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Bakgrunn
I 2012 satte Helsedirektoratet i gang pilotprosjektet «Rask Psykisk Helsehjelp» (RPH) i 10 norske
kommuner og to Oslo-bydeler (1). Prosjektet dreier seg om å tilby innbyggere over 18 år et
lavterskeltilbud om hjelp med angst og lett til moderat depresjon. Prosjektet er inspirert av et tiltak
som er satt i gang i England: ‘Improved Access to Psychological Therapies’ (IAPT; 2). Alle
medarbeidere i RPH ble opplært i ett år i kognitiv atferdsterapi som er hovedtilnærmingen for
behandlingen i RPH. Etter opplæringen satte Folkehelseinstituttet i gang datainnsamlingen for
evalueringen. Dette notatet beskriver noen foreløpige funn fra evalueringen av RPH i Notodden. Mer
spesifikt legges det frem en del deskriptive resultater, i hvilken grad behandlingen i RPH henger
sammen med redusert symptomnivå på angst og depresjon samt økt livskvalitet.
Metode
Evalueringen benyttet en prospektiv kohortstudie-design og klienter ble bedt om å fylle ut
spørreskjemaer ved starten, under og ved slutten av behandlingen. På grunn av begrensete ressurser
hadde vi ikke mulighet til å inkludere en kontrollgruppe. Depressive symptomer ble målt ved bruk av
Patient Health Questionnaire (PHQ; 3) og angst ble målt ved bruk av instrumentet Generalised
Anxiety Disorder (GAD; 4). For å identifisere personer som har klinisk signifikante nivåer av angst og
depresjon brukes følgende grenseverdier: PHQ (høyere skåre enn 9) og GAD (høyere skåre enn 7).
The Warwick Edinburgh Mental Well Being Scale (WEMWBS; 5) ble brukt som et mål på livskvalitet.
Resultater
Ifølge registreringssystemet til evalueringen tok 167 klienter i Notodden kontakt med RPH mellom
september 2014 og august 2015. Av disse har 85 startet behandlingen. 73 prosent av de behandlede
klientene deltok i evalueringen.
Av klientene som deltok i evalueringen, kontaktet 29.4 prosent RPH via fastlegen og 58.8 prosent tok
kontakt selv. Resten ble henvist av annet helsepersonell. 79.4 prosent av klientene var kvinner.
Aldersfordelingen var 14.5 prosent i gruppen 18-24 år, 43.5 prosent i gruppen 25-44 år, 40.6 prosent
i gruppen 45-67 år og 1.4 prosent var eldre enn 67 år. 43.5 prosent av klientene hadde
høyskole/universitetsutdanning. De hyppigst nevnte grunnene til å søke hjelp hos RPH var
henholdsvis bekymring (n=57), depresjon (n=52), engstelse (n=47), stress (n=38), trøtthet (n=31), og
søvnproblemer (n=29). 95.7 prosent av klientene rapporterte at de har hatt symptomene lengre enn

6 måneder. Ved starten av behandlingen hadde 84.3 prosent av klientene klinisk signifikante nivåer
av angst og depresjon.
Per 1. august hadde vi 54 pasienter som er registrert som ferdig behandlet. Av disse har 51 (94.0
prosent) fylt ut spørreskjema ved starten av behandlingen og minst et skjema i løpet av
behandlingen. 46 (85.2 prosent) har fylt ut skjema ved slutten av behandlingen. Når data ved slutten
av behandlingen manglet ble «last-observation-carried-forward»-metoden brukt.
Som vist i figur 1 var der en sterk reduksjon i symptomer på depresjon (t(50)=6.8; p<.001) og angst
(t(50)=8.2; p<.001) i løpet av behandlingen. Effektstørrelsene på endringene var store for både
depresjon (Cohens d = .96) og angst (Cohens d = 1.14) og var sammenlignbare med resultater fra de
første pilotene i England (6).

Figur 1. Pre-post gjennomsnitts score for PHQ (symptomer på depresjon) og GAD (angst) i Notodden (n=51)

Livskvalitet økte betydelig i løpet av behandlingen også (t(50)=-5.8; p<.001, se figur 2) og
effektstørrelsen kan klassifiseres som stor (Cohens d = -.81).

Figur 2. Pre-post gjennomsnitts score for WEMWBS (livskvalitet) i Notodden (n=51)
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Foreløpige konklusjoner
Foreløpige resultater fra spørreskjemaundersøkelsen i Notodden er lovende med hensyn til
symptomlindring etter behandling, og er omtrent like gode som resultatene fra de første
undersøkelsene som ble gjennomført for å evaluere IAPT i England. Inkludering av flere klienter er
nødvendig for å kunne gjøre mer detaljerte analyser og for å komme til mer presise konklusjoner om
effektstørrelser for endring i depresjon, angst og livskvalitet i løpet av behandlingen. Mer data er
også nødvendig for å kunne presentere resultater om effekten av behandling på arbeidsdeltakelse.
Ideelt sett er det ønskelig med en randomisert kontrollert studie for å bekrefte disse foreløpige
funnene.
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