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Sammendrag 

Forfatter: Sandra Maria Källén og Helga Meta Høie 

Tittel: Behandling av depresjon og angst med jobbmestrende oppfølging. 

En evaluering av Kveldspoliklinikken Raskere tilbake, DPS Vinderen - et tiltak for 

mennesker som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. 

Hovedveileder: Tim Brennen 

Biveileder: Torkil Berge 

 

Bakgrunn: Kveldspoliklinikken Raskere tilbake, DPS Vinderen tilbyr strukturert psykologisk 

korttidsbehandling mot depresjon og angst for personer tilknyttet arbeidslivet som er 

sykemeldt eller står i fare for å bli det. I tillegg til å redusere symptomer og øke funksjonsnivå 

blant pasientene, ønsker Kveldspoliklinikken å øke sysselsetting og redusere sykefravær blant 

pasientene. Behandlingen har derfor et jobbmestrende fokus, med utgangspunkt i en filosofi 

om at arbeid kan virke positivt for psykisk helse. Klinikken ønsker å implementere prinsipper 

om lettilgjengelig, evidensbasert behandling, nå ut til en brukergruppe som ellers ikke får et 

fullverdig tilbud, samt være et alternativ til medikamentell behandling. 

Forskningsspørsmål: I hvilken grad øker sysselsettingen hos pasientene som mottar 

behandling på Kveldspoliklinikken Raskere tilbake, og i hvilken grad endres pasientenes 

symptomtrykk? 

Metode: Dette er en observasjonell prospektiv kohortstudie som bygger på datamateriale 

innsamlet av Kveldspoliklinikken. Deltakerne i studien er 164 pasienter på klinikken. Målene 

som analyseres i studien er spørsmål arbeidssituasjon, symptomer på angst og depresjon, samt 

jobbengasjement. Evalueringen er gjennomført ved bruk av beskrivende statistikk og 

utprøving av statistisk og klinisk signifikans. De statistiske metodene som er blitt brukt er t-

tester, chi square, variansanalyser og Cohen’s d. 

Resultater: Etter behandling øker andelen pasienter som er i lønnet arbeid og ikke sykemeldt 

med 39 prosent, andelen pasienter med sykemelding reduseres med 33 prosent. Resultatene 

viser statistisk og klinisk signifikant symptomlette etter behandling, både for depresjon og 

angst. 

Konklusjon: Til tross for metodiske begrensninger, indikerer resultatene at 

Kveldspoliklinikken oppnår sine mål om å redusere lidelsestrykk og øke sysselsetting hos 

pasienter som risikerer å falle ut av arbeidslivet.  
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1 Innledning 

Depresjon- og angstlidelser er til hinder for et godt og fullverdig liv. I tilegg til å forverre den 

enkeltes livskvalitet, belaster depresjon og angst samfunnet ved å være en hovedårsak til 

sykefravær og uføretrygd (Folkehelseinstituttet, 2009). Mange faller utenfor arbeidslivet, 

mens andre strekker seg til det ytterste for å klare å være i jobb og ta del i aktiviteter, til tross 

for at kapasitet og funksjonsevne i perioder blir betydelig redusert. 

På politisk nivå har det i løpet av de siste ti årene blitt igangsatt flere satsninger for å 

få ned sykefraværet i landet. I tillegg er det i dag en økende enighet blant forskere, politikere 

og interesseorganisasjoner om betydningen av å senke terskelen for behandling av psykiske 

lidelser, slik at man kan nå ut til flere på et tidlig stadium, forebygge sykefravær og forbedre 

livskvalitet (Flåten, 2009; Folkehelseinstituttet, 2011; Kazdin & Blase, 2011; Wiker, 2011). 

Et viktig spørsmål som stadig får økt fokus, er hvordan ulike behandlingstiltak også kan øke 

arbeidsevnen for de med depresjon og angst som er i jobb (Nieuwenhuijsen et al., 2009).  

 

Kveldspoliklinikken ”Raskere tilbake” på DPS Vinderen forsøker å imøtekomme det økte  

behovet, og har etablert en klinikk som tilbyr strukturert psykologisk korttidsbehandling for 

personer med depresjon og angst som er sykemeldt eller som står i fare for å bli det. 

Klinikken har blant sine mål å øke sysselsettingen og redusere sykefravær i pasientgruppen. 

Med fokus på jobbmestrende oppfølging ønsker man at pasientene skal opprettholde 

tilknytningen til arbeidsplassen, unngå langtidssykemeldinger og dermed minske risikoen for 

at de skal falle ut av arbeidslivet. Hensikten med denne studien er å undersøke om 

Kveldspoliklinikken oppnår dette målet. Vi skal derfor se i hvilken grad pasienter som 

fullfører behandling ved klinikken også returnerer til arbeid. 

Å inkludere mål om arbeidssituasjon i studier av behandling av depresjon og angst er 

uvanlig i forskningssammenheng (Nieuwenhuijsen, et al., 2009). Ofte studeres 

symptomlindring, og i noen tilfeller hvordan dette henger sammen med variabler som 

livskvalitet. Vi mener at analyser av arbeidssituasjon er essensielt for å kunne evaluere tiltak 

som Raskere tilbake, siden forskning konkluderer med at symptomforbedring ikke automatisk 

leder til forbedret arbeidskapasitet (Nieuwenhuijsen, et al., 2009; Statens Offentliga 

Utredningar, 2011). Dette er kunnskap som foreløpig ikke har blitt inkludert i utforming av 

tiltak med mål om å redusere sykefravær hos personer med psykiske lidelser. Til nå har man 

fokusert på hvordan terskelen for behandlingstilbud skal bli lavere, bedre og mer tilgjengelig. 
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Hvordan man i tillegg skal kunne øke funksjonsnivået til personer med depresjon og angst 

som deltar i arbeidslivet har man fokusert mindre på. Ved å fremheve dette, vil man i større 

grad kunne inkludere de mange som ønsker å delta i arbeidsliv og samfunn til tross for 

begrenset kapasitet på grunn av sin lidelse.  

Hovedmålet med denne studien er derfor å undersøke om tilbudet ved 

Kveldspoliklinikken bidrar til at mennesker med depresjon og angst øker sin sysselsetting 

etter avsluttet behandling. Dette er viktige data, siden Kveldspoliklinikken er finansiert av 

Raskere tilbake-midler, rettet mot å redusere sykefravær, og siden det generelt er et stort 

behov for kunnskap om i hvilken grad, og på hvilken måte psykologisk behandling kan bidra 

til å holde folk i arbeid.  

Kveldspoliklinikken ønsker å integrere kunnskap om beste evidensbaserte behandling 

med kunnskap om hvordan arbeid påvirker psykisk helse i behandlingstilbudet. Vår 

evaluering skal prøve å gi et bilde av hvordan klinikken arbeider for å nå dette målet. Studien 

er ment å bidra til å evaluere og kvalitetsutvikle Kveldspoliklinikkens behandlingstilbud 

gjennom å undersøke behandlingsresultater og etablere et datagrunnlag for å vurdere 

arbeidssituasjon. 

 

Først skal vi gjennomgå kunnskapsgrunnlaget for behandling av depresjon og angst i forhold 

til arbeidsstatus og arbeidsfunksjon. Så skal vi se på problemer knyttet til dette som har blitt 

adressert på samfunnsnivå når man skal utvikle tilbud som Raskere tilbake, og hvordan man 

har adressert problemene i Storbritannia. Til slutt vil vi se hvordan Kveldspoliklinkken prøver 

å møte utfordringene. 

Siden oppstart 19. mai 2008 har rundt 1000 pasienter påbegynt behandling på 

Kveldspoliklinikken (Hanne Rismyr, personlig kommunikasjon, 1. april 2011). Klinikken har 

rutinemessig dokumentert mål på symptomreduksjon, livsvariabler og brukertilfredshet 

gjennom selvrapportering. Tidligere internevalueringer har vist statistisk signifikant reduksjon 

i depresjon og angst fra første til siste behandlingstime (Berge & Dallavara, 2010).  

Tilbudet utvikles stadig og underveis har det skjedd flere endringer på klinikken; det 

er en stor økning av både pasienter og terapeuter, og det har blitt iverksatt et depresjonskurs 

for pasienter på venteliste. Dessuten har mengden selvrapporteringsskjemaer økt betraktelig, 

og pasientene skal besvare flere spørsmål før, under og etter avsluttet behandling. Man kan 

derfor tenke seg at datagrunnlaget på Kveldspoliklinikken ser ulikt ut avhengig av hvilken 

tidsperiode man undersøker. Før vi ser på endring i arbeidssituasjon vil vi derfor undersøke 
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behandlingsresultatene på angst og depresjon for et utvalg som er representativt for klinikken 

i dag. Studien har ikke som mål å undersøke hva som årsaker endring, men skal rapportere om 

og i hvilken grad endring skjer. 

 

Kveldspoliklinikken har ikke tidligere blitt evaluert ved bruk av randomiserte kontrollerte 

studier (RCT-design) som stiller høye krav til kontrollgruppe, standardisert manualisert 

behandling og strenge diagnostiske krav for inklusjon. I behandlingsforskning anses RCT-

studier å være gullstandarden, men få klinikker klarer å opprettholde så stringente krav til 

behandling og diagnostikk, uten samtidig å rokke på prinsippene om individuell tilpassing, 

økt tilgjengelighet og kontinuitet som retningslinjene til Helsedirektoratet anbefaler 

(Helsedirektoratet, 2009).  

Det interessante med behandlingsresultatene fra Kveldspoliklinikken er derfor ikke 

bare om sykefravær reduseres eller ikke, men også i hvilken grad dette behandlingstilbudet 

kan være et eksempel på hvordan man kan organisere og implementere evidensbaserte 

lavterskeltilbud for mennesker med depresjon og angst som risikerer å falle ut av arbeidslivet.  

1.1 Depresjon- og angstlidelser i befolkningen 

Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er depresjon en hovedårsak til den globale 

sykdomsbyrden (Murray & Lopez, 1997; WHO, 2001) og er den tredje vanligste årsaken til 

primærlegekonsultasjoner (Conradi, 2008b; Gilbody, Bower, Fletcher, Richards, & Sutton, 

2006; WHO, 2001). Man estimerer at nærmere 20 prosent vil utvikle en depresjon gjennom et 

livsløp (Folkehelseinstituttet, 2009). Depresjon er en lidelse som bedres naturlig over tid, men 

preges samtidig av tilbakefall for et flertall, og for noen har lidelsen også et tilnærmet kronisk 

forløp (Andrews, 2001; Solomon et al., 2000 ). Risikoen for nye tilbakefall stiger om man har 

gått lenge med problemene før man har mottatt behandling, og om man har hatt flere tidligere 

depressive episoder (Andrews, 2001; Helsedirektoratet, 2009). 

Depresjon har en høy komorbiditet med angstlidelser, og i mange tilfeller er det 

vanskelig å avgjøre om angstplagene er en del av de depressive symptomene, eller om 

depresjonen er en konsekvens av de store begrensninger i livsutfoldelsen en angstlidelse 

innebærer (Socialstyrelsen, 2010). Omlag 25 prosent av befolkningen vil utvikle en 

angstlidelse i løpet av livet (Folkehelseinstituttet, 2009). Angstlidelser kan prege store deler 

av et livsløp, og utgjør en betydelig negativ påvirkning på den enkeltes livskvalitet (Knorring, 
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Andersson, Lichtenstein, Rück, & Lindefors, 2011). Ofte utvikles problemene i ung alder og 

om de forblir ubehandlet er det en risiko for et kronisk forløp (Knorring, et al., 2011; 

Westbrook, Kennerley, & Kirk, 2011). 

1.2 Konsekvenser for samfunn og individer 

1.2.1 Kostnader av sykefravær og tapt produktivitet 

I 2010 var psykiske lidelser årsak til 14,1 prosent av det totale sykefraværet på landsbasis 

(NAV, 2011a). Ettersom depresjon og angst er blant de vanligste lidelsene i befolkningen, 

leder disse til flere sykefraværsdager enn lidelser med tyngre symptomtrykk, som schizofreni 

og bipolare lidelser (Henderson, Glozier, & Elliott, 2005). Depresjon er også en medvirkende 

årsak til mange uførepensjoner i Norge. Man beregner at mer enn én av ti arbeidstakere i 

arbeidsfør alder er uførepensjonert og depresjoner beregnes å være årsak til om lag en 

tredjedel av dem (Folkehelseinstituttet, 2009, 2011). Hvor mye depresjon og angst kan belaste 

et samfunn økonomisk redegjøres for i en kostnad-nytte analyse utført av London School of 

Economics (2006). Her estimerer forfatterne at sykemeldinger med depresjon og kronisk 

angst som årsak koster skattebetalerne 7 milliarder britiske pund i året (Layard et al., 2006). 

Om man slår sammen direkte kostnader for behandling og indirekte kostnader for tapt 

produksjon, er de samlede utgiftene på hele 12 milliarder pund per år (Layard, et al., 2006; 

Sveriges psykologförbund, 2009). I doktorgradsavhandlingen ”Health Economics of 

Depression” rapporterer Sobocki (2006) at pasienter som ikke er i behandling, såkalt 

”outpatient care” står for mer enn halvparten av totalkostnadene i forbindelse med depresjon 

(Sobocki, 2006). Dette tyder på at det ikke er pasienter i behandlingssystemet som 

nødvendigvis utgjør de største samfunnsøkonomiske utfordringene.  

 

For deprimerte krever det flere ressurser og krefter for å kunne klare og arbeide effektivt og 

organisert, samt håndtere interpersonlige oppgaver, enn for arbeidstakere som ikke er 

deprimert (Kessler et al., 2008; Stewart, Ricci, Chee, Hahn, & Morganstein, 2003). Dette 

gjenspeiles i begrepet sykenærvær, eller ”presenteeism” som har kommet inn i 

sykefraværsdebatten som et motstykke til sykefravær “absenteeism”. Sykenærvær er et mål 

som må tas med i tillegg til sykefravær i utregningen av tapt produktivitet grunnet psykiske 

lidelser (Ose et al., 2009). Gjennom å beregne kostnader, både av faktisk sykefravær og av 
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tapt produksjonsevne i arbeid, fant Stewart, Ricci, Chee, Hahn og Morganstein (2003) at hele 

81 prosent av kostnadene for tapt produksjonstid kunne forklares av redusert 

arbeidsprestasjon i arbeidstiden (Stewart, et al., 2003). Ved komorbide tilstander som angst, 

søvnproblemer og somatiske plager ser det ut til at arbeidseffektiviteten reduseres ytterligere 

(Kessler, et al., 2008).  

 Sykenærvær er ikke bare viktig i forhold til kostnader, men også et aspekt man bør ha 

med i utvikling av psykologiske inervensjoner. Ettersom mange med depresjon og angst 

strever nettopp med arbeidsprestasjon er jobbmestring et viktig område å fokusere på i 

psykologisk behandling. 

1.2.2 Konsekvenser av å falle utenfor arbeidslivet 

Jo lengre man er borte fra arbeid, jo vanskeligere er det å komme tilbake (Statens Offentliga 

Utredningar, 2011). Man regner med at bare halvparten av de som er borte fra arbeidsplassen i 

mer enn seks måneder vender tilbake til jobb (Blank, Peters, Pickvance, Wilford, & 

Macdonald, 2008). Å være sykmeldt fra arbeidsplassen over tid gir en rekke negative 

konsekvenser, og fravær fra jobb kan derfor i seg selv forsterke den psykiske lidelsen. Tap av 

jobb betyr tap av struktur i hverdagen for mange, noe som kan være viktig for å holde seg 

oppe (Schei, Fiske, & Hannisdal, 2010; Sveriges psykologförbund, 2009).  

I en kryss-seksjonell studie av Floderus, Goransson, Alexanderson og Aronsson 

(2005) fant man at blant ansatte som hadde fått psykiatriske diagnoser og var sykemeldte 

mellom 12 og18 måneder, var en av de vanligste rapporterte konsekvensene følelser av skam 

og av å føle seg utenfor arbeids- og samfunnsliv. Opplevelsene var vanligst blant de yngre, 

noe som er interessant ettersom det i debatter ofte hevdes at yngre arbeidsledige og 

sykemeldte er mindre samvittighetsfulle enn tidligere generasjoner (Floderus, Goransson, 

Alexanderson, & Aronsson, 2005). Følelsen av skam og av å være utenfor kan samtidig bidra 

til at enkelte presser seg til å forbli i arbeid i tilfeller hvor man ikke burde. Dette kan øke 

sykenærværet med nedsatt arbeidskapasitet og økt risiko for senere sykefravær. 

 

Ved depresjon og angst er unngåelsesatferd en vesentlig del av symptombildet. 

Unngåelsesatferd innebærer at man over tid lærer seg å unngå situasjoner som oppleves som 

ubehagelige eller angstfremkallende. På kort sikt føles denne atferden positiv, ettersom man 

unngår forventet ubehag eller nederlag. På lang sikt leder unngåelse imidlertid til at man aldri 

får korrigerende og realistiske erfaringer med de vanskelige situasjonene og trening i å 
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håndtere dem. Det fører igjen til at man ikke får korrigert eventuelle dysfunksjonelle 

tankemønstre (Berge & Repål, 2008; Joner, 2008). Ved sykemelding vil mange kunne gå inn 

en ond sirkel hvor økt unngåelse, tilbaketrekking, passivitet og sosial isolasjon gjør at 

depresjonen eller angsten forsterkes og lidelsen forverres (Joner, 2008).  

1.2.3 Hvilke faktorer avgjør hvem som blir sykemeldt? 

Hvordan sykdom, funksjonstap eller andre hendelser leder frem til sykemelding er komplekst. 

Intrapsykologiske mekanismer, konsekvenser av sykdom og arbeidsforhold er bare en del av 

bildet. Når en person blir sykemeldt er også flere samfunnsmessige instanser innblandet, som 

fastlege, arbeidsgiver og NAV. Deres meninger om og holdninger til psykiske lidelser, arbeid 

og regelverk kan avgjøre om en person med psykiske plager blir sykemeldt eller ikke 

(Conradi, 2008b; Englund, 1997; Englund & Svärdsudd, 2000; Floderus, et al., 2005; Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2004). 

I arbeidslivet kan arbeidsforhold, arbeidstakeres påvirkningskraft, trivsel, rettigheter 

og andre systemfaktorer påvirke hvem som blir sykemeldt (Aronsson & Gustafsson, 2005). 

Blant annet fant man i en studie av McKevitt, Morgan, Dundas og Holland (1997) store 

forskjeller mellom yrkesgrupper i antall sykedager. Leger var en av gruppene med minst 

sykefravær totalt. Det viste seg at en stor majoritet av legene i undersøkelsen hadde vært på 

jobb selv når de var syke, og oppga at den vanligste årsaken til dette var at det ikke fantes 

andre som kunne gjøre jobben (McKevitt, Morgan, Dundas, & Holland, 1997).  

På indivinivå kan psykologiske faktorer spille en rolle. Blant annet er fenomenet 

”locus of control”, det vil si i hvilken grad man opplever at det er faktorer i eller utenfor en 

selv som er avgjørende for hva som skjer i eget liv, en viktig påvirkningskilde (McKee-Ryan, 

Song, Wanberg, & Kinicki, 2005). I følge krav-kontrollmodellen er psykiske vansker i 

arbeidsrelaterte situasjoner størst når kravene i arbeidet overgår egen kontroll. Dette kan føre 

til stress, ubrenthet, mistrivsel og depresjon (Dalgard et al., 2009; Sanne, Mykletun, Dahl, 

Moen, & Tell, 2005). Krav-kontrollmodellen understreker viktigheten av at kravene i 

arbeidslivet ikke bør overskride den enkeltes kapasitet. Hvis presset blir for høyt, bør man 

derfor tilpasse situasjonen for den enkelte, enten ved å justere kravene, tilrettelegge på 

arbeidsplassen, eller ved å gi vedkommende en delvis sykemelding over en periode. Dette er i 

tråd med samarbeidsavtalen politikere og parter i arbeidslivet inngikk om et mer inkluderende 

arbeidsliv i 2001, den såkalte IA-avtalen (Inkluderande Arbeidsliv, 2010; NAV, 2011a; 

Regjeringen, 2005).  
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Selv om forhold på arbeidsplassen og psykologiske mekanismer påvirker behovet for 

sykemelding, er det stort sett leger som i siste instans avgjør om et individ bør sykemeldes 

eller ikke (NAV, 2008). I Norge skriver fastleger ut rundt 80 prosent av alle sykemeldinger 

(Ose, 2010), og kan derfor ses på som makthavere over forskrivningen. Et problem her er i 

følge den svenske legen Lars Englund (1997), at legene ikke har et tilstrekkelig vitenskapelig 

grunnlag for å bedømme om pasienter skal sykmeldes eller ikke. I hans undersøkelser viste 

det seg at legers  sykemeldingspraksis er sterkt påvirket av pasientenes egne oppfatninger av 

om de trenger å sykemeldes (Englund, 1997; Englund & Svärdsudd, 2000). Sykemeldinger 

kan derfor risikere å være pasientstyrt og ikke henge sammen med vitenskapelige eller 

utarbeidede retningslinjer for sykemeldingspraksis, noe som ser ut å være tilfelle også i Norge 

(Ose, 2010). Det er viktig å anerkjenne pasienters behov, men at sykemeldingspraksis er 

pasientstyrt kan være problematisk når det kommer til psykiske lidelser. Som tidligere nevnt 

kan effekten av sykemelding på angst og depresjon være uheldig, og i verste fall være med på 

å forverre en tilstand (Overland, Glozier, Maeland, Aaro, & Mykletun, 2006; Schei, et al., 

2010). 

1.2.4 Anbefalte retningslinjer for behandling av personer med     

depresjon og angst 

På grunn av at mange kan forverres av sykemelding er det viktig å tilby psykologisk 

behandling til de som sliter med depresjon og angst og som fremdeles er i jobb (Hannisdal, 

Fiske, & Schei, 2011; Joner, 2008; Nieuwenhuijsen, et al., 2009). 

I retningslinjene til brittiske National Institute for Health and Clinical Excellence 

(NICE), og i de tilsvarende norske retningslinjene for behandling av depresjon i primær- og 

spesialisthelsetjenesten, anbefales psykologisk behandling for lettere depresjon og angst 

fremfor medikamentell behandling (Helsedirektoratet, 2009; National Institute for Health and 

Clinical Excellence, 2007). Den mest aksepterte terapiformen som til nå har best 

forskningsmessig dokumentert evidens på effekt og kostnadseffektivitet, er kognitiv 

atferdsterapi (Bird, 2006; National Institute for Health and Clinical Excellence, 2007).  

Hittil har ingen studier pekt på at kognitiv atferdsterapi eller annen anbefalt 

psykologisk behandling alene kan føre til at mennesker med depresjon kommer raskere 

tilbake i jobb (Blonk, Brenninkmeijer, Lagerveld, & Houtman, 2006; Nieuwenhuijsen, et al., 

2009; Statens Offentliga Utredningar, 2011). Mye tyder på at psykologisk behandling bør 

kombineres med et jobbmestringsfokus for å hjelpe denne gruppen til å beholde tilknytningen 
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til arbeidslivet (Steihaug & Harsvik, 2009). Dette illustreres i en studie av Blonk, 

Brenninkmeijer, Lagerveld og Houtman (2006), hvor de fant at pasientene som fikk en 

kombinert intervensjon av kognitiv atferdsterapi med fokus både på individet og 

utfordringene på arbeidsplassen, utført av trenede arbeidsplasseksperter, såkalte ”labour 

experts”, kom raskere tilbake i jobb enn de som fikk tradisjonell kognitiv atferdsterapi av 

psykoterapeuter. Å ha et fokus på arbeid og på den aktuelle arbeidsplassen i kognitiv 

behandling av depresjon og angst, ser altså ut til å være viktig for å få flere personer tilbake i 

jobb (Blonk, et al., 2006; Nieuwenhuijsen, et al., 2009; Statens Offentliga Utredningar, 2011).   

Dette forutsetter at en i psykologisk behandling i større grad adresserer hva arbeidet 

betyr for den enkelte og for dennes psykiske helse. Arbeid gir struktur og mening i hverdagen 

for de fleste, samt sosial stimulering og en følelse av tilhørighet. Det er nødvendig for å oppnå 

den økonomiske og materielle velstanden som kreves for deltakelse i vårt samfunn. Arbeid er 

også den gjeldende normen, og er dermed viktig for identitet, sosiale roller og status 

(Folkehelseinstituttet, 2009; Waddell & Burton, 2006). Visse hevder til og med at arbeid er så 

viktig for den psykiske helsen at man i perioder med lavkonjunktur bør satse på å sysselsette 

befolkningen for å forebygge mot psykiske lidelse (Folkehelseinstituttet, 2009).  

1.3 Gap mellom tilbud og behov  

Behovet for psykologisk behandling av depresjon og angst er stort. Også mange allmennleger 

er opptatt av at dette, særlig samtaleterapi, kan være den mest effektive intervensjonen for 

mild og ofte for moderat depresjon (Bird, 2006; Conradi, 2008a). Til tross for at vi i dag har 

tilstrekkelig kunnskap om effektiv evidensbasert psykologisk behandling (Helsedirektoratet, 

2009), opplever likevel mange at de ikke får hjelpen de trenger (Bird, 2006; Sveriges 

psykologförbund, 2009). I tillegg vet man at psykiske vansker ofte underrapporteres. 

Statistikk fra Helsedirektoratet angir at tre fjerdedeler av deprimerte ikke får noen form for 

tilbud. Den siste fjerdedelen får i hovedsak farmakologisk behandling utskrevet av fastlege 

(Helsedirektoratet, 2009).  

Det ser ut som at det er flere årsaker til det store gapet mellom etterspørsel og tilbud 

av evidensbasert psykologisk behandling. For det første oppsøker flesteparten av mennesker 

med psykiske vansker hjelp i primærhelsetjenesten. I levekårsundersøkelsen fra 2008 fant 

man at 7,9 prosent av totalutvalget oppsøkte hjelp hos allmenlege for psykiske 

helseproblemer, 2,9 prosent oppsøkte hjelp hos psykolog og 1,3 prosent hos psykiater 
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(Folkehelseinstituttet, 2011). Tallene er enda høyere i Sverige, der man anslår at hele 70 

prosent av de som søker hjelp for depresjon og angst oppsøker primærhelsetjenesten (Sveriges 

psykologförbund, 2009). Dette er problematisk fordi psykologisk behandling sjelden er 

tilgjengelig i primærhelsetjenesten, og i de tilfeller det tilbys samtaleterapi er behandlingen 

ofte ikke tilfredsstillende utført (Shafran et al., 2009; Wiker, 2011). Pasientene vil ofte ikke få 

et tilbud i psykisk helsevern, og hos privatpraktiserende psykologer og psykiatere er 

ventelistene lange (Bird, 2006; Sveriges psykologförbund, 2009). 

For det andre er det mange med psykiske problemer som ikke oppsøker hjelp for sine 

vansker. Mennesker med psykiske lidelser har ofte somatiske symptomer som magesmerter, 

hodepine, søvnløshet og muskel- og skjelettsmerter, og mange vet ikke at dette kan komme av 

psykologiske årsaker (Conradi, 2008b). I tillegg kan det være tabubelagt å snakke om eller 

innrømme sine psykiske problemer (Sveriges psykologförbund, 2009). I folkehelseinstituttets 

tilstandsrapport fra 2005 hadde bare 43 prosent av de med betydelige psykiske plager søkt 

faglig hjelp (Folkehelseinstituttet, 2008). I instituttets nyeste rapport fra 2008, var antallet 

redusert ytterligere, til 33 prosent (Folkehelseinstituttet, 2011). Så mange som to av tre 

nordmenn med psykiske problemer oppsøker altså ikke hjelp.  

For det tredje er som nevnt, fastlegen ofte den første man møter når man søker hjelp. 

Allmennlegene er derfor ”portvoktere” til spesialisthelsetjenesten (Conradi, 2008b). Dette kan 

være med på å forhindre at mennesker med psykiske lidelser får adekvat hjelp. For eksempel 

viser det seg at fastlegene bare viderehenviser rundt halvparten av pasientene til 

spesialisthelsetjenesten (Folkehelseinstituttet, 2008). Dette skyldes trolig at de vet at pasienter 

med lettere former for depresjon og angstlidelser ikke blir prioritert i psykisk helsevern, som 

først og fremst er rettet mot de mest alvorlige psykiske lidelsene, som psykoselidelser, 

bipolare lidelser og personlighetsforstyrrelser (Torkil Berge, personlig kommunikasjon, 30. 

mai 2011). Manglende henvisning kan også skyldes at allmennlegene har kort 

konsultasjonstid, mindre kompetanse i å bedømme om psykisk lidelse foreligger eller ikke, 

eller om de mener at medikamentell behandling er tilstrekkelig (Englund, 1997). 

Konsekvensene kan bli underdiagnostisering og at pasienter går ubehandlet over tid, eller 

overbehandling, slik at pasienter med milde tilstander behandles medikamentelt uten at dette 

er faglig godt nok begrunnet.  

Forskriving av medikamenter har økt kraftig i omfang de siste 20 årene 

(Folkehelseinstituttet, 2009). Til tross for dette ser vi ingen reduksjon i prevalens av psykiske 

problemer i befolkningen, noe som kan tyde på feil bruk av ressurser. Medisiner foreskrives 
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også i økende grad til pasienter med milde tilstander, selv om man vet at medisiner antakelig 

har best effekt ved moderate og alvorlige nivåer (Folkehelseinstituttet, 2009; 

Helsedirektoratet, 2009). 

Samlet sett ser vi at det er flere områder som bidrar til gapet mellom behov for 

behandling og eksisterende tilbud. Flere hevder at økt informasjon om psykisk helse og 

psykiske lidelser blant befolkningen er viktig (Folkehelseinstituttet, 2009), men at den største 

utfordringen ligger i å gjøre hjelpetilbudet lettere tilgjengelig for folk, og at terskelen for å 

oppsøke hjelp må blir lavere (Folkehelseinstituttet, 2009; Wiker, 2011). Dette forutsetter at 

evidensbasert behandling, utført av utdannet og kompetent personale, blir mer tilgjengelig, i 

samsvar med retningslinjene til Helsedirektoratet (2009). 

1.4 Storsatsing i England: Improving Access to 

Psychological Therapies 

I England har man iverksatt en nasjonal storsatsning på politisk og klinisk nivå for å få bukt 

med problemene psykiske lidelser medfører for individer og samfunn. I fem år har 

programmet ”Improving Access to Psychological Therapies” (IAPT) jobbet med å 

implementere NICE retningslinjer for psykologisk behandling av depresjon og angst i den 

britiske primærhelsetjenesten National Health Service (NHS) (IAPT, 2011). Etter at 

økonomer og forskere argumenterte for at økt tilgjengelighet til psykologisk behandling vil 

minske de samfunnsøkonomiske kostnadene for de som er sykemeldt på grunn av depresjon 

eller angst, har den britiske regjeringen satset nærmere to milliarder årlig for at 900 000 

innbyggere skal få tilgang til evidensbasert psykologisk behandling (Järnefors, 2010). Noe av 

det unike med IAPT er at satsningen ikke utelukkende kommer fra myndighetene, men er et 

større samarbeid mellom politikere på tvers av partier, brukergrupper, terapeuter, forskere og 

økonomer (Järnefors, 2010; Olsen & Berge, 2008). Det er også et unikt førstelinjetilbud som 

på en fleksibel måte skal nå bredt ut i befolkningen og sikre et likt tilbud for alle; unge og 

gamle, minoritesgrupper, mennesker med funksjonshemming eller aleneforeldre, 

pasientgrupper som ofte står uten behandlingstilbud på grunn av sosioøkonomiske faktorer 

eller utdanningsnivå (Olsen & Berge, 2008). Brukerne kan benytte seg av selvhenvisning, og 

trenger derfor ikke gå veien om primærlegen (IAPT, 2011; Olsen & Berge, 2008). 

Programmet satser også bredt når det gjelder behandling. For de med moderate til 

alvorlige tilstander tilbyr man høyintensistets-behandling med psykoterapi på opp til 20 timer. 
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For de med milde til moderate tilstander gis lavterskelbehandling opp til 7 timer, samt 

veiledet selvhjelp og telefonoppfølging. Behandlingen består først og fremst av kognitiv 

atferdsterapi og har et jobbmestrende fokus hvor man sikter mot at pasienter skal forbli 

yrkesaktive, søke seg til jobb eller samfunnsaktiviteter generelt (IAPT, 2011; Olsen & Berge, 

2008).  

Et overordnet mål for programmet er å utvikle og forbedre de lokale NHS-kontorene 

med tanke på dokumentasjon og evaluering av behandling (Department of Health, 2011). Man 

har derfor innført systematiske målinger av symptomer gjennom bruk av spørreskjemaer ved 

hvert behandlingstilfelle. Dette er ikke bare en kvalitetssikring av primærhelsetjenestens 

tilbud, men er også viktig underveis i behandlingsforløpet, for at terapeuten og pasienten 

sammen skal kunne evaluere progresjon. 

Resultatene fra de første to pilotsentrene har vært vellykkede, 55 prosent av pasientene 

som hadde gjennomgått minst to behandlingstimer viste symptomforbedring, 5 prosent hadde 

forbedret sin arbeidssituasjon, og behandlingseffekten på depresjon og angst så ut til å være 

opprettholdt ti måneder etter behandling. Forfatterne beskriver dessuten at selvhenvisningene 

ser ut til å legge til rette for at grupper som ellers er underrepresenterte i psykologisk 

behandling i større grad oppsøker slik hjelp (Clark et al., 2009).  

1.5 Kveldspoliklinikken Raskere tilbake 

Kveldspoliklinikken Raskere tilbake, Distriktspsykiatrisk senter Vinderen er inspirert av 

britiske IAPT. Gjennom å behandle depresjon og angst kombinert med jobbmestrene 

oppfølging, ønsker man å forhindre sykefravær og friskmelde folk til arbeid. 

Kveldspoliklinikken er finansiert av ”Raskere tilbake”-midler, som er en del av den 

nasjonale strategiplanen for arbeid og psykisk helse. Tilbudet på Kveldspoliklinikken er for 

personer i helseregionen Helse Sør-Øst, som har tilknytning til arbeidslivet, men er sykmeldt 

eller står i fare for å bli det, samt at man antar at de vil komme raskere tilbake i arbeid om de 

får et slikt tilbud (NAV, 2011c). Gjennom fastleger henvises pasienter til klinikken. Tilbudet 

er et begrenset antall behandlingstimer med strukturert psykologisk behandling, i hovedsak 

kognitiv atferdsterapi. Psykoedukasjon og veiledet selvhjelp er også sentrale innslag. 

 

Kveldspoliklinikken åpnet dørene 19. mai 2008 og har siden hatt åpent to kvelder i uken. Ved 

oppstart var det ansatt åtte behandlere som tok imot 32 pasienter ukentlig. Siden den gang har 
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omfanget av tilbudet økt, og i april 2011 har klinikken 25 ansatte som tar imot rundt 100 

pasienter per uke. Behandlerne er tverrfaglig sammensatt, med et flertall psykologer, og 

dessuten psykiatere og psykiatriske sykepleiere med tilleggsutdanning i kognitiv atferdsterapi. 

Alle jobber klinisk på dagtid, i hovedsak på DPS Vinderen. Noen av terapeutene er kliniske 

arbeidspsykologer tilknyttet NAV. De bringer med seg viktig kompetanse om jobbmestring, 

som blant annet tilføres de andre terapeutene på halvårlige internseminarer. Behandlerne og 

tilbudet på Kveldspoliklinikken er underlagt avdelingsledelsen ved DPS Vinderen som har det 

faglige ansvaret for pasientbehandling, journaloppbevaring og kvalitetssikringssystemer. Som 

IAPT har Kveldspoliklinikken satset på et bredt og lettilgjengelig tilbud. For de som står på 

venteliste tilbys et ”Kurs i mestring av depresjon” over fire ganger. Klinikken anvender også 

telefonsamtaler for å motivere og styrke pasienten i forkant av behandling og for å forberede 

pasienten på et aktivt terapeutisk samarbeid mot felles definerte mål. Erfaringen på klinikken 

er at disse motiverende samtalene øker sjanse for at pasientene forblir i, og får bedre utbytte 

av behandlingen. Pasienter får i tilegg informasjon om at de på Kveldspoliklinikkens 

hjemmesider får tilgang på selvhjelpsnotater og det nettbaserte programmet MoodGym som 

kan være nyttig i ventetiden (Berge & Karlsen, 2010). Det fins her dessuten tilgang på en 30 

minutters film om kognitiv terapi ved depresjon, som også kan bidra til å etablere grunnlag 

for en aktiv pasientrolle. 

For å få behandling ved Kveldspoliklinikken må man være tilknyttet arbeidslivet, og 

være sykemeldt eller i fare for å bli det. Det innebærer at personer på avklaringsmidler eller 

studenter som ikke har en deltidsjobb, ikke kan gjøre bruk av dette tilbudet. Klinikken tilbyr 

ikke utredninger eller behandlinger av omfattende og langvarige lidelser som psykoser, 

rusmiddelavhengighet eller suicidalproblematikk.  

Kveldspoliklinikken ønsker å ha en helhetstenkning rundt psykiske lidelser og 

sysselsetting. På samfunnsnivå ønsker de å redusere kostnadene av sykefravær og bidra til økt 

tilgjengelighet av psykologiske behandlingsmetoder for mennesker med depresjon og angst. 

De vil gjerne at Kveldspoliklinikken skal fremstå som et eksempel på en type 

behandlingstilbud det bør bygges ut mange av, ettersom etterspørselen i befolkningen er så 

stort. På individnivå oppmuntrer behandlerne pasienten til å være i arbeid hvis man vurderer 

at sykemelding kan være uheldig for den enkelte, eksempelvis en pasient med sosial 

angstlidelse som unngår arbeidsplassen fordi han/hun har katastrofetanker om sosiale 

situasjoner. Det handler om å øke livskvalitet gjennom å bidra til struktur og aktivitet, og 
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hjelpe folk med mestring på de arenaene plagene skaper størst problemer. Man ønsker også å 

tilby et alternativ til medikamentell behandling.  

1.5.1 Behandlingsmetode 

Klinikken tilbyr kortvarig, strukturert psykologisk behandling. Gjennomsnittlig behandling på 

klinikken er 7-8 timer, med maksimum 15 timers behandling. Kognitiv atferdsterapi er en 

behandlingsform hvor man lærer å kartlegge og bearbeide egne tanker, følelser og atferd, ved 

å gå detaljert inn på hva som skjer i de vanskelige situasjonene, og teste ut alternative tenke- 

eller handlemåter. Man er særlig opptatt av faktorer som opprettholder depressive plager og 

angstplager, og vektlegger trening av nye måter å fungere, kjenne, tenke og håndtere 

problemer på. Dette hjelper pasienten til å kunne hjelpe seg selv og mestre eget liv (Berge & 

Repål, 2008; Öst, 2006).  

Et sentralt element er å gi pasienter informasjon om angst og depresjon, hvordan 

lidelsene framtrer og hvordan man kan mestre problemene. Slik kunnskap er ofte 

behandlingsfremmende, i og med at symptomer på depresjon og angst forverres gjennom 

feilaktige tolkninger av kroppslige signaler eller overveldende emosjonelle tilstander. 

Symptomene er slik sett selvforsterkende (Berge & Repål, 2008; Westbrook, et al., 2011; Öst, 

2006). Ved å bevisstgjøre pasienten i forhold til egne sterke sider og positive kvaliteter, samt 

se på hvilke muligheter pasienten har i sitt eget miljø og nettverk, mobiliseres pasientens 

ressurser.  

Samarbeid og allianse står sentralt i behandlingen og det legges vekt på å validere og 

normalisere pasientens opplevelse. Pasient og terapeut utforsker de vanskelige situasjonene 

og formulerer ut ifra dette hvilke mål behandlingen skal ha. Både pasient og terapeut har en 

aktiv rolle i terapien. Pasienten skal lære metoder for å bli ”sin egen terapeut” og jobber med 

spesifikke oppgaver på egen hånd mellom timene. 

Behandlingen på Kveldspoliklinikken vektlegger i tilegg jobbmestring for å holde seg 

i arbeid eller komme tilbake til jobb til tross for eventuelle gjenværende psykiske plager etter 

behandling. Gjennom bevisstgjøring av ressurser skal pasientene kunne tilegne seg strategier 

for å mestre egen jobbsituasjon og vansker på arbeidsplassen, selv om man sliter med 

psykiske problemer. Klinisk erfaring tyder på at tidlig kartlegging og analyse av jobbrelaterte 

problemer i behandlingen fremmer tilbakegang til jobb (Sjur Nørve, personlig 

kommunikasjon, 6.mai 2011). Gjennom å konkretisere og spesifisere vansker til en 

jobbmessig kontekst, samt kartlegge når og hvordan man skal returnere til arbeidsplassen 
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tidlig i et behandlingsforløp, øker man sjansen for at pasienten skal kunne mestre 

arbeidssituasjonen. 

En viktig del av behandlingen er systematisk kartlegging av symptomer gjennom bruk 

av spørreskjemaer for angst og depresjon før hver behandlingstime. Evalueringen er 

tilgjengelig både for pasient og terapeut, og brukes aktivt i behandlingen for å kunne 

tilrettelegge terapien på best mulig måte, og endre behandlingsstrategi om nødvendig.  

1.5.2 Behandlingsprosess 

Før første behandlingstime blir pasientene oppringt av en terapeut fra Kveldspoliklinikken for 

en samtale på 20-30 minutter der målet er å gi informasjon om tilbudet, spørre om 

bakgrunnen for problemene, hva pasienten ønsker hjelp med og hvilke tiltak pasienten har 

mest tro på. Man ønsker tidlig å sette i gang en terapeutisk prosess hos pasienten, vekke håp 

og styrke motivasjon og engasjement for å starte behandling. I telefonsamtalen informeres det 

om at man tilstreber et aktivt samarbeid med såkalte ”hjemmeoppgaver” mellom timene, fordi 

dette ofte viser seg å gi raskere og bedre resultater. Når pasienten kommer til første ansikt til 

ansikt samtale, er han eller hun ofte kommet inn i en handlingsfase overfor sine problemer 

(Berge & Karlsen, 2010).  

Ved angstproblemer jobber man mye med forventningsangst, dvs. ”angsten for 

angsten”, gjennom psykoedukasjon, eksponering og atferdseksperimenter. Ved depresjon 

jobber man mot en mer balansert, realistisk og konstruktiv problemforståelse, mot økt grad av 

egenomsorg og selvaksept, og mot å utforske og eventuelt endre negative, dysfunksjonelle 

tanker. Et viktig fokus er å tilrettelegge og øke daglig aktivitet, slik at man kan begrense tiden 

for grubling og øke mengden av aktiviteter som kan gi opplevelse av mestring og 

tilfredsstillelse, både privat og på jobb. Jobbrelaterte spørsmål, ubearbeidede tapsopplevelser, 

problematiske rolleoverganger, konflikter med andre og usikkerhet på sosiale ferdigheter kan 

være temaer i terapien (Dallavara, Berge, & Brennen, 2010). 
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1.6 Problemstillinger og oppbygging av studien 

Denne studien gjør rede for og evaluerer behandlingstilbudet på Kveldspoliklinikken Raskere 

tilbake, DPS Vinderen, som en del i en kvalitetsutvikling av et statlig finansiert tilbud. 

Studien ønsker å se om ”Raskere tilbake”-ordningen slik den er utformet i dette 

behandlingstilbudet, fungerer som et effektivt tiltak for å forebygge og redusere sykefravær.  

For å se om pasientene som får behandling for depresjon og angst også øker sin 

sysselsetting, vil vi først undersøke om behandlingen bidrar til reduksjon av depresjons- og 

angstsymptomer. Deretter skal vi se om pasientenes arbeidssituasjon endrer seg før og etter 

behandling, og om det er noen endringer i utvalget med henhold til jobbengasjement.  

Vi kommer så til å dele utvalget inn i to grupper, de som er i lønnet arbeid og de som 

er sykemeldte, og deretter undersøke hvorvidt symptomer på depresjon og angst, samt grad av 

jobbengasjement, varierer mellom gruppene. Resultatene diskuteres avslutningsvis i lys av 

teori og empiri innenfor forskningsfeltet på arbeid, sykefravær og psykisk helse. 

Det overordnede forskningsspørsmålet i denne studien er altså i hvilken grad pasienter 

som mottar psykologisk behandling ved Kveldspoliklinikken øker sin sysselsetting. 
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2 Metode 

Dette er en observasjonell prospektiv kohortstudie som skal evaluere hvordan 

arbeidssituasjonen til pasientene ved Kveldspoliklinikken endrer seg før og etter behandling. 

Den skal også undersøke klinikkens behandlingsresultater på depresjon og angst. Deltakerne 

er pasienter på Kveldspoliklinikken Raskere tilbake, som har fylt ut spørreskjemaer i 

forbindelse med behandlingen. Studien analyserer deres selvrapporterte mål på depresjon- og 

angstsymptomer, jobbengasjement og arbeidssituasjon. Evalueringen er gjennomført ved bruk 

av beskrivende statistikk og utprøving av statistisk og klinisk signifikans. De statistiske 

metodene som er blitt brukt er t-tester, chi square, variansanalyser og Cohen’s d. 

2.1 Prosedyrer for datainnsamling 

Før første behandlingstime på Kveldspoliklinikken får pasientene tilsendt en ”oppstartspakke” 

med spørreskjemaer som fylles ut og leveres ved første time. Pasientene er blitt spurt om dette 

er i orden i den innledende telefonsamtalen. I skjemaene er spørsmål om demografiske 

variabler, pasientenes arbeids- og livssituasjon, symptomer på angst og depresjon, jobb og 

velvære, alkohol- og narkotikabruk. Etter siste behandlingstime får pasientene utdelt en 

”avslutningspakke” med flere av de samme spørreskjemaene som var i oppstartspakken, samt 

spørsmål om brukertilfredshet. 

Symptomer på angst og depresjon rapporteres av pasientene ved oppstart og 

avslutning av behandling, samt i forkant av hver behandlingstime. Skjemaene brukes for å 

måle pasientenes symptomtrykk og, som tidligere nevnt, for å evaluere behandlingsforløpet 

kontinuerlig. Datagrunnlaget for våre analyser er basert på utvalgte deler av oppstarts- og 

avslutningspakken, samt mål på angst- og depresjonssymptomer før og etter behandling. Mål 

på endring underveis i behandlingsforløpet, altså mellom pre- og postmålinger, vil ikke bli 

gjort rede for i analysene. Følgende selvutfyllingsskjemaer er valgt ut og ligger til grunn for 

våre analyser: 

2.1.1 Måleinstrumenter 

The Beck Depression Inventory- Second Edition (BDI-II) (Beck, Steer, & Brown, 1996) er et 

av de mest anvendte selvutfyllingsskjemaene, både i klinisk hverdag og i 

forskningssammenheng, for å vurdere grad av depresjon. Skjemaet er i samsvar med de 
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diagnostiske kriteriene i American Psychiatric Association´s Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders- Fourth Edition (DSM-IV). Det inneholder 21 ledd som 

beskriver følgende symptomer og holdninger: nedstemthet, pessimisme, opplevd 

misslykethet, nedsatt tilfredsstillelse, skyldfølelse, straff, selvforakt, selvbebreidelser, 

selvmordstanker, gråt, irritabilitet, sosial tilbaketrekning, ubesluttsomhet, endring i 

kroppsbilde, manglende evne til å arbeide, søvnløshet, tretthet, tap av matlyst, vekttap, 

bekymringer for helsen og tap av seksuell interesse (egen oversetning). For hvert ledd finnes 

fire svaralternativer som representerer styrken på symptomene. Maks skår er 63, hvor 0-13 

representerer minimal, 14-19 mild, 20-28 moderat og 29-63 alvorlig grad av depresjon. BDI-

II har vist seg å ha god validitet og reliabilitet i flere studier (Beck, Steer, & Garbin, 1988).  

The Beck Anxiety Inventory (BAI) (Beck & Steer, 1990; Beck, Steer, et al., 1988) er et 

selvutfyllingsskjema utviklet for å kunne skille angstsymptomer fra depresjon, ettersom disse 

er høyt korrelert. BAI måler kliniske angstsymptomer gjennom 21 ledd som reflekterer 

somatiske, affektive og kognitive symptomer som er typisk for angst, men ikke depresjon, 

som for eksempel nervøsitet, skjelving, svetting og frykt for at det verste skal skje (Beck, 

Epstein, Brown, & Steer, 1988). Hvert ledd har fire svaralternativer (0-3), som gir et mål på 

grad av angstsymptomer. Maks skår er 63, hvor 0-7 representerer minimal, 8-15 mild, 16-25 

moderat og 26-63 alvorlig grad av angst. En rekke studier har vist at BAI har god validitet og 

reliabilitet (Beck & Steer, 1990).  

Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9) (Schaufeli & Bakker, 2003) er et 

selvrapporteringsskjema som måler jobbengasjement, et begrep som ble introdusert som en 

del av den positive psykologiens utvikling innenfor organisasjons- og helsepsykologi 

(Bakker, Schaufeli, Leiter, & Taris, 2008; Richardsen & Martinussen, 2008). I følge Schaufeli 

og Bakker (2003, 2008) består jobbengasjement av tre dimensjoner: Vitalitet, Entusiasme og 

Fordypning, dimensjoner knyttet til en arbeidsrelatert kontekst (Schaufeli & Bakker, 2003). 

Spørreskjemaet inneholder 17 spørsmål om følelser knyttet til informantens jobb. Hvert 

spørsmål har syv svaralternativer. Det er en skåre for hver av dimensjonene (subskalaene), 

samt en totalskåre for jobbengasjement. Skårene regnes ut ved å summere verdiene på hvert 

spørsmål i subskalaen, delt på antall spørsmål innenfor hver subskala. Den samme prosedyren 

utføres for totalskåren; man summerer alle skårene, delt på antall spørsmål. Skårene tolkes i 

forhold til normdata, hvor man har gruppert verdiene inn i fem kategorier fra ”veldig lavt” til 
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”veldig høyt” jobbengasjement. UWES har veldokumenterte psykometriske egenskaper og er 

den vanligste målingen av begrepet (Schaufeli & Bakker, 2003). 

Spørreskjema for Kveldspoliklinikken raskere tilbake, DPS Vinderen (se vedlegg) er et 

spørreskjema som kartlegger bakgrunnsvariabler som alder, kjønn, utdanning, 

arbeidssituasjon og sykemelding, tidligere behandlingshistorie, hovedproblemer og ønsker for 

behandling. 

2.1.2 Håndtering av mangelfull data 

Det er vanlig at klinikker som evaluerer behandlingstilbud gjennom spørreskjemaer har 

problemer med mangelfull utfylling (Clark, et al., 2009; Kendall, Holmbeck, & Verduin, 

2004). I denne studien har vi trukket utvalget ut ifra de som har besvart spørsmål om 

arbeidssituasjon (Spørreskjema for Kveldspoliklinikken raskere tilbake, DPS Vinderen) ved 

oppstart og avslutning, men har ikke kontroll for mangelfull utfylling i flere av de resterende 

spørreskjemaene. Derfor inneholder vårt datamateriale en del mangelfull data på andre mål 

enn de utvalgte spørsmålene om arbeidssituasjon.  

Vi har imidlertid kunnet redusere antall mangelfull utfylling på skalaene BDI-II og 

BAI, i og med at klinikken gjennomfører ukentlige mål på disse. Pasientenes sist utfylte BDI-

II- og BAI-skårer flyttes fram og brukes som mål på symptomer ved avslutning i de relevante 

tilfellene hvor data mangler. For å bli inkludert i analysene må pasientene ha fylt ut BDI-II og 

BAI ved minimum to anledninger; ved oppstart og minimum én annen anledning (som her 

blir definert som avslutning). I analyser av symptomendring kan man inkludere så lite som to 

behandlingstilfeller fordi forskning har vist at i noen tilfeller kan dette være nok til å oppnå 

symptomendring som er klinisk og statistisk signifikant, såkalte ”sudden gains” (Stiles, 

Barkham, Mellor-Clark, & Connell, 2008b; Tang & DeRubeis, 1999; Tang, DeRubeis, 

Beberman, & Pham, 2005). Datamaterialet vi baserer analysene på består derfor både av 

pasienter som fyller ut samtlige spørreskjemaer, og av pasienter som ikke fyller ut alle 

skjemaer som tiltenkt, til tross for at de har levert avslutningspakken. Likevel er dataene 

mindre mangelfulle enn om målene på BDI-II og BAI ikke hadde blitt flyttet fram og benyttet 

som mål på avslutning. 
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2.2 Deltakere 

2.2.1 Utvalgsprosedyrer 

For å kunne undersøke pasientenes arbeidssituasjon var det nødvendig at respondentene 

hadde fylt ut de samme spørsmålene om arbeidssituasjon både før og etter behandling. 

Deltakerne i vårt utvalg er derfor pasienter som har krysset av for minst ett av følgende seks 

spørsmål om arbeidssituasjon, både i oppstarts- og avslutningspakken; ”jeg er i lønnet 

arbeid”, ”jeg er under yrkesrettet attføring”, ”jeg er under rehabilitering”, ”jeg er sykemeldt”, 

”hvis du er sykmeldt, i hvilket omfang er du sykemeldt?”, ”hvis du er sykemeldt, hvor lenge 

har du vært sykemeldt?”.   

Antall pasienter som har påbegynt behandling på Kveldspoliklinikken siden starten i 

2008 fram til april 2011 er estimert til rundt 1000 personer. Av disse er det 631 pasienter som 

har besvart BDI-II og BAI ved minimum to anledninger, og har dermed mottatt minimum to 

behandlingstimer. Grunnen til det store frafallet kan være at noen pasienter har uteblitt fra 

behandling, noen har ikke fylt ut spørreskjemaer, og noen har ikke egnet seg for 

behandlingstilbudet på Kveldspoliklinikken og blitt viderehenvist til annen 

behandlingsinstans.  

De relevante spørreskjemaene med spørsmål om arbeidssituasjon ble ikke innført før 

2010, og har dermed ikke vært mulig å besvare før dette tidspunktet. Siden 2010 har 347 

pasienter besvart BDI-II og BAI ved minimum to anledninger, og de har også hatt mulighet til 

å besvare spørsmål om arbeidssituasjon i oppstarts- og avslutningspakken. Av 347 har 164 

pasienter besvart de relevante spørsmålene omkring arbeidssituasjon både ved oppstart og 

avslutning, og disse 164 utgjør studiens utvalg. Studien har dermed en svarprosent på 47 

prosent.  
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Figur 1 – Utvalgsprodedyrer. 

 

 

Figuren illustrerer hvordan utvalget for studien er trukket ut fra populasjonen på Kveldspoliklinikken.  

Antallet pasienter som har mottatt behandling siden 2008 er estimert på grunn av manglende tilgang på data fra 

klinikken. 

2.2.2 Karakteristika  

Utvalget består av 36 menn og 128 kvinner. Gjennomsnittsalderen er 40 år (SD=10). Rundt 

70 prosent har utdanning fra universitet/høgskole, 22 prosent har fullført videregående og 8 

prosent har yrkes-/fagskole, eller ungdomsskole/folkeskole som utdanning. Hver pasient har i 

gjennomsnitt mottatt 8,8 behandlingstimer (minimum 2, maksimum 20; SD=3,5). Om lag 27 

prosent av utvalget rapporterer å ha brukt psykofarmaka for psykiske plager i løpet av de siste 

to år, mens 5 prosent av utvalget rapporterer å ha brukt medisiner de siste to år for plagene de 

har nå. Nærmere 15 prosent av utvalget rapporterer alkoholrelaterte plager av noen grad. 

2.2.3 Varighet av plager 

Av de 164 pasientene i utvalget var det 122 personer som valgte å svare på spørsmål om hvor 

lenge de har gått med plagene de søkte hjelp for på klinikken. Distribusjon av varigheten på 

plagene er illustrert i figur 2 nedenfor. 
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Figur 2 – Varighet av plager. 

 

Distribusjonen viser at nærmere 80 prosent (79,5 %) av de 122 som svarte har gått med plagene i mer enn 6 

måneder. 

 

2.3 Studiens oppbygning 

Studien skal først undersøke om det forekommer endring av depresjon- og angstsymptomer 

samt jobbengasjement for pasientene i utvalget. Videre analyseres endringer i pasientenes 

arbeidssituasjon før og etter behandling. Vi vil deretter dele inn utvalget etter hvilken 

arbeidssituasjon de har ved avsluttet behandling for å kunne undersøke om det er forskjeller 

mellom gruppene på BDI-II, BAI og UWES.  
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3 Resultater 

3.1 Hovedresultater 

3.1.1 Depresjon og angst 

Det ble gjennomført en paired-samples t-test for å undersøke om gjennomsnittskåren i 

depresjon hos pasientene endret seg før og etter behandling. Før behandling hadde utvalget en 

gjennomsnittskåre på BDI-II på 22,0 (SD=9,7). Ved behandlingsslutt var gjennomsnittsskåren 

på 12,7 (SD=10,1), t (163) = 12,43. Resultatet var statistisk signifikant, p<.001. Kategorisk 

beveget gjennomsnittsskårene seg fra moderat til minimal depresjon, og Cohen’s d (.94) 

indikerte stor effektstørrelse. 

Samme analyse ble gjennomført for å undersøke angstsymptomer før og etter behandling. Før 

behandling var gjennomsnittsskåren på BAI 14,4 (SD=10,2). Etter behandling var 

gjennomsnittskåren 7,1 (SD=7,3), t (163) = 10,44. Resultatene var statistisk signifikante, 

p<.001. Kategorisk holdt skårene seg innenfor kategorien mild angst før og etter behandling, 

men var i øvre grenseområde før behandling, og i nedre grenseområde etter behandling. 

Cohen’s d (.83) indikerte stor effektstørrelse. 

3.1.2 Jobbengasjement  

Det ble gjennomført en paired samples t-test for å undersøke endringer i jobbengasjement for 

utvalget. Totalt hadde 114 av de 164 pasientene fylt ut UWES ved oppstart og avslutning. Det 

ble regnet ut skårer for dimensjonene Vitalitet, Entusiasme og Fordypning, samt en totalskåre 

for jobbengasjement. Totalskåren på UWES økte fra 2,94 (SD=1,4) før behandling til 3,56 

(SD=1,4) etter behandling, med p<.001. Skårene på subkategoriene viste også lignende 

økninger. Når vi sammenlignet verdiene i forhold til normgruppen, fant vi at økningene ikke 

var store nok til å flytte resultatene fra en kategori til en annen før og etter behandling. På 

både før- og ettermålingene falt skårene inn i kategorien ”gjennomsnittlig”, med unntak av 

subkategorien vitalitet, som gikk fra ”lav vitalitet” før behandling til ”gjennomsnittlig 

vitalitet” etter behandling. Alle verdiene var statistisk signifikante med p<.001. 
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3.1.3 Arbeidssituasjon  

Spørsmålene om arbeidssituasjon i spørreskjemaet er ikke gjensidig utelukkende, det vil si at 

det er mulig å besvare flere av spørsmålene for pasientene (se vedlegg). For å kunne få 

gjensidig utelukkende grupper, og dermed unngå at samme person inkluderes i flere av 

gruppene i analysen, har vi måttet kategorisere besvarelsene inn i tre grupper. Dette har vi 

gjort på følgende måte: ”I lønnet arbeid og ikke sykmeldt” består av de pasientene som har 

besvart spørsmålet: ”jeg er i lønnet arbeid” og ingen av de andre spørsmålene omkring 

arbeidssituasjon i spørreskjemaet. Gruppen ”Sykemeldt helt eller delvis” er pasientene som 

har besvart spørsmålene ”jeg er sykemeldt” og/eller ”hvis du er sykmeldt, i hvilket omfang er 

du sykemeldt?”. Gruppen ”Under attføring/rehabilitering” består av de som har besvart ”jeg er 

under yrkesrettet attføring” og/eller ”jeg er under rehabilitering”. Om de i tilegg har besvart 

spørsmål om sykemelding, blir de inkludert i gruppen ”Under attføring/rehabilitering”.  

Figur 3 – Arbeidssituasjon. 

 

Arbeidssituasjonen til pasientene i utvalget før og etter behandling. Andelen pasienter ”I lønnet arbeid og ikke 

sykemeldt” stiger fra 40 til 56 prosent. Andelen ”Sykemeldt helt eller delvis” synker fra 57 til 38,5 prosent. 

Resultatene for endring i arbeidssituasjon før og etter behandling er oppsummert i figur 3. En 

chi squared test viste en statistisk signifikant sammenheng mellom arbeidssituasjon og 

før/etter behandling (53,56, p<.001).  
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3.1.4 Gradert sykemelding 

For å få et dypere innblikk i hvordan sykemeldingene fordelte seg i utvalget, ble det hentet ut 

en frekvensfordeling for pasientene som hadde besvart spørsmålet ”hvis du er sykmeldt, i 

hvilket omfang er du sykemeldt?”. Før behandling var det 77 personer som besvarte dette 

spørsmålet, og i avslutningspakken hadde 67 besvart det. Frekvensfordelingen viser at antall 

pasienter med gradert sykemelding på 50 prosent eller mer er blitt redusert med 11 personer 

ved behandlingsslutt, mens andelen pasienter med gradert sykemelding under 50 prosent har 

økt med seks personer. Andelen pasienter på aktiv sykemelding reduseres med fem personer.  

Figur 4 – Gradert sykemelding. 

 

3.1.5 Sammendrag av hovedresultatene 

De 164 pasientene i utvalget viste en statistisk signifikant forbedring i symptomer på 

depresjon og angst og en økt opplevelse av jobbengasjement. Andelen pasienter i jobb som 

ikke var sykemeldt økte med 39 (39,39) prosent. Ved behandlingsslutt sank andelen pasienter 

som var sykemeldt helt eller delvis med 33 (32,98) prosent. Det var også en endring innad i 

sykemeldingsgruppen som antyder at pasientene gått fra høyere sykemeldingsprosenter til 

lavere (gradert sykemelding).   
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3.2 Gruppeanalyser 

3.2.1 Depresjon, angst og jobbengasjement 

Gjennomsnittlige endringer i depresjon- og angstymptomer og jobbengasjement for de to 

gruppene ” Sykemeldt” og ”I lønnet arbeid og ikke sykemeldt” er presentert i figur 5. 

Diagrammet viser gjennomsnittsskårer for gruppene på målene BDI-II, BAI og UWES før og 

etter behandling. De to gruppene ”Sykemeldt helt eller delvis” og ”Under 

attføring/rehabilitering” er slått sammen til én gruppe, siden så få pasienter tilhørte 

attføring/rehabiliteringsgruppen i foregående analyse. Denne gruppeinndelingen kommer til å 

vedvare i videre analyser. 

 

Figur 5 – Gjennomsnittlige skårer på BDI-II; BAI og UWES mellom gruppene 

 

 

For å undersøke om forskjellene i gjennomsnittsskårer mellom gruppene var statistisk 

signifikante, gjennomførte vi toveis variansanalyser hvor vi så på effekten av de uavhengige 

variablene gruppe (inndelt etter arbeidssituasjon) og tid (før/etter behandling) på de avhengige 

variablene depresjon, angst og jobbengasjement.  
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Først undersøkte vi effekt av arbeidssituasjon og tid på depresjon. Variansanalysen viste en 

hovedeffekt av arbeidssituasjon, F(1,162) =11,96, p=.001, og en hovedeffekt av tid  

F(1,162) =149,5, p<.001. Gruppen ”I lønnet arbeid og ikke sykemeldt” ved avsluttet 

behandling, hadde statistisk signifikant lavere depresjonsskåre både før og etter behandling, 

enn de som var ”Sykmeldt, under attføring eller rehabilitering” ved avsluttet behandling. Alle 

pasientene opplevde imidlertid en statistisk signifikant bedring over tid. Interaksjonen, 

F(1,162) <1, var ikke statistisk signifikant. 

  

Vi undersøkte effekt av tid og arbeidssituasjon på angst. Variansanalysen viste ingen statistisk 

signifikant effekt av arbeidssituasjon, F(1,162) <1, men en hovedeffekt av tid  

F(1,162) =274,2, p<.001. Det var altså ingen statistisk signifikante forskjeller i angstskårer 

mellom gruppen som var ”I lønnet arbeid og ikke sykemeldt” ved avsluttet behandling, enn de 

som var ”Sykmeldt, under attføring eller rehabilitering” ved avslutning. Alle pasientene 

opplevde imidlertid bedring over tid, og hadde signifikant lavere angstskårer etter behandling. 

Interaksjonen, F(1,162) < 1,var ikke statistisk signifikant. 

 

Til slutt gjennomførte vi en toveis variansanalyse med jobbengasjement som avhengig 

variabel. Analysen viste ingen statistisk signifikant effekt av arbeidssituasjon på 

jobbengasjement, F(1, 112) =3,48, p>.05, men vi fant også her en hovedeffekt av tid F(1,112) 

=27,01 p<.001. Gjennomsnittsforskjellene i UWES mellom gruppene var altså ikke statistisk 

signifikante, men begge gruppene opplevde en liten økning i jobbengasjement over tid. 

Interaksjonen, F(1,112) =1,51, var ikke statistisk signifikant. 
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3.2.2 Varighet av plager mellom gruppene 

Av de 92 personene som var i lønnet arbeid ved behandlingsslutt hadde 72 personer besvart 

spørsmål om varighet av plagene. For de 72 pasientene som var sykemeldt, under attføring 

eller rehabilitering ved behandlingsslutt var det 54 personer som hadde besvart spørsmål om 

problemvarighet.  

I figur 6 nedenfor vises en frekvensfordeling av problemvarighet mellom gruppen ”I 

lønnet arbeid og ikke sykemeldt” og ”Sykemeldt, under attføring eller rehabilitering” ved 

behandlingsslutt. Nærmere 85 prosent (84,7 %) av de som var i lønnet arbeid hadde hatt 

plager i mer enn 6 måneder. Av de som var sykemeldt, under attføring eller rehabilitering 

hadde 74 prosent hatt plagene sine i mer enn 6 måneder. 

 

Figur 6 – Varighet av plager mellom gruppene 

 

3.2.3 Sammendrag av gruppeanalysene 

De som var i lønnet arbeid etter behandling hadde et statistisk signifikant lavere nivå av 

depresjon, både før og etter behandling enn pasientene som var sykmeldte helt eller delvis, 

eller under attføring/rehabilitering. Det var en mindre forskjell mellom gruppene i 

symptomvarighet. 
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4 Diskusjon 

4.1 Diskusjon av resultatene 

4.1.1 Depresjon og angst 

Resultatene viser en statistisk signifikant reduksjon i symptomer på depresjon og angst hos 

pasientene etter at de har gjennomgått behandling på Kveldspoliklinikken. Utvalgets 

resultater beveger seg i snitt fra moderat depresjon før behandling til minimal depresjon etter 

behandling. Det er også en statistisk signifikant reduksjon i angstsymptomer. Pasientene 

rapporterte gjennomsnittlig lavere angst enn depresjon før behandling, noe som tyder på at 

depresjon antakelig har vært hovedproblemet for de fleste pasientene i utvalget.  

At symptomtrykk reduseres i alvorlighetsgrad er likevel ikke nok til å konkludere med 

styrken på behandlingens effekt. Det er ønskelig at en effektstørrelse skal være høy nok til å 

flytte pasientene fra en klinisk til en ikke-klinisk populasjon, og dermed kunne si at 

resultatene også er klinisk signifikante. Både for depresjon og angst fant vi store 

effektstørrelser med Cohen’s d på over .8. Dette betyr at reduksjonen i symptomtrykk hos 

pasientene er betydningsfull, og også tilfredsstillende sammenlignet med andre intervensjoner 

og behandlingstilbud (Lambert & Ogles, 2004). 

Vi fant også en gruppeforskjell i depresjon som viste at de som var ”I lønnet arbeid og 

ikke sykemeldt” etter behandling hadde et lavere nivå av depresjon, både før og etter 

behandling, enn pasientene som var ”Sykmeldt, under attføring eller rehabilitering” ved 

behandlingsslutt (se figur 5). Pasientene som var i lønnet arbeid ved avslutning var altså 

mindre deprimerte generelt sett enn sykemeldingsgruppen. Hva dette skyldes er usikkert, men 

vi spekulerer i om dette kan ha en sammenheng med at disse pasientene har tilknytning til en 

arbeidsplass, og dette kan, som tidligere nevnt, ha en positiv effekt på psykiske helse 

(Hannisdal, et al., 2011; Overland, et al., 2006; Schei, et al., 2010; Waddell & Burton, 2006). 

Ved å være i jobb opprettholder man struktur og sosial stimulering i hverdagen, og reduserer 

isolasjon, unngåelsesatferd og alenetid for grubling (Joner, 2008). Forskjellen mellom 

gruppene illustrerer også viktigheten av å intervenere tidlig, før symptomene forverres og før 

pasienten i enda større grad risikere å gå ut i sykemelding. For å kunne vite om noe av dette er 

tilfelle trenger man imidlertid kontrollerte studier, noe som er utenfor denne studiens 

rekkevidde.  
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4.1.2 Varighet av plager og naturlig bedring 

Kveldspoliklinikken oppnår solide behandlingsresultater med henhold til symptomreduksjon. 

Men det er viktig å spørre om mange av pasientene kunne ha blitt friske uavhengig av 

behandling. Naturlig bedring blant personer som nylig har blitt rammet av depresjon og angst 

er vanlig og godt dokumentert i forskningslitteraturen (Clark, Fairburn, & Wessely, 2008; 

Posternak & Miller, 2001; Spijker, 2002). En depresjon har en gjennomsnittlig varighet på 

seks måneder, og så mange som 20 prosent av pasienter med depresjon vil oppleve naturlig 

bedring i løpet denne perioden (Posternak & Miller, 2001). I forskningslitteraturen er det 

derfor vanlig å skille mellom pasienter som har hatt plager i mindre enn seks måneder, såkalte 

”recent onset cases”, og ”long term cases” som har gått med plagene i seks måneder eller mer 

(Clark, et al., 2008). Dersom man ikke tar hensyn til naturlig bedring når man skal evaluere 

symptomreduksjon kan man overvurdere behandlingsresultatene (Clark, et al., 2008; Kendall, 

et al., 2004).  

I utvalget hadde 80 prosent av pasientene en problemvarighet på seks måneder eller 

mer (se figur 2). Problemvarigheten fordelte seg også forholdsvis likt mellom gruppene (se 

figur 6). De fleste av pasientene på Kveldspoliklinikken kan dermed klassifiseres som 

langtidspasienter, og sannsynligheten for at de hadde blitt bedre naturlig, uavhengig av 

behandling, er lavere enn om pasientene hadde hatt en problemvarighet på mindre enn seks 

måneder. Skillet på seks måneder er imidlertid ikke etablert som noen absolutt, og ofte 

snakker man om at det er større variasjon mellom individer med hensyn til varighet enn innen 

den enkelte persons depressive episoder (Fox, 2002).  

Det å gå med psykiske plager i lang tid reduserer ikke bare sjansen for bedring, men 

også for å komme tilbake i jobb (Brouwers, Terluin, Tiemens, & Verhaak, 2009; Cornelius, 

van der Klink, Groothoff, & Brouwer, 2010; Nieuwenhuijsen, Verbeek, de Boer, Blonk, & 

van Dijk, 2006). Blant annet fant man i en studie av Brouwers et al. (2009) at 

hovedprediktorene for om man returnerer til arbeid eller forblir sykemeldt kan henge sammen 

med hvor lenge man har gått med plagene, om man har vært sykemeldt i lengre tid før man 

har søkt hjelp, alvorlighetsgraden av symptomene og pasientenes egne forventninger til å 

komme tilbake i arbeid (Brouwers, et al., 2009).  

 Varighet av plager kan predikere både redusert sjanse for naturlig bedring, og økt 

risiko for langtidssykemelding. Siden pasientene på Kveldspoliklinikken har gått med plagene 

i lang tid, styrker dette studiens funn ytterligere i forhold til at behandlingen har effekt på 

depresjon og angstlidelser, samt på forebygging av sykefravær. 



30 

 

4.1.3 Jobbengasjement 

Analysene viser en liten, men statistisk signifikant positiv endring i jobbengasjement, målt 

med UWES. Endringen er imidlertid ikke stor, til tross for at vi fant en økning på 39 prosent i 

sysselsetting. Her er det viktig å understreke at UWES ikke måler faktisk 

arbeidsevne/kapasitet, men jobbengasjement, som kan beskrives som en arbeidsrelatert 

mental og følelsesmessig tilstand (Schaufeli & Bakker, 2003). Jobbengasjement er, ifølge 

flere teoretikere en motpol til utbrenthet (Bakker, et al., 2008; Demerouti, Mostert, & Bakker, 

2010; Schaufeli & Bakker, 2003), og en mediator mellom ressurser forbundet med jobb og 

ressurser knyttet til helse (Schaufeli & Bakker, 2003). Vi tolker begrepet i retning til å være 

en psykologisk forutsetning for motivasjon til å returnere til jobb, men ikke noen forutsetning 

for jobbmestring og faktisk arbeidskapasitet. Hvordan jobbengasjement henger sammen med 

sysselsetting kan vi dermed ikke konkludere med i denne studien.  

4.1.4 Arbeidssituasjon 

Analysene viste at antall pasienter som var ”Sykmeldt, under attføring eller rehabilitering” 

minsket med 33 prosent, og pasientene som var ”I lønnet arbeid og ikke sykemeldt” økte med 

39 prosent (se figur 3). Analysen viser oss at sysselsettingen i utvalget øker betraktelig etter 

behandling. Når vi ser nærmere på resultatene antyder de at økningen kan være større. 

Reduksjonen på 33 prosent i sykemelding inkluderer ikke detaljert informasjon fra pasientene 

som er delvis sykemeldt. Frekvensfordelingene fra variabelen gradert sykemelding (se figur 

4) antyder at pasientene som var delvis sykemeldt også fikk redusert sykemeldingsprosenten i 

løpet av behandlingsperioden (antallet pasienter med sykemeldingsprosent på 50 eller mer ble 

redusert med 11 personer, antallet pasienter med sykemeldingsprosent under 50 økte med 

seks personer). Dette kan tyde på at selv om sykemeldingsgruppen som helhet ble redusert 

med 33 prosent, viser endringen innad i gruppen at reduksjonen i sykemelding kanskje er 

større og at jobbnærværet i gruppen øker, selv om de i analysen fremdeles kategoriseres som 

sykemeldte. 

Datamaterialet fra gradert sykemelding har imidlertid store begrensninger. Ikke alle i 

sykemeldingsgruppen besvarte spørsmålet, og vi vet heller ikke om det er de samme 

respondentene som har besvart det før og etter behandling, heller ikke hvilke svarkategorier 

respondentene har flyttet seg mellom. Responsraten sank også med 10 personer fra før til etter 

behandling. Datamaterialet er med andre ord uklart, og det er usikkert om dette skyldes 
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mangelfull utfylling, eller om det er en konsekvens av at spørsmålskategoriene om 

arbeidssituasjon ikke er gjensidig utelukkende. 

Ut ifra vårt datamateriale kan vi altså ikke si konkret om eller i hvilken grad 

sysselsettingen øker for de som er delvis sykemeldt i utvalget. Det vi kan si med sikkerhet er 

at andelen pasienter som er sykemeldt helt eller delvis reduseres med 33 prosent, og at 

pasienter i lønnet arbeid, som ikke er sykemeldt eller mottar noen form for attføring eller 

rehabilitering har økt med 39 prosent etter avsluttet behandling.  

4.2 Metodediskusjon 

I kliniske evalueringer av psykologisk behandling finnes utallige metodiske fallgroper og 

begrensninger. En vanlig diskusjon i psykoterapiforskningen er hvorvidt randomiserte, 

kontrollerte studier (efficacy-studier) med høy intern og lav ekstern validitet, lar seg 

generalisere og implementere i den kliniske hverdagen (Shadish, Navarro, Matt, & Phillips, 

2000). Ettersom denne evalueringen bygger på data innsamlet i en klinisk setting, hvor 

mangel på kontroll er større enn i en randomisert kontrollert studie, må vi også ta hensyn til 

metodiske begrensninger når vi tolker resultatene. 

4.2.1 Pasientvariabler 

Selv om de fleste studier på psykisk helse og arbeid viser at alvorlighetsgrad, varighet av 

plager og psykologiske mestringsstrategier er de sterkeste prediktorene for sykefravær 

(Brouwers, et al., 2009), vet man også at demografiske variabler er av betydning for 

behandlingsutfall (Cornelius, et al., 2010). Av pasientgruppen ved Kveldspoliklinikken har 70 

prosent høyere utdanning. Utdanning og sosioøkonomisk status har vist seg å være to viktige 

prediktorer for om man vender tilbake til arbeid eller ikke (Cornelius, et al., 2010). I Norge 

har 27,3 prosent av befolkningen fullført høyere utdanning (Statistisk sentralbyrå, 2010b), og 

i Oslo er andelen 44 prosent (Statistisk sentralbyrå, 2010a). Dermed ser det ut til at 

pasientpopulasjonen på Kveldspoliklinikken utgjør en ressurssterk gruppe, og er i så måte 

kanskje ikke representative for Raskere tilbake-pasienter på nasjonalt nivå, eller for 

mennesker som sliter med angst og depresjon generelt. 

Det er mulig at psykofarmaka og rusmidler også kan påvirke behandlingsresultatene. I 

studien har vi ikke kontrollert for effekt av alkohol eller medisiner, men i utvalget oppgir bare 
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fem prosent at de har søkt medikamentell behandling for plagene de nå søker hjelp for. En 

større andel pasienter, 15 prosent, har alkoholrelaterte plager.  

4.2.2 Framflytting av data  

Forskning hevder at pasienter som fyller ut samtlige pre- og postmålinger er annerledes enn 

de som ikke gjør det, og at de som har komplett utfylling ofte oppnår bedre resultater enn de 

som fyller ut mangelfullt (Clark, et al., 2008; Clark, et al., 2009; Kendall, et al., 2004). 

Hvorfor disse gruppene skiller seg vet man ikke med sikkerhet, men én mulig forklaring er at 

en del pasienter uteblir fra behandling. Pasienter som fyller ut post-målinger kan også ha blitt 

mer enige med sine behandlere om når behandlingen skal avsluttes, og dermed ligger 

forholdene bedre til rette for at de skal fylle ut postmålinger (Stiles, Barkham, Mellor-Clark, 

& Connell, 2008a). En annen forklaring er at pasienter som ikke fyller ut skjemaer er mer 

misfornøyde og generelt oppnår lavere bedring, selv om de fullfører et behandlingsløp. Det 

kan også være at behandlere eller registreringspraksisen som finnes på stedet ikke er 

konsekvente og eller vektlegger dokumentasjon (Stiles, et al., 2008b).  

Ikke komplett utfylling er et stort problem i primærhelsetjenesters rutiner ved 

psykologisk behandling (Clark, et al., 2008; Clark, et al., 2009). Hvis klinikker bare 

inkluderer resultater fra pasienter som har fylt ut samtlige post-målinger, og som har fullført 

et behandlingsforløp, er sannsynligvis disse pasientene bedre og mer fornøyde med tilbudet 

enn de som bare har pre-målinger. Dermed risikerer man å overestimere effekten av en 

behandling (Clark, et al., 2009).  

Denne studien og våre konklusjoner er begrenset til pasienter som har besvart 

spørsmål om arbeidssituasjon både i oppstarts- (pre) og avslutningspakken (post). Dette valget 

ble tatt på grunn av at studien skulle kartlegge pasientenes arbeidssituasjon før og etter 

behandling. Pasienter som ikke har besvart disse spørsmålene har derfor blitt ekskludert fra 

utvalget.  På grunn av argumentene ovenfor, og fordi vi har en noe lav svarprosent på 47 

prosent, er det ingen selvfølge at resultatene kan generaliseres til hele pasientpopulasjonen på 

Kveldspoliklinikken. Vårt utvalg risikerer med andre ord å bestå av en pasientgruppe som er 

mer fornøyde og oppnår større bedring enn resten av pasientene.  

På grunn av at Kveldspoliklinikken nå flytter fram BDI-II og BAI målinger som mål 

på avsluttet behandling, og at disse måleinstrumentene har vært brukt kontinuerlig siden 

oppstart av klinikken, har vi imidlertid hatt mulighet til å sammenligne hovedutvalget vårt 

med samtlige pasienter på Kveldspoliklinikken i forhold til symptomreduksjon. Hensikten var 
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å se om vår gruppe skilte seg betydelig fra de resterende pasientene på disse målene. Vi tok 

høyde for at hovedutvalget kunne være med å trekke resultatene i positiv retning, så vi 

ekskluderte hovedutvalget fra den totale pasientpopulasjonen. Analysene fra disse resterende 

467 pasientene viste en statistisk signifikant reduksjon i BDI-II skårer fra et gjennomsnitt på 

22,44 (SD=10,74) til 15,13 (SD=11,29), t (466) =16,77, en endring fra moderat til mild 

depresjon, med en effektstørrelse på 0.66 (Cohen’s d=0.66). For BAI fant vi en statistisk 

signifikant reduksjon i gjennomsnittsskårer fra 16,61 (SD=11,01) til 10,27 (SD=10,16), t 

(466) =14,61, en endring fra mild til minimal angst og en effektstørrelse på 0.6 (Cohen’s 

d=0.6).  

Ut ifra analysene av symptomreduksjon fant vi at hovedutvalget skiller seg noe fra 

resten av pasientpopulasjonen ved at de oppnår en større forbedring av sine symptomer på 

depresjon og angst. Samtidig ser vi at forskjellene ikke er veldig store; effektstørrelsene i 

hovedutvalget er sterke, for de resterende pasientene er de middels. Forskjellen i 

gjennomsnittlig endring i depresjon mellom hovedutvalget og den resterende 

pasientpopulasjonen var to poeng på BDI-II, og for angst var forskjellen ett poeng på BAI.  

På grunnlag av dette mener vi at likhetene på BDI-II og BAI mellom hovedutvalget og 

resten av pasientpopulasjonen er mer framtredende enn forskjellene. En analyse viste også at 

den samlede pasientgruppen har tilnærmet lik fordeling av varighet av plager som 

hovedutvalget. Pasientpopulasjonen og hovedutvalgets karakteristika viste også betydelige 

likheter med henhold til alder, kjønn og utdanning. 

Sammenligningen gir oss en viktig indikasjon på at resultatene fra studiens utvalg, til 

tross for at det er forskjellig med hensyn til pre- og postmålinger, kan generaliseres til 

samtlige pasienter ved Kveldspoliklinikken.  

4.2.3 Hva fører til endring? 

Kveldspoliklinikken ønsker ikke bare å redusere symptomer, bedre livskvalitet og 

funksjonsnivå generelt, men også å øke sysselsetting blant pasientene. En viktig del av 

behandlingsopplegget er derfor jobbmestrende oppfølging. Vi har ingen tilgang på presise 

beskrivelser av hva denne delen av behandlingen består i, siden klinikken ikke benytter 

stringente manualer. Om eller hvordan behandling på klinikken i seg selv fører til økt 

sysselsetting kan vi derfor ikke vite. 

Noen av behandlerne ved Kveldspoliklinikken har erfaring fra NAV. Vi spekulerer i 

om disse kartlegger og behandler symptomer på en annen måte enn behandlere som ikke er 
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tilknyttet NAV, og om dette eventuelt kan ha konsekvenser for endring. Kan det for eksempel 

tenkes at NAV-psykologene er raskere til å kartlegge symptomer ut fra en arbeidsrelatert 

kontekst?  

Vi vet heller ikke i hvilken grad behandlerne administrerer behandlingsopplegget på 

Kveldspoliklinikken som tiltenkt. I kliniske settinger er det vanlig at terapeuter enten bevisst 

eller ubevisst gradvis fjerner seg fra metoder forskningen har vist å være effektive, såkalt 

”therapeutic drift” (Waller, 2009). Dette kan risikere å lede til at metoden utvannes og at man 

ikke lengre har kontroll over hvilke faktorer i terapi som er virksomme for endring.  

Vi har ingen kontroll over hva jobbmestrende fokus innebærer, eller hvordan den 

spesifikke behandlingsmetoden utføres på Kveldspoliklinikken. Vi kan derfor ikke forklare 

mekanismene bak endringene som finner sted, og hvilke aktive ingredienser i behandlingen 

som har effekt. For å kunne gjøre dette kreves bedre kontrollerte studier. Det vi kan 

konkludere med er at pasientene på klinikken oppnår symptomreduksjon og økt sysselsetting. 

Ut ifra disse resultatene og teoretiske vurderinger mener vi at jobbmestrende oppfølgning er 

viktig i psykologisk behandling og bør få et økt fokus ved behandling av mennesker tilknyttet 

arbeidslivet. 

 

Til tross for begrensningene manglende kontroll medfører, er det viktig å understreke at en 

viss behandlerfrihet er vanlig og også nødvendig. I kriteriene for evidensbasert psykologisk 

behandling forventes det at den enkelte terapeut har en klinisk ekspertise som forutsetter at 

man kan identifisere, vurdere og integrere den best tilgjengelige forskningen med kliniske 

data (Rønnestad, 2008). Behandlere har blant annet ansvar for å tilpasse metodene til 

klientens ønsker og initiativ, og til systemet man arbeider innenfor. Denne diskusjonen 

illustrerer balansegangen mellom indre og ytre validitet, mellom forskning og klinisk 

virkelighet, og hvor vanskelig det er å få disse til og møtes. 

4.3 Framtidig forskning 

4.3.1 Raskere Tilbake – lønner det seg? 

Til tross for metodiske begrensninger, gir resultatene støtte for at sysselsetting øker og 

sykefravær reduseres etter behandling ved Kveldspoliklinikken Raskere tilbake, DPS 

Vinderen. Vi ser også at behandlingen har effekt på symptomer og funksjonsnivå hos 
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pasientene. Men er resultatene i studien gode nok til å oppfylle de samfunnsøkonomiske 

målene arbeidsdepartementet har satt på grunnlag av sykefraværsutvalgets rapport 

(Sykefraværsutvalget, 2006)? Stadig flere har stilt seg kritiske til Raskere tilbake-tiltak 

(Gimmestad, 2010; Gjerde, 2010) etter at en delrapport fra juni 2010 konkluderte med at 

Raskere tilbake-intervensjoner innen psykisk helsevern og arbeidsrettet rehabilitering 

sannsynligvis ikke har ført til like stor reduksjon av sykefravær som ønsket (Holmås & 

Kjerstad, 2010). Rapporten tar forbehold om at resultatene er usikre grunnet lite utvalg og lav 

svarprosent. Likevel konkluderer forfatterne med at tiltaket ser ut til å ha hatt 

samfunnsøkonomiske effekter gjennom raskere behandling av sykemeldte på grunn av at 

ventelistene har blitt kortet ned med 17 dager i gjennomsnitt (Holmås & Kjerstad, 2010). 

I vår studie ser vi en betydelig økning i sysselsetting, men om økningen er tilstrekkelig 

til å forsvare tiltaket rent samfunnsøkonomisk kan vi ikke si med sikkerhet. Vi har per i dag 

ingen kostnadsanalyse av Kveldspoliklinikkens virksomhet. Før en slik analyse foreligger kan 

vi ikke si om eller i hvilken grad tiltaket er lønnsomt på samfunnsøkonomisk nivå. Hvordan 

man skal kunne vurdere lønnsomheten av et tiltak, leder oss videre inn på et viktig område: 

betydningen av dokumentasjon. 

4.3.2 Dokumentasjon av behandlingsvirksomhet 

Et vanlig problem i evalueringer av kliniske virksomheter er tilstrekkelig dokumentasjon. 

Kveldspoliklinikken registrerer en mengde data om alt ifra symptomer, bakgrunn, 

psykologiske variabler og behandlingsforløp. Dette er en lovende praksis for framtidig 

forskning og for å kunne øke generell kunnskap om hva behandling innebærer. Til tross for 

denne nyttige praksisen har ikke Kveldspoliklinikken noen prosedyrer for å kunne evaluere 

effekt over tid, og dette har viktige implikasjoner for hvilke konklusjoner vi kan trekke. 

Ettersom tidsperspektivet i studien er kort (gjennomsnittlig 8 uker mellom pre- og 

postmålinger) kan man tenke seg at sysselsettingsgraden kan endres over tid. Kanskje enkelte 

rammes av tilbakefall og blir sykemeldt på nytt etter første møtet med arbeidsplassen? Andre 

har kanskje tilegnet seg gode kognitive teknikker og klart å øke jobbmestring mens de er i 

behandling, noe som styrker deres mulighet for å forbli i jobb.  

I takt med økende krav fra statlig hold om kostnadseffektivitet og evidensbasert 

psykologisk behandling, må evalueringer av et gitt tilbud følges opp over tid (Clark, et al., 

2008; Rück, Lindefors, Allgulander, & Andersson, 2011). Kliniske virksomheter som tilbyr 

psykologisk behandling bør også tilrettelegge for en mer åpen og tilgjengelig 
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evalueringspraksis, slik at man som pasient kan innhente informasjon og sammenligne ulike 

behandlingsmetoder. Dermed kan den enkelte få vite hva man kan forvente av ulike tilbud og 

klinikker. I tillegg vil psykoterapiforskningen også profittere av bedre og åpnere evalueringer 

av klinikkers praksis (Clark, et al., 2008).   

Gode oppfølgingsstudier er vanskelige å gjennomføre siden dette krever at pasienter 

deltar på målinger i etterkant av behandling. Men for å kunne si noe mer konkret om den økte 

sysselsettingen vi har sett i denne studien, og om dette er en tendens som vedvarer over tid, er 

det nødvendig med gode oppfølgingsmål i framtiden. 

4.4 Avslutning 

Raskere tilbake ble iverksatt som en satsning fra myndighetene for å nå målene om et mer 

inkluderende arbeidsliv og å redusere sykefravær (IA-avtalen) (NAV, 2011b; Regjeringen, 

2005). I debatten om sykefravær vurderer man hovedsakelig om slike mål oppfylles eller ikke 

ut ifra økonomiske kostnader, besparelser og ressurser. Dette aktualiseres blant annet i Sir 

Richard Layards ”The Depression Report. A New Deal for Depression and Anxiety 

Disorders” (Layard, et al., 2006), hvor de enorme kostnadene av lidelsene trekkes frem som 

grunnlag for satsningen IAPT. På mange måter har denne rapporten vært startpunktet for de 

storpolitiske satsningene både i Storbritannia og i Skandinavia med tanke på å få bukt med de 

samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til psykiske lidelser (Järnefors, 2010; Olsen & 

Berge, 2008). 

 Kveldspoliklinikken Raskere tilbake, DPS Vinderen er et statlig finansiert tiltak som 

får økonomisk støtte innenfor rammene til Raskere tilbake. Klinikken bygger imidlertid på en 

filosofi som går ut over det å redusere sykefravær; de deler IAPT’s visjon om å gjøre 

psykologisk behandling mer tilgjengelig og effektiv for den enkelte, og de har et syn på at det 

å være i jobb til tross for psykiske vansker kan være bra for psykisk helse. De legger til grunn 

at samtaleterapi med jobbmestrende fokus er et bedre behandlingsalternativ for mange enn 

medikamentell behandling som ofte er det rådende. Kveldspoliklinikkens filosofi har vært en 

viktig ledestjerne i denne studien, ettersom resultatene våre ikke bare sier noe om 

samfunnsbesparelser generelt, men om hvilke positive konsekvenser psykologisk behandling 

har for enkeltindividet. Pasientene ved Kveldspoliklinikken blir friskere og øker sin 

sysselsetting, og dette er et gledelig resultat selv om det gjenstår å besvare hvorfor endring 

skjer, og om endringene er tilstrekkelige for å lønne seg rent samfunnsøkonomisk.  
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Noe av kritikken mot Raskere tilbake har vært at man prioriterer arbeidsføre fremfor andre 

grupper (Gimmestad, 2010). Våre resultater viser at pasientene som er i lønnet arbeid generelt 

har et mindre lidelsestrykk, både før og etter behandling, enn de som er sykemeldte. Selv om 

man kan spekulere i om mange av disse pasientene kanskje hadde klart å holde seg i jobb 

uavhengig av terapi, mener vi at det er viktig at også personer som er ”friske nok” til å være i 

jobb, til tross for sin lidelse, mottar behandling. Ikke bare reduserer dette lidelsen hos den 

enkelte, som er et viktig mål i seg selv, men behandling vil også kunne være med å redusere 

sykenærværet. Dette vil igjen kunne gi selvsagte positive effekter, både for den enkelte, men 

også for forebygging av sykefravær og samfunnsøkonomiske kostnader. 
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