasjonen er blitt mindre (dvs om plussminus 2,66*gjennomsnitts-forskjellen mellom hver 
pasient og den neste definerer et smalere intervall enn før). 
 
Figur 7 viser tydelig at det er tilfellet her. 
 

 
Figur 7 Oppkoplingstid for 16 påhverandrefølgende pasienter i april.  
  Fra Carey & Lloyd, figur 6.10. 
 
Den endrete prosessen har en kapabilitet, utregnet etter tilkoplingstiden for 16 pasienter i 
april, som kan beskrives slik: gjennomsnittstiden er redusert til 10,7 minutter, 
gjennomsnittsforskjellen fra pasient til pasient er nede på 1,7 minutter, og intervallet mellom 
kontrollgrensene er såpass trangt som fra en øvre grense på 10,7 + 2,66*1,7 = 10,7 + 4,5 = 
15,2 minutter til en nedre på 10,7 – 4,5 = 6,2 minutter. 
 
Forbedring med og uten statistisk prosesskontroll 
Over har jeg argumentert for at tidsserieanalyser i form av statistisk prosesskontroll er nyttig, 
og vist ved noen eksempler hvordan en på den måten fortere enn ved tradisjonelle 
sammenlikninger av før- og etter-verdier kan få statistisk sikre svar på spørsmålet om det går 
bedre eller verre. 
 
Avslutningsvis vil jeg likevel gjenta at en naturligvis kan drive vellykket forbedringsarbeid 
også uten å gjøre bruk av statistisk prosesskontroll. Mange av avdelingene som deltok i 
Gjennombruddsprosjektet Psykiatri har vist det. Selv om flere av avdelingene i dette 
gjennombruddsprosjektet enn i de forrige har laget tidsserieplott, er de fortsatt et mindretall. 
Og mange av dem som ikke har brukt slike monitorerings- og analyseteknikker rapporterer 
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om gode resultater. Fra utprøvingsjournalene og sluttrapportene laget til prosjektets siste 
samling, Forbedringssseminar 3 i Tromsø 11-13 juni 2001, fra en avdeling som ikke brukte 
slike teknikker, kan f.eks. hitsettes, vilkårlig utvalgt blant de mange som meldte om gode 
resultater:  ”... har effektivisert utredning og tidsbruk, noe som nær har halvert liggetiden på 
tvungen observasjon. Når vi i tillegg har vist at disse pasientene sjelden overføres til videre 
tvungent psykisk helsevern vil denne reduksjonen [...] innebære en betydelig reduksjon av 
tvangsbruk.” En annen enhet rapporterte slik: ”Vår hovedmålsetting var nådd allerede i 2. 
periode, nemlig en reduksjon på mer enn 25 %. Tallene for periode 3 viste at antallet 
liggedøgn på tvang var redusert med ca 34 %, dette er betydelig mer enn vi hadde antatt. Vi 
ser også at trenden holder seg i 4. periode – en reduksjon på 35 % totalt. Vi er overrasket over 
at vi har kunnet få til en så markant endring med klart avgrenset, overkommelig innsats!”. Og 
fra en tredje meldtes: ”Det vi har oppnådd med dette prosjektet er at antall innleggelser etter 
§3-6 er redusert med 50 % sammenlignet med samme periode i fjor [...] til tross for at det har 
vært 50 flere innleggelser i år sammenlignet med samme periode i fjor”. 
 
Litteratur: 
Carey, R. G. and Lloyd R. C.: Measuring Quality Improvement in Health Care. Milwaukee, 
Wisconsin: Quality Press 2001. 
Wheeler DJ, Chambers DS. Understanding Process Control. SPC Press, Knoxville, Tenn. 
1992. 
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Vedlegg 1  
Deltakere i gjennombruddsprosjektet 
 
Deltakende avdelinger og praksiser 
Aker universitetssykehus HF 
Avd. 8, Bygg 17 
Klinikk for psykiatri Gaustad 
Sognsvannsveien 21 
0320 Oslo 
 

Seksjon for akuttpsykiatri 
Sykehuset Telemark HF 
Psykiatrisk sykehusklinikk 
Ulefossveien 
3710 Skien 
 

Senter for barne- og ungdomspsykiatri 
Boks 26 Vinderen 
0319 Oslo 
 

Sykehuset Buskerud HF 
Psykiatrisk avdeling 
3400 Lier 
 

Blakstad sykehus 
Allmennpsykiatrisk klinikk 
Avdeling 3 
Postboks 143 
1371 Asker 
 

Sanderud sykehus 
Avdeling A 
Akuttpost 1 
Postboks 68 
2312 Ottestad 
 

Sanderud sykehus 
Avdeling A 
Intermediærpost A3 
Postboks 68 
2312 Ottestad 
 

Allmennpsykiatrisk poliklinikk 
DPS-Skien 
Psykiatrisk distriktsklinikk 
Sykehuset Telemark HF 
3710 Skien 
 

Seksjon for intermediærpsykiatri 
Sykehuset Telemark HF 
Psykiatrisk sykehusklinikk 
3710 Skien 
 

Psykisk helsevern Øsfold HF 
Klinikk for akuttpsykiatri Post G1 
Postboks 584 
1612 Fredrikstad 
 

Vest-Agder sykehus HF 
Psykiatrisk avdeling 
Serviceboks 416 
4604 Kristiansand S 
 

Diakonhjemmets Sykehus 
DPS Vinderen 
Postboks 85 Vinderen 
0319 Oslo 
 

Sandviken sykehus/Åstveit DPS 
Helse Bergen 
5035 Bergen 
 

Haugesund sjukehus 
Psykiatrisk avdeling 
5500 Haugesund 

Rogaland Psykiatriske Sjukehus  
Akuttpsykiatrisk avdeling 
Postboks 1163 Hillevåg 
4095 Stavanger 
 

Helse Nordmøre og Romsdal HF 
Molde sjukehus, DPS 
Bj. Bjørnsonsvei 45/47 
6407 Molde 

Psykisk Helsevern i Sør-Trøndelag HF 
Avdeling Østmarka 
Box 3008, Lade 
7441 Trondheim 

Nordlandssykehuset Bodø Psykiatri 
Salten Psykiatriske Senter 
Kløveråsveien 1 
8001 Bodø 
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Jæren DPS 
4340 Bryne  
 

Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark  
1385 Asker 
 

Ungdomspsykiatrisk akuttenhet 
Sognsveien 9B 
0450 Oslo 
 

Hallingdal sjukestugu  
Psykiatrisk enhet 
3570 Ål 
 

Psykolog Anne Hulda Skuterud  
Lilletorget 1 
2615 Lillehammer 
 

Psykolog Marie Hulleberg 
Johannes Brunsgt. 11 
0452 Oslo 
 

 
 
 
Veiledergruppe 
Juan Robbie Mathisen (koordinator) 
Aleidis Skard Brandrud 
Lill De Greve 
Scotty Stumoen 
Sissel Andreassen 
Mette Fredheim 
Øyvind Antonsen 
Ove Kjell Andersen 
Thomas Østerby 
Tove Hovland 
Marianne Lund Anderssen 
Hans Asbjørn Holm 
 

Ekspertgruppe 
Gerd-Ragna Bloch Thorsen (leder), Norsk 
psykiatrisk forening 
Trond Aarre, Norsk psykiatrisk forening 
Ulrik Malt, Norsk psykiatrisk forening 
Johan Fredrik Krohn, Norsk psykiatrisk 
forening 
Per Føyn, Norsk psykiatrisk forening  
Janecke Thesen, Norsk selskap for 
allmennmedisin 
Torkil Berge, Norsk Psykologforening 
Hans M Nordahl, Norsk Psykologforening 
Astrid Rødseth, Norsk Sykepleierforbund 
Nina Aa Smeby, Norsk Sykepleierforbund 
 

 
Legeforeningens sekretariat 
Hans Asbjørn Holm 
Anne Sofie Torp 
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Vedlegg 2  
Prosjekt i prosjektet – Spørreskjema  
 
 
 Utfylt skjema returneres til:

Den norske lægeforening v/Torp
Postboks 1152 Sentrum

0107 Oslo
 
Avdelingens navn: _________________________________ 
 
Spørreskjema om holdninger 
Takk for at du vil fylle ut dette skjema om holdninger ved psykiske lidelser. Skjemaet 
du har fått av din kontakt fyller du ut alene og legger det så i konvolutten du har fått. Vi 
ønsker erfaringer du selv har opplevd det siste året. Har du spørsmål underveis kan du 
spørre kontakten. 
Du må gjerne skrive noen linjer til slutt hvis det er spesielle ting du ønsker at vi skal få 
vite av det du har erfart. For at det skal bli mulig å gi tilbakemelding til den enkelte 
avdeling om hva slags erfaring pasienter der har gjort seg, er avdelingsnavnet skrevet på 
skjemaet. Det er også viktig at vi får noen generelle opplysninger av den som fyller ut 
skjemaet. Undersøkelsen er anonym og det vil ikke bli mulig å finne ut hvem som har 
fylt ut det enkelte skjema. Postlegg det derfor selv eller sammen med kontakten så snart 
det er utfylt. 
 
Om erfaringer der du får hjelp og behandling (avdeling, poliklinikk el lign): 
 
1. Tar de ansatte deg på alvor og viser deg respekt til daglig? 

 
Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

2. Har de ansatte tro på deg som et menneske med muligheter? 
 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

3. Lytter ansatte vanligvis oppmerksomt til det du sier og tar 
hensyn til det? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

4. Bryr de ansatte seg om deg? 
 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

5. Formidler ansatte stort sett håp om en god framtid for deg? 
 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

6. Opplever du at den diagnosen du har fått er til nytte for deg? 
 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

7. Respekterer de ansatte dine valg i livet, selv om de er uenige i 
dem? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

8. Kan du regne med å velge en annen behandler dersom du ikke 
liker den du har fått? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

9. Forholder ansatte seg til deg mer som en diagnose, enn som det 
mennesket du er? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

10. Hender det at ansatte hevder at dine psykiske plager er din 
egen skyld? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

11. Tilskriver de ansatte alle dine særegenheter og plager - også 
fysiske - til din psykiatriske diagnose? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

12. Hender det at ansatte krenker deg uten å vite det? Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒
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13. Har du opplevd at ansatte har omtalt deg som "den 
deprimerte", "den manisk-depressive" el lign i stedet for å 
bruke navnet ditt? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

14. Er de ansatte mer opptatt av at symptomene reduseres enn av 
hvordan du har det med livet ditt? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

15. Opplever du at ansatte urettmessig anser deg som voldelig? 
 
 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

16. Har du opplevd nedsettende betegnelser, kallenavn du misliker 
el lign om deg selv fra ansatte? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

17. Har du opplevd krenkende kommentarer el lign om deg selv 
fra ansatte? (f eks "ta deg sammen", "ikke oppfør deg som en 
unge", "du er bare ute etter å bruke systemet" osv) 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

18. Hender det at du blir latterliggjort eller gjort narr av? 
 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

19. Hender det at du blir utsatt for "psyko-vitser" fra ansatte? 
 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

20. Hender det at ansatte skjeller deg ut med grov og ufin 
munnbruk? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

21. Snakker ansatte vanligvis om deg i stedet for til deg og med 
deg på møter som gjelder deg selv? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

22. Har du opplevd at innholdet i journalen blir brukt mot deg 
senere? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

23. Er de ansatte opptatt av dine ressurser og dine sterke sider? 
 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

24. Ville du fortsatt få hjelp og oppfølging dersom alle 
behandlingstilbud var utprøvd uten å virke godt nok? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

25. Får du stort sett den informasjonen du trenger om din sykdom, 
dine medisiner og dine rettigheter? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

26. Gir ansatte uttrykk for anerkjennelse og respekt overfor 
personer med samme diagnose eller plager som deg? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

27. Blir du oppmuntret til å kontakte pasientforeninger, 
selvhjelpsgrupper eller brukerorganisasjoner? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

28. Opplever du at behandlingen styrker ditt selvbilde og din evne 
til å klare deg? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

29. Har du inntrykk av at de ansatte er opptatt av å motvirke 
respektløs behandling av pasienter/klienter på egen 
arbeidsplass? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

30. Har du inntrykk av at de ansatte arbeider med bevisst-gjøring 
og bearbeiding av egne negative holdninger? 

Nei ❒    Delvis ❒   Ja ❒

31. Hvis du skulle oppleve diskriminering (f eks å ikke få en 
stilling eller jobb, eller komme inn på en skole) pga diagnosen 
din, vil du da kunne regne med støtte og konkret hjelp fra de 
ansatte? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

32. Dersom noen behandler deg respektløst eller nedlatende, kan 
du regne med at noen ansatte griper inn? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

33. Oppfatter du de ansatte som allierte når det gjelder å tale folk 
med psykiske plager sin sak i storsamfunnet? 
 
 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒
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34. Har du og/eller folk med tilsvarende diagnoser/plager reell 
representasjon og innflytelse på organisering/drift av 
behandlingstilbudet? 

Nei ❒    Delvis ❒   Ja ❒

35. Finnes det klageordninger el lign der du kan ta opp problemer 
med respektløs og nedlatende behandling? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

36. Er de ansatte opptatt av og indignerte over 
stigmatisering/diskriminering/utstøting av folk med psykiske 
plager? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

 
Om erfaringer i livet generelt. Der det står "folk", tenk naboer/venner/familie 
 
1. Tar folk deg på alvor og viser deg respekt til daglig?  

 
Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

2. Har folk tro på deg som et menneske med muligheter? 
 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

3. Lytter folk flest vanligvis oppmerksomt til det du sier og tar 
hensyn til det? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

4. Bryr folk seg om deg? 
 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

5. Formidler folk stort sett håp om en god framtid for deg? 
 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

6. Opplever du at den diagnosen du har fått er til nytte for deg? 
 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

7. Respekterer folk flest dine valg i livet, selv om de er uenige i 
dem? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

8. Kan du regne med å kunne flytte dersom du ikke liker deg der 
du bor? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

9. Forholder folk flest seg til deg mer som en med en psykiatrisk 
diagnose, enn som det mennesket du er? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

10. Hender det at folk hevder at dine psykiske plager er din egen 
skyld? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

11. Tilskriver folk flest alle dine særegenheter og plager - også 
fysiske - til din psykiatriske diagnose? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

12. Hender det at folk krenker deg uten å vite det? 
 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

13. Har du opplevd at folk har omtalt deg som "den deprimerte", 
"den manisk-depressive" el lign i stedet for å bruke navnet ditt?

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

14. Er folk omkring deg mer opptatt av at symptomene reduseres 
enn av hvordan du har det med livet ditt? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

15. Opplever du at folk urettmessig anser deg som voldelig? 
 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

16. Har du opplevd nedsettende betegnelser, kallenavn du misliker 
el lign om deg selv? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

17. Har du opplevd krenkende kommentarer el lign om deg selv? (f 
eks "ta deg sammen", "ikke oppfør deg som en unge", "du er 
bare ute etter å bruke systemet" osv) 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

18. Hender det at du blir latterliggjort eller gjort narr av? 
 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

19. Hender det at du blir utsatt for "psyko-vitser? 
 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒
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20. Hender det at folk skjeller deg ut med grov og ufin munnbruk? 
 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

21. Snakker folk vanligvis om deg i stedet for til deg og med deg 
på møter der du er tilstede? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

22. Har du opplevd at innholdet i journalen din blir brukt mot deg 
ute i storsamfunnet? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

23. Er folk opptatt av dine ressurser og dine sterke sider? 
 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

24. Finnes det steder du kunne gå for hjelp og oppfølging dersom 
psykiatrisk behandling var avsluttet før du opplevde deg som 
frisk? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

25. Er det mulig å finne fram til informasjon om din tilstand, dine 
medisiner og dine rettigheter? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

26. Gir folk flest uttrykk for anerkjennelse og respekt overfor 
personer med samme diagnose eller plager som deg? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

27. Blir du oppmuntret til å kontakte pasientforeninger, 
selvhjelpsgrupper eller brukerorganisasjoner? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

28. Opplever du at samvær med andre styrker ditt selvbilde og din 
evne til å klare deg? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

29. Har du inntrykk av at folk flest er opptatt av å motvirke 
respektløs behandling av pasienter/klienter, f eks i media? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

30. Har du inntrykk av at folk er opptatt av bevisstgjøring og 
bearbeiding av egne negative holdninger til personer med 
psykiske plager? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

31. Hvis du skulle oppleve diskriminering (f eks å ikke få en 
stilling eller jobb, eller komme inn på en skole) pga diagnosen 
din, vil du da kunne regne med støtte og konkret hjelp fra folk i 
dine omgivelser? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

32. Dersom noen behandler deg respektløst eller nedlatende, kan du 
regne med at noen tilstedeværende griper inn? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

33. Oppfatter du folk omkring deg som allierte når det gjelder å tale 
folk med psykiske plager sin sak i storsamfunnet? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

34. Har du og/eller folk med tilsvarende diagnoser/plager reell 
representasjon og innflytelse på organisering/drift av 
hjelpetilbud i samfunnet som gjelder dere? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

35. Finnes det klageordninger el lign der du kan ta opp problemer 
med respektløs og nedlatende behandling? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

36. Er folk flest opptatt av og indignerte over stigmatisering/ 
diskriminering/utstøting av folk med psykiske plager? 

Nei ❒   Delvis ❒   Ja ❒

 
Hvor gammel er du 
❒  15-19 år 
❒  20-29 år  
❒  30-39 år 
❒  40-49 år 
❒  50-59 år 
❒  60 år og eldre 
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Kjønn 
❒    Mann ❒    Kvinne 
 
Sivilstand 
❒  Enslig 
❒  Samboer  
❒  Gift/partnerskap  
❒  Separert 
❒  Skilt  
❒  Enke/enkemann 
 
Bosituasjon 
❒  Bor alene  
❒  Bor med ektefelle/partner/samboer 
❒  Bor med andre 
 
Hvordan bor du nå 
❒  Storby (mer enn 100 000 innbyggere 
❒  Mindre by (40 000-100 000 innbyggere) 
❒  Liten by/tettsted (mindre enn 40 000 innbyggere) 
❒  Utenfor by eller tettsted 
 
Utdannelse 
❒  Ingen 
❒  Grunnskole 
❒  Videregående skole 
❒  Høgskole/universitet 
 
Hovedinntektskilde 
❒  Lønnet arbeid 
❒  Selvstendig næringsdrivende 
❒  Stønad gjennom folketrygden (sykepenger, rehabiliteringspenger, uføretrygd) 
❒  Sosialhjelp 
❒  Annet 
 
Hvor lenge er det siden du første gang kom i kontakt med psykiatrisk 
hjelpeapparat? 
Antall år: _____________ 
 
Er dette første gang du er innlagt  i psykiatrisk institusjon?  
❒    Ja  ❒    Nei 
 
Hvis du har vært innlagt tidligere, hvor mange ganger har du vært innlagt? 
Antall ganger: ________ 
 
Er du kjent med diagnosen du har fått? 
❒    Ja  ❒    Nei 
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Er  du medlem av noen pasientorganisasjoner som arbeider med å bedre pasienter 
og pårørendes situasjon (f.eks. Mental Helse)? 
❒    Ja  ❒    Nei 
 
Har du noen gang klaget til Kontrollkommisjonen eller Fylkeslegen over en 
innleggelse eller den behandling du har fått? 
❒    Ja, i så tilfelle hvilken?  ❒    Nei 
 
____________________________ 
 
Vi setter stor pris på at du skriver inn dine egne kommentarer. Fortsett gjerne på 
baksiden av skjemaet. Pass på at du ikke skriver noe som kan identifisere deg som 
avsender, dersom du ikke ønsker det. 
 
Igjen, takk skal du ha for at du tok deg tid til dette. 
 
Egne kommentarer:  
 
 
 
Bakgrunn for spørreskjemaet: 
Jeg bruker Goffmann's definisjon av stigma: en egenskap ved en gruppe eller person som gjør  
vedkommende ”utskjemt”, mindreverdig i andres øyne. Denne definisjonen av stigma 
understreker den relasjonelle dimensjonen  og det kontekstavhengige i begrepet: En egenskap 
………..  i andres øyne - eller for å si det med Goffmann selv: ”a special kind of relationship 
between attribute and stereotype” (1). Senere definisjoner har vært opptatt av å skille mellom 
såkalt "felt stigma" og "enacted stigma", der "felt stigma" handler mer om internalisert stigma 
og selv-stigmatisering (2). Ved å formulere spørsmålene mest mulig konkret og 
erfaringsbasert mener jeg vi hovedsaklig får tak i såkalt "enacted stigma". 
 
Jeg har tatt utgangspunkt i "Prosjekt i prosjektet - måling av opplevd tvang" fra 
Gjennombrudd psykiatri I (3), "Pasientstyrt forbedringsarbeid i psykiatriske sengeposter" (4), 
samt mitt eget pågående arbeid med stigmatisering av folk med bl a psykiske lidelser (5, 6). 
Jeg har så gjennomgått en rekke artikler og skrifter om stigmatisering og beslektede emner, 
inkludert materiale fra anti-stigma-kampanjer (bl a Royal College of Psychiatrists (UK) sitt 
femårige "Changing Minds"-program (7, 8); World Psychiatric Association global 
programme to fight stigma and discrimination (9)). Ut fra dette materialet har jeg laget 
konkrete spørsmål til pasienter/brukere som kan besvares med ja, delvis eller nei, fordelt på 5 
dimensjoner. Opprinnelig utkrystalliserte det seg mange flere spørsmål, men jeg har eliminert 
mange, slått sammen noen og strammet dem opp vesentlig. Jeg har videre sjekket 
spørsmålene med en brukerrepresentant jeg har stor tillit til (Bodil Pedersen, personlig 
meddelelse). Hun har erklært alle de inkluderte spørsmålene som relevante, forståelige og 
gjenkjennelige, ikke minst fra arbeid i kontrollkommisjoner. 
 
Fem dimensjoner: 
Anerkjennelse og respekt: 8 spørsmål 
Stigmatiserende holdninger: 7 spørsmål 
Krenkende handlinger: 7 spørsmål 
Styrking og støtte: 6 spørsmål 
Anti-stigma-arbeid: 8 spørsmål 
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Videre har jeg laget to versjoner av spørreskjemaet, ett som gjelder erfaringer med stigma i 
livet generelt, og ett som gjelder erfaringer med stigma i behandlingsapparatet. Begrunnelsen 
for dette er at stigma er noe som finnes rundt oss over alt, sannsynligvis mer utenfor enn 
innenfor behandlingsapparatet. Dette er viktig å dokumentere tydelig når vi velger å kartlegge 
stigma/anti-stigma-arbeid blant oss selv. Det er trolig nok å bruke spørsmålene om stigma i 
livet generelt på et utvalg av pasientene/brukerne. 
 
Spørreskjemaet kan brukes som selvutfyllingsinstrument eller ved intervju. Det må ikke 
nødvendigvis brukes først ved utskrivelse eller ved avslutning av behandling. Intervjuer kan 
være ansatte i organisasjonen, eller andre (folk i kontrollkommisjonen? lokale 
brukerrepresentanter som har fått egnet opplæring? andre?). Spørreskjemaet egner seg videre 
som utgangspunkt for ytterligere utdyping og konkretisering ved gruppeintervjuer, 
gruppediskusjoner, møter mm om opplevd stigma og konsekvenser av stigma. 
 
Resultatene av spørreskjemaene kan brukes lokalt, som en løpende tilbakemelding om 
pasientene/brukernes erfaringer med stigma. Data samles og bearbeides av prosjektet sentralt, 
slik at hver enhet får tilbakemelding om sine resultater i forhold til gjennomsnittet for 
deltakende enheter.  
 
Eventuelle intervensjoner (for å motvirke stigmatiserende holdninger og krenkende 
handlinger eller styrke anerkjennelse og respekt, styrking og støtte, samt anti-stigma-arbeid) 
må initieres/velges av den enkelte organisasjon/enhet. Anbefalte opplegg kan trolig hentes fra 
erfaringer fra andre land (f eks ved kontakt med professor Norman Sartorius (9), eller 
professor Arthur Crisp (7, 8)). 
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