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Abstract 

BACKGROUND: Depressive symptoms in elderly patients are common. However 
diagnosing, treating and preventing depression in this group is far from adequate. 
Recommending social contact to elderly patients is an effective way to reduce loneliness and 
depressive symptoms, and increase quality of life. Since depressive elderly patients prefer to 
be treated in primary care, the role of general practitioner (GP) in recommending social 
contact is crucial. 
OBJECTIVE: The aim of this project is to identify GPs’ focus on social contact regarding 
elderly patients with depression, to assess factors that might affect their practices on 
recommending social contact and identify the elderly patients’ experience of social contact 
and loneliness. 
METHODS: A cross-sectional study in which data were collected by interviewing GPs, or 
through questionnaires filled by GPs. Different questionnaires were filled by the patients.  A 
qualitative study was also conducted to assess factors that affect GPs’ practices. We based this 
on previously identified determinants of adherence to the recommendation regarding social 
contact. 
RESULTS: One hundred and twenty-four GPs participated in the study. They recommended 
social contact for 279 (88%) of 316 patients. Eighty of 134 patients (60 %) felt loneliness 
several times in the past month. The qualitative interviews showed that to some degree all 
identified factors affected the practices on this recommendation.  
CONCLUSIONS: Though a great number of patients are recommended social contact, the 
percentage of loneliness among depressive patients remains high. The factors affecting 
recommendation of social contact remains an important barrier for general practitioners. This 
stresses the need for improving social contact and reducing loneliness in elderly patients with 
depression.  
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Forord 

Sommeren 2014 deltok jeg i datainnsamling for forskningsprosjektet TICD Depresjon hos 
eldre. Dette var et veldig interessant prosjekt og derfor valgte jeg å skrive prosjektoppgave 
tilknyttet temaet «Depresjon hos eldre». Jeg har brukt data fra behandlingsintervju jeg hadde 
vært med på å gjennomføre av fastleger. I tillegg fikk jeg også mulighet til å delta i 
prosessevalueringen av prosjektet. Her gjennomførte jeg kvalitative intervjuer av fastleger om 
bruk av intervensjoner tilbudt i prosjektet og determinanter tilknyttet anbefalingen om sosial 
kontakt. Både datainnsamlingen og skriving av denne oppgaven har vært veldig lærerikt. Jeg 
vil spesielt takke mine veiledere: Signe Flottorp og Eivind Aakhus.   
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Innledning  

Depresjon vil ramme en av fem i løpet av livet (1). Av Folkehelseinstituttets rapport, Eldre i 
Norge: Forekomst av psykiske plager og lidelser (2), fremkommer det at en stor gruppe eldre 
over 65 år har depressive symptomer. Færre oppfyller imidlertid kriteriene for en depressiv 
lidelse slik de fremgår av diagnosesystemene DSM-IV og ICD-10. På befolkningsnivå har om 
lag 25 – 35 % depressive symptomer, men kun 4 – 8 % oppfyller de diagnostiske kriteriene 
for en alvorlig depresjon. Imidlertid har vi mangelfull kunnskap om forekomst av depresjon 
blant eldre både i Norge og internasjonalt grunnet få studier utført, lite sammenlignbare 
studier og stort sprik i resultater fra forskningsstudier (2). Dette gjelder ikke kun depresjon, 
men psykiske lidelser generelt i Norge blant aldersgruppen over 65 år. I årene fremover vil 
antallet eldre øke og dermed vil det bli økning i omfang av depresjon. Dette viser at behovet 
for å styrke psykisk helse hos eldre og dermed redusere risiko for depressive plager er høyst 
tilstede.  

Per dags dato foreligger det kun nasjonale faglige retningslinjer for behandling av 
depresjon hos voksne generelt. Vi mangler retningslinjer spesifikt rettet mot behandling av 
depresjon hos eldre i klinisk praksis (3). Det er særlige uklarheter omkring optimal 
behandling av pasienter med subterskelnivåer av depresjon og emosjonell sorg (4). De fleste 
eldre deprimerte pasienter ønsker å motta behandling i primærhelsetjenesten fremfor 
spesialisthelsetjenesten. Derfor blir det en viktigere oppgave for behandlere i 
primærhelsetjenesten, inkludert fastleger, å undersøke hvordan håndtering av depresjon hos 
eldre kan skje på best mulig vis. For eldre pasienter med depresjon er det dessuten vist lengre 
latens før fastlegen beslutter om en behandlingsplan sammenlignet med yngre (3).  

Sosiale, fysiske og økonomiske problemer er årsak til sorg og depresjon hos en 
signifikant andel pasienter (5). To vesentlige risikofaktorer for utvikling av depresjon er 
ensomhet og manglende sosial støtte. Spesielt hos eldre er det vist at ensomhet er en svært 
betydningsfull risikofaktor for utvikling av depresjon (1). De kan derfor ha nytte av sosiale 
intervensjoner eventuell med tillegg av medikasjon og psykoterapi. Litteraturen viser at sosial 
støtte innvirker på debut, forløp og utfall av depresjon. Sosial aktivitet-intervensjoner bedrer 
signifikant følgende utfall: mental helse, livskvalitet, livstilfredsstillelse, og medfører 
reduksjon av depressive symptomer (5). Sosiale støttegrupper som styrker sosiale nettverk vil 
også kunne redusere ensomhet blant eldre i tillegg til å styrke av mestringskompetanse og 
redusere belastning ved alvorlige livshendelser som tap av ektefelle (1).  Siden fastlegen 
oftest er primærbehandler for eldre pasienter med depresjon, bør det derfor regnes som en av 
fastlegens oppgaver å snakke med eldre om betydningen av sosial kontakt.  

Gjennom den norske delen av det internasjonale forskningssamarbeidet Tailored 
Implementation for Chronic Diseases (TICD) ble det laget en systematisk oversikt over 
retningslinjer for behandling av depresjon i klinisk praksis (6). Gjennom en definert 
prioriteringsprosess ble seks anbefalinger prioritert for implementering i 
intervensjonskommunene, inkludert i dette var anbefalingen for sosial kontakt. Anbefalingen 
om sosial kontakt ble fremhevet som viktig av en bredt sammensatt referansegruppe, 
bestående av ni ulike interesseorganisasjoner, inklusive to brukerorganisasjoner og sju 
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profesjonelle organisasjoner. Dokumentasjonsgrunnlaget for anbefalingen viser at 
anbefalingen om sosial kontakt vil ha positiv effekt på depresjon og livskvalitet hos eldre 
deprimerte pasienter (5).  

 

Når det gjelder det å anbefale konkrete tiltak for eldre deprimerte (f.eks. 
gruppeaktiviteter eller regelmessige møter med frivillige fra aktuelle organisasjoner), er 
fastlegen avhengig av at velorganiserte og lett tilgjengelige tilbud finnes i den aktuelle 
kommune. I utgangspunktet kan slike tilbud virke krevende å organisere, men siden arbeidet 
er frivillig og/eller økonomisk sett rimelig regnes det å være et billig tiltak utover de 
organisatoriske ressursene. Dessuten har flere kommuner allerede velorganiserte og 
tilgjengelige tilbud, for andre kommuner kan det variere hvor enkelt det er å tilby støtte til 
sosial kontakt. En antar også at å tilby sosial kontakt til isolerte deprimerte pasienter kan bidra 
til reduksjon av sosiale og helsemessige ulikheter. Ressurssterke pasienter med et godt 
nettverk og støtte fra familie trenger i mindre grad hjelp fra helsevesenet for å etablere sosial 
kontakt.  Alt i alt er sosial kontakt ikke bare et viktig og effektivt tiltak, men også rimelig, 
gjennomførbart og uten bivirkninger (8).   

Med utgangspunkt i dette bør sosial kontakt diskuteres med og anbefales for eldre 
deprimerte pasienter av fastlegen. Det er lite forskning omkring fastlegers fokus på anbefaling 
av sosial kontakt til eldre pasienter med depresjon.  

 

 

 

 

 

 

 

Anbefalingen i prosjektet lød slik: 

Fastleger og annet helsepersonell bør diskutere med pasienten hvilken betydning sosial 
kontakt har for eldre med depresjon og anbefale konkrete tiltak (f.eks. 
gruppeaktiviteter) for de som har manglende sosial kontakt. 

o Ved behov kan man tilby kontakt i form av regelmessige møter med frivillige 
som har fått opplæring i dette, for eksempel fra frivillighetssentralen, 
besøkstjenesten til Røde Kors, pasienthjelperne til Mental Helse og seniorsentre. 
Denne kontakten bør finne sted minst én gang i uken i to til seks måneder.  

o Om mulig bør arbeidet med å bedre sosial kontakt skje i samarbeid med 
pårørende (7). 
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TICD Depresjon hos eldre 

TICD (Tailored Implementation for Chronic Diseases) var et internasjonalt forskningsprosjekt 
med mål om å undersøke effekten av å skreddersy intervensjoner for å forbedre behandling av 
pasienter med kroniske sykdommer (7). Den norske delen av TICD-prosjektet hadde eldre 
pasienter med depresjon som målgruppe. Etter å ha laget en systematisk oversikt over 
retningslinjer for klinisk praksis for behandling av depresjon hos voksne, ble en 
prioriteringsprosess utført i samarbeid med en sammensatt referansegruppe i Norge. Det ble 
prioritert seks anbefalinger som man planla å implementere i intervensjonskommuner: 

- Sosial kontakt 
- Samhandlingsplan 
- Personlig koordinator 
- Rådgivning 
- Mild depresjon 
- Alvorlig, tilbakevendende, kronisk depresjon og dystymi 

I neste omgang identifiserte og prioriterte man determinanter tilknyttet implementering av 
anbefalingene i klinisk praksis ved hjelp av fokusgrupper og intervjuer (9). Determinanter er 
faktorer som kan gjøre det vanskeligere eller enklere å etterleve anbefalinger 
(barrierer/hindringsfaktorer eller fasilitatorer). Til slutt utviklet man skreddersydde 
intervensjoner som skulle ta hensyn til prioriterte determinanters påvirkning i legenes praksis 
(10). Målet med TICD Depresjon hos eldre var å evaluere effekten av å skreddersy 
intervensjoner for å implementere de øvrige seks anbefalingene i behandling av depresjon hos 
eldre i allmennpraksis. Dette ble oppnådd gjennom å utføre en cluster-randomisert kontrollert 
studie hvor en sammenlignet skreddersydd implementering av anbefalinger med vanlig 
praksis. Åtti kommuner ble randomisert til intervensjonsgruppe eller kontrollgruppe hvor det 
primære utfall ble målt ut i fra andelen anbefalinger som ble implementert av fastlegene i 
intervensjonskommunene sammenliknet med kontrollkommunene. Denne informasjonen fikk 
man gjennom å intervjue fastlegene som deltok i studien om behandling av depresjon for 
opptil fire pasienter(i tillegg til diagnostisk informasjon om ytterligere to pasienter).  

Etter gjennomføringen av denne cluster-randomiserte kontrollerte studien ble det 
utført en prosessevaluering med formål om å identifisere hvorfor og hvordan intervensjonene 
som ble gjennomført var effektive eller ineffektive.  Her gjennomførte man intervju av 
fastleger blant annet for å kartlegge bruken av intervensjoner som ble gjennomført/tilbudt for 
implementering av anbefalingene og hvordan disse intervensjonene påvirket prioriterte 
determinanter i fastlegens praksis. Det ble gjennomført separate intervjuer for hver av 
anbefalingene (nevnt ovenfor).   
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Målsetting: 

Målsettingen med denne studien er å kartlegge fastlegers fokus på sosial kontakt i deres 
kontakt med eldre pasienter med depresjon, deres vurdering av faktorer (determinanter) som 
påvirker legenes praksis når det gjelder sosial kontakt, og til slutt eldre pasienter med 
depresjon sin opplevelse av sosial kontakt og ensomhet. Gjennom denne oppgaven forsøker 
jeg å kartlegge i hvor stor grad fastlegen fokuserer på og anbefaler sosial kontakt i samtalen 
med pasienten.  

§ Målsetting 1: Å kartlegge hvor stor andel av eldre pasienter med depresjon som blir 
anbefalt sosial kontakt av fastlegen som et middel for å bedre depresjon? 

o Påvirker legens alder, kjønn, spesialisering i allmennmedisin eller pasientens 
depresjonsdiagnose (ICD – 10) om pasienten blir anbefalt sosial kontakt? 

§ Målsetting 2: Å kartlegge hvor stor andel av pasientene som følte at de manglet sosial 
kontakt da første legekontakt som omhandlet depresjon fant sted? 

o Har det noen sammenheng med hvilken depresjonsdiagnose (ICD-10 
diagnosen) pasienten fikk/hadde? 

o Hvis ja, ble sosial kontakt senere etablert ved hjelp av en frivillig organisasjon 
eller på en annen måte? 

§ Målsetting 3: Å beskrive hvordan utvalgte determinanter påvirker fastlegers praksis 
om å anbefale av sosial kontakt? Hvilke(n) determinant(er) er i følge fastlegen de(n) 
mest avgjørende for legens praksis? 
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Definisjoner.  

Depresjon (ICD-10) 
I ICD-10 klassifiserer man depresjonsdiagnosen som mild, moderat eller alvorlig depressiv 
episode ved klassifisering av en enkeltstående (første) depressive episode. Ved depressive 
episoder kreves det vanligvis en varighet på to uker for å kunne stille diagnosen. Ved 
ytterligere depressive episoder klassifiseres det innunder tilbakevendende depressiv lidelse. 
Differensiering mellom mild, moderat eller alvorlig episode foretas på bakgrunn av en klinisk 
vurdering av antall, type og alvorlighetsgrad tilstedeværende symptomer (se nedenfor). I 
tillegg kan det være tilstedeværelse av psykotiske symptomer. Ved typisk depressiv episode 
av typen mild, moderat eller alvorlig lider pasienten vanligvis av: 

• Depressivt stemningsleie 
• Interesse- og gledesløshet 
• Energitap som fører til trettbarhet og redusert aktivitet 

Andre vanlige symptomer er: 

• Redusert konsentrasjon og oppmerksomhet 
• Redusert selvfølelse og selvtillit 
• Skyldfølelse og mindreverdighetsfølelse 
• Triste og pessimistiske tanker om fremtiden  
• Planer om, eller utføring, selvskade eller selvmord 
• Søvnforstyrrelser 
• Redusert appetitt 
• Psykomotorisk retardasjon/agitasjon 

Eldre 
Alder over 65 år.  

Determinant 
Begrepet determinant brukes om en avgjørende faktor. Determinanter i klinisk praksis er 
faktorer som kan hindre eller fremme forbedring og fungerer derfor som barrierer eller 
fasilitatorer. I denne oppgaven brukes determinanter i hovedsak i en sammenheng hvor de 
hindrer (fungerer som barrierer for) etterlevelse av anbefalingen (11).  
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Metode 

Målsetting 1: Behandlingsintervju av fastleger  

En mer fullstendig beskrivelse av metoder finnes i artikler utgitt som en del av 
forskningsprosjektet TICD Depresjon hos eldre (3, 6-7, 9-10). 
 
Design 
I forskningsprosjektet TICD depresjon hos eldre ble det gjennomført en cluster randomisert 
kontrollert studie. Her randomiserte man 80 kommuner fra syv av fylkene i to grupper: En 
intervensjonsgruppe (som fikk skreddersydde intervensjoner for implementering av 
anbefalinger tilknyttet behandling av depresjon eldre) og en kontrollgruppe (= vanlig praksis). 
Selv om det ble gjennomført en randomisert kontrollert studie med to grupper, slår jeg disse 
sammen til en enkel gruppe i analysene nedenfor grunnet problemsstillingens art. Siden jeg 
slår sammen gruppene og ønsker å finne ut grad av fokus på anbefalingen om sosial kontakt 
blant fastleger på det tidspunktet studien ble gjennomført, regnes dette som en 
tverrsnittsundersøkelse.  

Materiale, inklusjons- og eksklusjonskriterer.  
Data er innhentet fra intervju med fastleger om behandling av pasientenes depresjon (fra både 
intervensjons- og kontrollgruppen). Vi fikk informasjon om alder, kjønn, diagnose og 
behandling av totalt 316 pasienter. Pasientene var alle over 65 år, bodde hjemme, hadde en av 
følgende depresjonsdiagnoser: mild, moderat eller alvorlig depressiv episode, 
tilbakevendende depresjon eller dystymi og hadde vært i kontakt med fastlegen i løpet av de 
siste seks måneder før gjennomføring av intervensjonen. Pasientene ble ekskludert hvis en 
depresjonsdiagnose basert på ICD-10 ikke forelå, de bodde på sykehjem, hadde lav forventet 
levealder, hadde demens eller bipolar lidelse. (3) 

Datainnsamling 
Datainnsamlingen ble utført via telefonintervju med fastlegene. Intervjuene varte ca 1 time. 
Først etterspurte vi legens alder, kjønn, antall år i allmennpraksis og om vedkommende var 
spesialist i allmennmedisin. I første del av intervjuet som omhandlet pasienten vurderte vi om 
pasienten kunne inkluderes, deretter ble en depresjonsdiagnose basert på ICD-10 satt og 
tilslutt ble spørsmål angående behandling av pasientens depresjon besvart. En liten gruppe av 
fastlegene som ikke ble intervjuet, ble i etterkant kontaktet for å utfylle diagnose- og 
behandlingsinformasjon om en enkelt pasient. Som en del av behandlingsspørsmålene, ble 
fastlegene spurt om de anbefalte pasientene sosial kontakt som et middel for å bedre 
depresjon.  

Statistikk 
Kvantitative data ble analysert med IBM SPSS 22 og Excel.  For kontinuerlige data brukte jeg 
Students T-test der data var normalfordelt. Dikotome data ble analysert med krysstabeller og 
kji-kvadrattest. Der det var aktuelt (med faktoren: legens alder) transformerte jeg 
kontinuerlige variabler til dikotome grupper for deretter å sammenligne dem ved hjelp av 
krysstabeller og kji-kvadrat-test. I tillegg undersøkte jeg ved hjelp analyseprogrammet om det 
forelå en sammenheng mellom fastlegens tilbud om sosial kontakt til pasientene og følgende 
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faktorer: legens alder, kjønn, om vedkommende er spesialist i allmennmedisin og pasientens 
depresjonsdiagnose.  

Målsetting 2: Pasientspørreskjema 

Materiale og datainnsamling 
I etterkant av intervju (og skjema som ble utfylt) av fastleger om diagnose og behandling av 
eldre pasienter med depresjon, ble spørreskjema sendt ut til alle 319 pasienter som vi hadde 
intervjuet fastlegene om. Totalt 134 av disse pasientene besvarte dette skjemaet (svarrespons 
42 %).  I spørreskjemaet ble pasientene blant annet stilt følgende spørsmål (av betydning for 
denne oppgaven): 

- Hvis du ser på den siste måneden, har du noen gang følt deg ensom?  
Svaralternativer: 1. Aldri 2. Sjelden 3. Noen ganger 4. Ofte. 

- Har du hatt kontakt med en person fra en frivillig organisasjon (for eksempel Røde Kors, 
Frivillighetssentralen, Pasienthjelpere eller Mental Helse) for å bedre sosial kontakt? 
Svaralternativer: 1. Ja, flere ganger 2. Ja, en gang 3. Nei 4. Vet ikke. 

I tillegg til å få en oversikt over andelen pasienter som føler seg ensomme og i hvilken grad 
de benyttet seg av frivillige for å bedre sosial kontakt, prøvde jeg å undersøke om det var en 
sammenheng mellom følelse av ensomhet hos pasientene og deres depresjonsdiagnose ved å 
bruke kji-kvadrat test i Excel.   

Målsetting 3: Fastlegeintervju om determinanter i legens praksis 

Rekruttering/Materiale: 
For å belyse problemstillingen intervjuet vi fastleger inkludert i TICD Depresjon hos eldre i 
den gruppen som mottok intervensjonen, fordi vi også ønsket å kartlegge nytten av 
intervensjoner tilbudt i forskningsprosjektet i samme intervju. I denne oppgaven skal jeg kun 
bruke informasjon fra intervjuene som belyser aktuelle problemstillinger. Disse fastlegene 
bodde i fire forskjellige fylker med stor variasjon i befolkningsstørrelse i deres respektive 
kommuner. I tillegg var det stor variasjon i deres erfaring som allmennlege med hensyn på 
antall år i allmennpraksis, spesialisering i allmennmedisin og andelen eldre pasienter med 
depresjon.  Dette var viktige forskjeller for å få en bred forståelse av hvordan ulike 
determinanter kan påvirke fastlegenes praksis. Disse legene ble kontaktet via telefon og/eller 
mail og spurt om deltagelse i dette prosjektet.  

Forforståelse: 
Jeg har som medisinstudent deltatt i datainnsamling i TICD Depresjon hos eldre – 
forskningsprosjektet (intervju av fastleger om diagnose og behandling av eldre pasienter med 
depresjon). I forkant av datainnsamlingen fikk alle som deltok i datainnsamling opplæring i 
emnet depresjon hos eldre (inkludert et 8-timers e-læringskurs godkjent av Legeforeningen), 
oversikt over prosjektet TICD og opplæring i intervjusituasjonen.  I tillegg har jeg lest om 
dette emnet i artikler og bøker og satt meg grundig inn i forskningsprosjektet før jeg valgte å 
skrive prosjektoppgave om dette. Jeg har imidlertid ikke gjennomført kvalitative intervju av 
denne typen tidligere og har lite praktisk erfaring innenfor behandling av depresjon i 
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allmennpraksis. Imidlertid har jeg prøvd å forberede meg godt i forkant av intervjuene og 
fokusert på å få frem viktige nyanser og sider ved denne problemstillingen under intervjuene.  

Intervjuene: 
I intervjuene var jeg opptatt å få frem legenes synspunkter på hvilke determinanter som var 
betydningsfulle i deres legepraksis og hvordan disse determinantene påvirket deres praksis 
med anbefaling av sosial kontakt. Jeg gjennomførte totalt fire intervjuer, og de fant sted i 
perioden oktober – november 2014. Intervjuene foregikk over telefon med en digital 
båndopptaker og deretter skrev jeg dem ned i sin helhet. I forkant av intervjuene fikk 
fastlegene tilsendt mal for intervjuet for å kunne være forberedt i tillegg til samtykkeskjema. 
Hvert intervju varte mellom 30 – 75 min, men kun delene av intervjumaterialet som 
omhandler determinanter i fastlegens praksis brukes til denne oppgaven. Selv om 
determinanter er en aktuell problemstilling for mange leger i allmennpraksis, var ikke alle fire 
leger like forberedt til intervjuet. Imidlertid gav de inntrykk av at dette var et engasjerende 
tema under intervjuet og at de fikk belyst de viktigste aspektene om determinantene i deres 
praksis.  

Jeg fulgte en intervjuguide laget for TICD Depresjon hos eldre-forskningsprosjektets 
prosessevaluering. I tillegg til spørsmål om prioriterte determinanter i fastlegenes praksis, ble 
deltakerne også intervjuet om intervensjonene som ble tilbudt og deres tanker omkring 
anbefalingen om sosial kontakt. Til den opprinnelige intervjuguiden la jeg, i samråd med 
forskningsgruppen for TICD, til flere determinanter som jeg mente kunne være av betydning 
for fastlegers anbefaling av sosial kontakt og dermed for å besvare min problemstilling. Til 
slutt ble fastlegene spurt om vi hadde identifisert alle determinanter som de mente var av 
betydning og eventuelt hvilke andre som kunne være av betydning. De ble også spurt om 
hvilke(n) determinant (er) påvirket deres praksis i størst grad. Fastlegene ble spurt om 
følgende determinanter:  

- Finne frivillige 
- Manglende kjennskap til lokalsamfunnet/tilbud 
- Sosial tilbaketrekning hos eldre pasienter med depresjon 
- Manglende kontakt mellom pasient og frivillig 
- Krever organisering 
- Tidspress 
- Kunnskap om sosial kontakt som et reelt behandlingsalternativ 

Analyseprosess: 
Jeg har brukt analysemetoden systematisk tekstkondensering (STC) beskrevet i Malteruds 
Kvalitative metoder i medisinsk forskning (12). Denne analysemetoden ble i denne oppgaven 
brukt for å utvikle nye beskrivelser basert på allerede identifiserte determinanter (eller 
temaer). Målet var å utvikle kunnskap om fastlegenes erfaringer med determinanter som var 
forhåndsbestemt. Analysen ble gjort i fire trinn: 

1. Helhetsinntrykk av materialet 
2. Identifisering av meningsbærende enheter 
3. Abstraksjon av kunnskap i de meningsbærende enhetene 
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4. Sammenfatning av kunnskap til utvikling av beskrivelser 

Først brukte jeg de første to intervjuene og tok utgangspunkt i listen over determinantene 
uten å binde meg til dem. Jeg skrev en liste over temaene (inkludert nye temaer som ble 
utviklet) og revurderte dem med utgangspunkt i hvordan de belyste problemstillingen. 
Deretter fortsatte jeg trinn 2 og 3 i prosessen hvor jeg utviklet koder som de meningsbærende 
enhetene i teksten ble samlet under. Kodene ble justert med utgangspunkt i listen over de 
foreløpige temaene. I neste omgang ble kunnskapen i de meningsbærende enhetene 
kondensert og dekontekstualisert. Før rekontekstualisering til analystisk tekst gikk jeg tilbake 
til de nedskrevne intervjuene og sjekket at informantenes meninger var i samsvar med det 
som ble opprinnelig fortalt. I neste analyserunde med de siste to intervjuene fulgte jeg samme 
prosess fra trinn 1 til trinn 3, før jeg skrev en endelig sammenfatning med innhold fra alle 
intervjuene.  
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Resultater 

Målsetting 1: Behandlingsintervju av fastleger  

Vi innhentet data fra 124 fastleger, både personlige data og behandlingsinformasjon om 316 
pasienter. Tabell 1 viser oversikt over disse dataene.  

Tabell 1. Presentasjon av materialet (Deler av dette materialet er publisert tidligere(3)): 
Fastleger 124 

Kvinner (%) 53 (42,7 %) 
Alder (SD) 48,5 (10,8) 
Antall år i allmennpraksis (SD) 16,8 (11,1) 
Spesialist i allmennmedisin – JA (%) 82 (66,1 %) 

Pasienter 316 
Kvinner (%) 223 (70,6 %)* 
Alder (SD) 74,5 (7,5)* 
Depresjonsdiagnose (%)  

Mild depressive episode  46 (14,6 %) 
Moderat depressiv episode  38 (12,0 %) 
Alvorlig depressiv episode  51 (16,1 %) 
Tilbakevendende depresjon  167 (52,8 %) 
Dystymi  14 (4,4 %) 

*Mangler kjønnsdata for 2 pasienter av totalt 316. Aldersdata mangler for 5 pasienter og 
beregnes derfor fra 311 pasienter. 

§ Målsetting 1: Å kartlegge hvor stor andel av eldre pasienter med depresjon blir 
anbefalt sosial kontakt av fastlegen som et middel for å bedre depresjon? Påvirker 
legens alder, kjønn, spesialisering i allmennmedisin eller pasientens 
depresjonsdiagnose (ICD – 10) om pasienten blir anbefalt sosial kontakt? 

Antall pasienter i gruppen som fikk anbefalt sosial kontakt for å bedre depresjon var 279 (88,3 
%). Data for to pasienter mangler. Sammenheng mellom anbefaling av sosial kontakt og 
legens alder, kjønn og spesialisering i allmennmedisin ble undersøkt ved først å lage en 
krysstabell og deretter utføre kji-kvadrat test for dikotome data ved hjelp av Excel med et 
signifikansnivå på 5 %. Siden aldersvariabelen er kontinuerlig ble den omformet til dikotom 
variabel ved å skille mellom alder under og over 50 år. Analysene viste ingen sammenheng 
med variablene kjønn og alder. Imidlertid var det en sammenheng mellom anbefaling av 
sosial kontakt og variabelen spesialisering i allmennmedisin med en p-verdi på 0,017. 
Andelen spesialister i allmennmedisin som anbefalte sosial kontakt var 91,9 % sammenlignet 
med 82,8 % av ikke-spesialister.  

Sammenheng mellom anbefaling av sosial kontakt og pasientens depresjonsdiagnose (basert 
på ICD-10) ble undersøkt ved å lage krysstabell og utføre kji-kvadrat test. For å kunne 
gjennomføre denne testen ble pasienter med diagnosen dystymi ekskludert grunnet få 
pasienter i denne gruppen. Tabell 2 viser antall pasienter i de ulike diagnosegruppene som 
fikk anbefalt sosial kontakt.  Analysen viste ingen statistisk signifikant sammenheng mellom 
anbefaling av sosial kontakt og pasientens depresjonsdiagnose (p>0,05). 
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Tabell 2 Anbefaling av sosial kontakt fordelt over de ulike diagnosene. 
 Anbefalt sosial kontakt Totalt 
Diagnose: Ja Nei  
Mild depressiv episode  37 (80,4 %) 9 46 
Moderat depressiv episode 33 (89,2 %) 4 37 
Alvorlig depressiv episode 46 (92 %) 4 50 
Tilbakevendende depresjon 151 (90,4 %) 16 167 
Totalt 267 (89 %) 33 300 
 

Målsetting 2: Pasientspørreskjema 

Tabell 3. Presentasjon av pasientmaterialet fra spørreskjema. 

Pasienter 134 
Kvinner (%) 93 (69,4 %) 
Alder (SD) 74,7 (7,4)* 
Depresjonsdiagnose (%)*  

Mild depressiv episode 11 (10,7 %) 
Moderat depressiv episode 13 (12,6 %) 
Alvorlig depressiv episode 14 (12,6 %) 
Tilbakevendende depresjon 63 (61,2 %) 
Dystymi 3 (2,9 %) 

*Mangler data for alder på åtte pasienter, beregnes av totalt 126 pasienter. Mangler data for 
depresjonsdiagnose for 30 pasienter, kun diagnose for 104 pasienter.  

Målsetting 2: Å kartlegge hvor stor andel av pasientene følte at de manglet sosial kontakt da 
første legekontakt som omhandlet depresjon fant sted? Har det noen sammenheng med 
hvilken depresjonsdiagnose (ICD-10 diagnosen) pasienten fikk/hadde? 
 
107 pasienter (79,8 %) svarte at de hadde følt seg ensomme en eller flere dager den siste 
måneden, hvor minst 80 (59,7 %) hadde følt seg ensomme flere ganger i løpet av siste måned. 
Tabell 4 viser en oversikt over hvor ofte de følte seg ensomme den siste måneden.  
 
Tabell 4. Kartlegging av ensomhetsfølelse hos pasientene. 
Ensomhetsfølelse Antall (%) 
Aldri 27 (20,1 %) 
Sjelden 27 (20,1 %) 
Noen ganger 50 (37,3 %) 
Ofte 30 (22,4 %) 
Totalt 134 
 

For å undersøke om det var en sammenheng mellom pasientens følelse av ensomhet 
og alvorlighetsgraden av depresjon på et gitt tidspunkt (pasientens depresjonsdiagnose), 
brukte jeg kji-kvadrattest for dikotome variabler i Excel. Jeg valgte å ekskludere gruppen med 
dystymi grunnet få pasienter med denne diagnosen. Jeg valgte også å slå sammen gruppene 
med pasienter som følte seg ensomme «Ofte» og «Noen ganger» til «Ensom», og gruppene 
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«Sjelden» og «Aldri» til «Ikke-ensom». Dermed deles pasientene i to grupper: 1) Ensom 2) 
Ikke-ensom. Analysen viste en p-verdi = 0,084 og med et signifikansnivå på 5 %, viste dette 
ingen statistisk signifikant sammenheng mellom pasientens følelse av ensomhet og pasientens 
depresjonsdiagnose.   
 
Målsetting 2: Hvis ja, ble sosial kontakt senere etablert ved hjelp av en frivillig organisasjon 
eller på en annen måte? 

Tjuefem av totalt 132 pasienter (18,9 %) hadde hatt kontakt med en frivillig organisasjon en 
eller flere ganger for å etablere/bedre sosial kontakt (tabell 5).  

Tabell 5 Antall eldre med depresjon som hadde kontakt med en frivillig: 
Kontakt med frivillig: Antall (%) Prosentandel 

(%) 
Ja, flere ganger 19 (14,4 %) 14,4 
Ja, en gang 6 (4,5 %) 4,5 
Nei  106 (80,3 %) 80,3 
Vet ikke 1 (0,8 %) 0,8 
Totalt 132* 100 
*Mangler data fra 2 pasienter. 

Målsetting 3: Fastlegeintervjuer om determinanter i legens praksis 

Resultatene av denne analysen er delt inn i seks temaer: 

1. Frivillige 
2. Lokalsamfunn/Tilbud 
3. Sosial tilbaketrekning hos eldre deprimerte 
4. Organisering 
5. Arbeidsforhold 
6. Kunnskap om sosial kontakt som et reelt behandlingsalternativ 

Disse temaene er basert på utvalgte determinanter (finne frivillige, manglende kjennskap til 
lokalsamfunnet/tilbud, sosial tilbaketrekning hos eldre pasienter med depresjon, manglende 
kontakt mellom pasient og frivillig, krever organisering, tidspress og kunnskap om sosial 
kontakt som et reelt behandlingsalternativ) fastlegene ble spurt om under intervjuene. De 
forskjellige temaene presentert ovenfor påvirker hverandre og det har vært noe vanskelig å 
klassifisere informantenes meninger i disse gruppene. Etter å ha undersøkt problemstillingen 
om hvilken betydning determinantene har i fastlegers praksis med å anbefale sosial kontakt, 
har jeg tilslutt skrevet om hvilke(n) determinant(er) som i følge fastlegene er avgjørende i 
deres praksis.  

Frivillige  
Alle legene som ble intervjuet var enige om at det er vanskelig for dem å få tak i og sørge for 
opplæring av frivillige.  
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«Det er vanskelig å finne frivillige. De må være der og man må også gi en viss tid til 
dette.» 

Dette kunne de ikke klare å organisere på egenhånd. Imidlertid var de positive til å bruke 
organisasjoner som Frivillighetssentralen og Røde Kors så sant de kunne opplyse pasienter og 
pårørende om å ta kontakt med aktuelle tilbud i lokalsamfunn på egenhånd. En av legene 
bodde i en liten kommune med et par tusen innbyggere på ytterkant av en øy og pekte på 
andre problemstillinger enn øvrige. Hun opplevde at tross mange eldre deprimerte med 
minimalt sosialt nettverk i denne kommunen fantes det ikke tilbud som frivillighetssentral 
eller Røde Kors der. Hun prøvde derfor oftere å involvere pårørende, men dette var også 
vanskelig fordi barna gjerne bodde langt unna og samboer/ektefelle var død.  
 
Lokalsamfunn/Tilbud 
Manglende kjennskap til lokalsamfunn som problemstilling var i følge legene mer aktuelt i 
storkommuner hvor hvilke tilbud som finnes og hvordan du skal få tak i dem er vanskeligere å 
ha kjennskap til. En av legene som hadde bodd i en liten kommune (< 5000 innbyggere) 
gjennom 20 år, forklarte at hun hadde full oversikt over tilbudene i lokalsamfunnet 
(eldresentre, matombringing, hjemmesykepleie og psykiatrisk sykepleier). Dette var derfor 
ikke en aktuell determinant i hennes praksis. En kvinnelig lege fra en legepraksis i en annen 
liten kommune mente at stor flyt av nye vikarer bidro til at legene hadde lite kunnskap om 
lokaltilbud. Det var derfor viktig at de fikk opplæring i dette som en startpakke, men at dette 
var en langvarig problemstilling. Et poeng som flere av legene satte fokus på var å ta 
utgangspunkt i pasientens eksisterende nettverk hvor pasienten hadde vært mest aktiv og 
pasientens interesser når man opplyste om tilbudene som finnes.  

Sosial tilbaketrekning hos eldre deprimerte 
Tre av fire leger som jeg intervjuet hadde ikke hatt mange eldre deprimerte pasienter hvor 
sosial tilbaketrekning var et problem. En lege derimot hadde opplevd at dette var et stort 
problem i hennes legepraksis og muligens den største grunnen til at anbefalingen om sosial 
kontakt ikke ble fulgt av legen.  

«Det er en pasient jeg gjerne skulle ha hjulpet, men hun nekter hjemmebesøk, nekter å 
komme på legekontoret og vil ikke motta hjelp.» 

Hun fortalte at eldre deprimerte pasienter som kunne ha stor utbytte av sosial kontakt nektet å 
komme til legekontoret, ta i mot hjemmebesøk, motta hjelp fra andre instanser og var 
motvillige til å ha ukjente hjemme hos dem.  Imidlertid hadde likevel mange av legesentrene 
utviklet forskjellige tiltak for å hindre sosial tilbaketrekning. En av de mannlige legene vi 
intervjuet fortalte at de hadde utviklet flere løsninger for å redusere sosial tilbaketrekning hos 
eldre. De hadde blant annet en avtale med aktuelle pasienter som fikk et direktenummer til 
legesenteret for å unngå telefonkø. I tillegg gav de hjemmebaserte tjenester til de som ikke 
klarte å komme til legen og utviklet en avtale med hjemmesykepleien som tok seg ekstra tid, 
10-15 min flere ganger i uken, til å snakke med pasientene med denne problemstillingen. En 
kollega på et annet legekontor hadde som strategi å poengtere for pasientene hvor viktig det 
sosiale er og vektla å styrke eksisterende sosiale relasjoner. Alt i alt var pasientene veldig 
fornøyd med slike ordninger.  
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Organisering 
Det var en utbredt oppfatning blant legene som jeg intervjuet at organisering av tiltak for å 
bedre sosial kontakt var tidkrevende og det ble derfor sett på som en oppgave utenfor deres 
ansvarsområde. En av legene spesifiserte at det å sørge for organisering av slike tiltak for hver 
enkelt pasient ved blant annet at pårørende først møter opp til en time og det brukes tid til å 
informere dem om hvordan de kunne finne frivillige kunne ikke være gjennomførbart i hennes 
praksis. I stedet foreslo legen at det bør være en kontakt i kommunen som en kunne ringe til 
og ordne dette med. Den kontakten kunne formidle videre til aktuelle personer/organisasjoner 
med nødvendig opplæring og hvor det ble tatt hensyn til tro, interesser og kjønn.   

«Det er litt for vanskelig for oss fastleger å stå som en drivkraft eller organisator av 
disse tjenestene. Det må være implementert i kommunen som organisasjon» 

Det var bred enighet om at dette burde ordnes på et høyere nivå og være implementert i 
kommunen som organisasjon hvis det skulle kunne føre til en strukturell endring.   

Arbeidsforhold (tidspress, informasjonsflom, påminnelse og prioritering) 
Det ble formidlet gjennom intervjuene at flere sider ved arbeidsforholdene til fastleger 
vanskeliggjør implementering av anbefalingen sosial kontakt.  

«De fleste fastleger har en veldig hektisk hverdag. Det handler om prioritering, om 
man prioriterer det eller fastleger har tiltro til at det er en riktig prioritering for eldre 
med depresjon»  

Flere nevnte at de hadde en hektisk hverdag og mye av tiden gikk til jobb. Det ble også uttrykt 
at mange retningslinjer og mye informasjon gjorde det vanskelig å følge dem. Påminnelse på 
tilgjengelige retningslinjer og nødvendig kunnskap for lettere å følge dem ble derfor sett på 
som viktige tiltak for å øke oppmerksomhet omkring egen atferd. Tross arbeidsforholdene var 
det bred enighet om at man burde ha tid til å diskutere det sosiale med pasienten og ved 
tidsmangel kunne pasienten innkalles til en ny konsultasjon. Her mente en av fastlegene at det 
i utgangspunktet var fastlegens oppgave å prioritere sosial kontakt, fokusere på hva slags 
sosiale anledninger pasientene hadde og oppfordre til å være mer aktive både fysisk og sosialt. 
For å gjøre det måtte fastleger ha tiltro til at dette var riktig prioritering for eldre med 
depresjon. En av fastlegene mente også at dette kunne være lettere hvis legene jobbet 
annerledes, hvis de for eksempel hadde studiedager, mindre tidspress og mindre total 
arbeidsmengde.  

Kunnskap om sosial kontakt som reelt behandlingsalternativ 
Fastlegene vi intervjuet hadde inntrykk av at sosial kontakt var et tema man alltid snakket 
med eldre deprimerte pasienter om både fra egen praksis og fra praksisbesøk hos andre 
kollegaer. Imidlertid var det ulike meninger om sosial kontakt som behandlingsmetode 
sammenlignet med medikamentell behandling. En av legene nevnte at hvis legen ikke 
kommer i mål med å prøve å øke sosial kontakt eller ikke har kjennskap til at det kan fungere 
like godt ved noen depresjonsformer, er det flere som tyr til medikamentell behandling. 
Denne tendensen forsterkes hvis andre determinanter også er gjeldende som for eksempel 
tidspress, mangel på aktuelle tilbud i lokalsamfunn osv. Imidlertid var fastlegene enige om at 
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kjennskap til anbefalingen om sosial kontakt ville medføre at leger forfulgte dette temaet i 
større grad.  

Viktigst(e) determinant(er) i fastlegenes praksis 
Tre av fastlegene mente at organisering var den viktigste determinanten.  

«Aller viktigst er at det må være enkelt å sette opp slike planer. Det vanskeligste er 
selve organiseringsprosessen».  

De påpekte at det kunne være vanskelig å finne frivillige og at man måtte ha kjennskap til 
lokaltilbud som viktige determinanter, men at organisering var nøkkelen til at denne 
anbefalingen skulle bli fulgt i praksis. En av legene nevnte også at fastlegen ikke kunne bidra 
i organiseringsprosessen, fordi tidspresset som allmennlege ikke tillot det. En informant hadde 
flere eldre deprimerte pasienter og ønsket at disse skulle få hjelp gjennom frivillige og 
lokaltilbud. Tross hennes ønske om å organisere dette for pasientene var hennes største 
utfordring at pasientene ikke kom til timen og ikke ville motta hjelpen hun hadde å tilby.    
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Diskusjon 

Oppsummering av resultater 
Tverrsnittsundersøkelsen om hvor stor andel av fastleger som følger anbefalingen om sosial 
kontakt viste at 88 % av de eldre deprimerte pasientene fikk anbefalt sosial kontakt. Imidlertid 
viste kartleggingen av pasientene at 60 % av de eldre deprimerte hadde følt seg ensomme 
flere ganger i måneden og kun 19 % hadde vært i kontakt med frivillige organisasjoner for å 
øke sosial kontakt.   

Resultatene fra intervjuene av fastlegene om determinanter i legens praksis viste at 
flere determinanter var av betydning for anbefalingen, men noen faktorer var viktigere enn 
andre blant de forskjellige legepraksisene. Bruk av frivillige, tilgjengelighet av tilbud i 
lokalsamfunn, organisering av sosiale tilbud, sosial tilbaketrekning blant eldre, 
arbeidsforholdene til fastleger og kunnskap om sosial kontakt som en reell 
behandlingsmulighet (kontra legemidler) var alle viktige hindringsfaktorer i anbefalingen av 
sosial kontakt. Flere av fastlegene mente at organiseringsfaktoren var den største 
determinanten i deres praksis, men for en av legene var sosial tilbaketrekning blant de eldre 
deprimerte pasientene viktigst.  

Styrker og begrensninger 
Resultatene fra undersøkelsene av fastleger og pasienter har bidratt til kunnskapsbasen om 
sosial kontakt, ensomhet og depresjon hos eldre. Kunnskap om disse temaene er viktig for å 
kunne bedre behandlingen av eldre deprimerte og møte disse pasientenes behov. Dette gjelder 
spesielt behandling av depresjon hos eldre i allmennpraksis hvor fastlegen oftest er 
primærbehandler for disse pasientene.  

Fra de kvalitative intervjuene får vi et innblikk i hvordan en gruppe fastleger mener 
prioriterte determinanter (blant annet fra TICD Depresjon hos eldre-prosjektet) påvirker deres 
praksis i anbefaling av sosial kontakt. Tross få antall intervjuer, vil beskrivelser utviklet 
gjennom dette prosjektet kunne generere nyttig kunnskap for andre fastlegepraksis i Norge. 
Disse resultatene gir oss også et innblikk i fastlegenes praksis og kan derfor delvis brukes til å 
forklare resultatene fra intervju av fastleger og pasienter. Denne kunnskapen gir også 
mulighet til å undersøke hvordan betydningen av disse hindringsfaktorene kan reduseres slik 
at anbefalingen av sosial kontakt blir forfulgt i større grad.  

En tverrsnittsundersøkelse begrenser imidlertid mulighet for å undersøke 
sammenhenger og trekke konklusjoner basert på resultatene. Det en svakhet at svarrespons 
(14 %) blant fastlegene rekruttert gjennom TICD Depresjon hos eldre var lav slik at 
resultatene blir usikre (3). Selv om utvalget ikke er så stort kan det likevel gi et godt bilde av 
fastlegers praksis. Generalisering av resultatene til å gjelde alle allmennleger i praksis og 
pasienter med depresjon som behandles av fastlegene må likevel gjøres med et lite forbehold. 
Metoder for å øke deltagelsen ved å rekruttere på andre måter, reklamere om studien på NEL 
og andre viktige kilder for norske fastleger eller å tilby økonomisk kompensasjon er nærmere 
beskrevet i publiseringer fra forskningsprosjektet TICD Depresjon hos eldre (3).  
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En svakhet ved informasjonen fra pasientspørreskjema kan være at vi spurte om 
pasientene følte seg ensomme sjelden, noen ganger eller ofte. Det avhenger selvfølgelig av 
pasientens egen forståelse av graden av ensomhet(13). Slike faktorer kan forklare forskjellene 
mellom våre funn og funn fra andre representative utvalg. Likevel kan man ikke se bort fra at 
svar på slike spørsmål alltid vil være delvis subjektive. I sammenligning med andre studier må 
man bruke samme type spørsmål og validerte skjemaer.  

Når det gjelder planlegging og gjennomføring av de kvalitative intervjuene hadde jeg 
lite erfaring med dette i forkant av dette prosjektet. I tillegg har jeg lite praktisk erfaring som 
allmennlege og spesielt i behandling av depresjon hos eldre. Manglende innenfra-perspektiv 
har muligens begrenset mengden og nyansering av synspunkter som jeg kunne få frem under 
intervjuene. Imidlertid følte jeg at jeg fikk god kontakt med fastlegene. Legene oppfattet dette 
temaet som veldig relevant og virker interessant under gjennomføringen av intervjuene.  

Sammenligning med eksisterende litteratur 
Det er noen studier som har undersøkt grad av etterlevelse av retningslinjer for psykisk helse 
og for behandling av depresjon. Noen metodologiske hensyn som må vurderes ved 
sammenligning med vår studie er inklusjon- og eksklusjonskriterier, materiale og hvilke 
problemstillinger som undersøkes. I min oppgave har jeg kun fokusert på anbefalingen om 
sosial kontakt, mens andre oversikter og studier gjennomført som er gjennomført har ikke 
studert denne behandlingsmuligheten isolert.  

En oversikt av kvantitative studier om etterlevelse av retningslinjer for psykisk helse 
hvor 32 tverrsnittstudier ble inkludert viste 27 % etterlevelse av retningslinjer for klinisk 
praksis (14). Sammenligning med våre resultater er vanskelig fordi vi kun har undersøkt 
etterlevelse av en anbefaling og kun eldre deprimerte pasienter er inkludert. En annen studie 
fra Spania undersøkte om behandlingen av pasienter med depresjon og angst var i 
overensstemmelse med retningslinjer. Kun pasienter med alvorlig depresjon og dystymi ble 
inkludert og etterlevelse av retningslinjer for behandling av disse sykdommene i 
allmennpraksis var 80,6 % (15). Duhoux og medarbeiderne (16) fant at etterlevelse av 
retningslinjer for behandling av pasienter (15 år og over) med depresjon var 48 – 71 % 
avhengig av definisjonen av adekvat behandling. Imidlertid var det færre eldre enn yngre som 
fikk depresjonsbehandling i samsvar med retningslinjer for tre av fire definisjoner for adekvat 
behandling av alvorlig depresjon (16). En antar derfor at andelen eldre som fikk behandling i 
samsvar med retningslinjer var færre enn gjennomsnittet som oppgis.  

Ensomhet ble studert i en stor tverrsnittstudie fra London med 650 eldre over 65 år 
hvor ensomhet ble rapportert blant 29 % av deltakerne. 16 % av deltakerne følte seg ensomme 
ofte og gjentakende ensomhet var sterkt assosiert med depresjon i denne tverrsnittstudien (4). 
Til sammenligning med vår undersøkelse som viste at nærmere 60 % hadde vært ensomme 
ofte, må det tas i betraktning at denne studien undersøkte ensomhet blant alle eldre > 65 år (og 
ikke spesifikt eldre deprimerte). Resultater fra tverrsnittstudien viste også at hyppigere 
kontakt og tilgjengelighet av venner og naboer var viktigere faktor for reduksjon av ensomhet 
sammenlignet med kontakt med slektninger og barnløshet. Her konkluderte man også med at 
ensomhet var et viktig mål som intervensjoner kunne rettes mot, fordi i tillegg til mindre 
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depresjon ville også livskvalitet kunne forbedres raskt (4). Dette viser også rapporten fra 
Folkehelseinstituttet (2011) hvor forebygging av psykisk helse og depresjon hos eldre ble 
diskutert. I denne rapporten ble også viktigheten av gruppeaktiviteter og spesielt tilbud hvor 
eldre har innflytelse i planlegging og utvikling av aktivitetene fremhevet (2).  

Barrierer for implementering av retningslinjer for klinisk praksis er undersøkt i flere 
studier. En oversikt av 76 publiserte studier hvor en identifiserte barrierer tilknyttet endring i 
legers praksis, ble identifiserte barrierer klassifisert i tre grupper avhengig av deres effekt på 
henholdsvis legens kunnskap, holdninger og adferd(17). Potensielle barrierer som ble 
identifisert var kjennskap til, fortrolighet, enighet, mestringstro, utfallsforventning, evne til å 
se bort fra prinsipper i tidligere praksis og fravær av ytre barrierer for å følge retningslinjer. I 
denne studien konkluderte man også med at studier om barrierer til etterlevelse av 
anbefalinger vanskelig kan generaliseres, fordi barrierers betydning kan være veldig 
forskjellig fra praksis til praksis (17). Dette er i overenstemmelse med resultatene fra de 
kvalitative intervjuene utført i vårt prosjekt.   

Smolders og medarbeiderne (18) undersøkte gjennom en kohortstudie faktorer som 
påvirker etterlevelse av retningslinjer generelt og faktorer assosiert med riktig non-
farmakologisk behandling for pasienter med depresjon og angst. Faktorer assosiert med riktig 
non-farmakologisk behandling som ble identifisert var i hovedsak på fastlegenivå. Fastleger 
med stor selvtillit i identifisering av depresjon og fastlegens mestringstro riktigere non-
farmakologisk behandling. Derimot førte oppfattelse av vansker innen helsesystemet og 
tidsbegrensning til redusert sannsynlighet for non-farmakologisk behandling i tråd med 
retningslinjer (18). Vi fant også at tidsfaktoren og endring i organisering av denne delen av 
helsevesenet hadde betydning for etterlevelse av retningslinjene.  

Cabana og medarbeiderne (19) undersøkte også andre lege-uavhengige faktorer (kalt 
ytre barrierer) som kan være assosiert med implementering av retningslinjer for klinisk 
praksis hos pasienter med depresjon i allmennpraksis. Ytre barrierer som blir nevnt er 
påminnelser for fastlegene, tidsmangel og manglende rutine for bruk av lett tilgjengelige 
verktøy i depresjonsbehandling. I tillegg vanskeliggjøres dette av lengre konsultasjonstid for 
pasienter med depresjon og komorbiditeter i denne pasientgruppen. Dessuten krever 
depresjonsbehandling, spesielt ved kronisk eller tilbakevendende depresjon, nær samarbeid 
med pasient og pårørende og faktorer assosiert med manglende pasient-lege-kontakt vil være 
av betydning (19). 

I tillegg til identifisering av hindringsfaktorer for å øke etterlevelse av retningslinjer er 
målet i neste omgang å redusere påvirkningen av disse faktorene i fastlegenes praksis. Ved å 
planlegge intervensjoner for å overkomme disse determinantene kan dette føre til økt 
etterlevelse. Imidlertid viste studiene at dette må gjøres på flere nivåer (pasient-, fastlege- og 
ulike systemnivå) samtidig for å oppnå betydelig effekt (19).   
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Konklusjon 

Gjennomføring av tverrsnittsundersøkelsen av fastleger og pasienter har gitt en oversikt over 
etterlevelse av anbefalingen om sosial kontakt, ensomhet blant eldre deprimerte pasienter og 
bruk av frivillige organisasjoner for økt sosial kontakt i denne gruppen blant 124 fastleger. 
Resultatene fra denne undersøkelsen viste at selv om en stor andel fastleger følger 
anbefalingen om sosial kontakt, rapporterer 60 % av eldre deprimerte pasienter fortsatt 
ensomhet. Selv om fastlegene anbefaler sosial kontakt oppfylles ikke de eldre deprimertes 
behov for sosialt samvær, og ensomhet er fortsatt til stede. I underkant av 20 % i gruppen med 
eldre deprimerte har vært i kontakt med frivillig organisasjon for å øke sosial kontakt. Denne 
studien sammen med andre studier viser derfor at det fortsatt er rom for forbedring av sosial 
kontakt og reduksjon av ensomhet blant eldre. For å konkludere er det behov for å undersøke 
hvordan ensomhet kan reduseres hos eldre med depresjon og hvordan deres sosiale nettverk 
kan styrkes.    

Fra de kvalitative intervjuene av fastleger hvor påvirkningen av determinanter i 
fastlegens praksis i anbefaling av sosial kontakt diskuteres, ser vi at alle determinanter 
(frivillige, tilgjengelighet av tilbud i lokalsamfunn, organisering av sosiale tilbud, sosial 
tilbaketrekning blant eldre, arbeidsforholdene til fastleger og kunnskap om sosial kontakt som 
en reell behandlingsmulighet) har betydning i fastlegers praksis. Imidlertid varierte 
påvirkningen av de enkelte hindringsfaktorene betydelig mellom disse legepraksisene. 
Generalisering av disse resultatene til å gjelde alle fastlegepraksiser er vanskelig, men 
kunnskapen innhentet gjennom disse intervjuene gir oss viktig informasjon for andre studier 
som ønsker å kartlegge hindringsfaktorer for etterlevelse av retningslinjer.  

Under de kvalitative intervjuene med fastlegene fokuserte jeg i hovedsak på 
determinanter som var identifisert og prioritert på forhånd. Selv om fastlegene vi intervjuet 
mente at de viktigste hindringsfaktorene var identifisert, er det fortsatt behov for å kartlegge i 
større omfang hvilke faktorer som er av betydning og hvordan disse påvirker fastlegers 
praksis. I neste omgang kan også planlegging av intervensjoner være aktuelt for å redusere 
påvirkningen av slike determinanter og bedre behandlingen for eldre med depresjon.  
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