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Sammendrag 
Forfattere: Simen Aurstad Gjernes og Hanne Sofie Wernø Nilsson 

Tittel: Veiledet internettbasert selvhjelp i primærhelsetjenesten: Implementeringskvalitet fra 

behandlernes perspektiv 

Veileder: Henrik Natvig 

 

Bakgrunn: Internettbaserte behandlingsprogrammer med grunnlag i kognitiv atferdsterapi, 

såkalte ICBT-programmer, har gjennom de siste to tiårene blitt utviklet og evaluert i 

randomiserte kontrollerte studier for å møte behovet for effektiv og mer tilgjengelig 

behandling av vanlige psykiske lidelser som angst og depresjon. Forskning på ICBT har i all 

hovedsak dreiet seg om effekt- og effektivitetsstudier, mens implementeringsaspekter er viet 

lite oppmerksomhet. Normalization process theory (NPT) bruker begrepene koherens, 

kognitiv deltakelse, kollektiv handling og refleksiv monitorering for å beskrive hvordan en ny 

intervensjon integreres i eksisterende praksis og omgjøres til innlærte rutiner. Denne 

prosessen kalles normalisering. Formålet med denne pilotstudien har vært å evaluere 

kvaliteten på den tidlige implementeringen av ICBT-programmet iFightDepression (iFD) i 

Norge. Dette ved å undersøke 1) hvorvidt normalisering predikerte bruk av iFD 

(programintegritet), 2) hvorvidt behandlerne som hadde deltatt på kurs hadde høyere grad av 

normalisering og bruk av iFD enn de som hadde fått online-opplæring, 3) hvorvidt 

behandlerne hadde brukt intervensjonen som tiltenkt (behandlingsintegritet) og 4) hvilke 

faktorer behandlerne opplevde at hindret eller fremmet bruken av iFD. Resultatene danner 

grunnlag for den videre implementeringen og senere undersøkelser i større skala.   

Metode: Pilotstudien hadde et kvantitativt forskningsdesign med en teoribasert tilnærming, 

hvor 26 behandlere besvarte en spørreundersøkelse, tilsvarende en responsrate på 41%. 

Spørreskjemaet ble utviklet med utgangspunkt i NPT og besto av testledd hentet fra 

Normalization Measure Development Questionnaire, samt testledd som målte 

behandlingsintegritet og hindringer og fasilitatorer for bruken av iFD. Gruppeforskjeller ble 

undersøkt mellom de som hadde tatt i bruk iFD, versus de som ikke hadde tatt iFD i bruk, 

samt mellom de som hadde deltatt på kurs versus de som hadde fått online-opplæring.  

Resultater: I tråd med NPT predikerte målte nivåer av kognitiv deltakelse, kollektiv handling 

og refleksiv monitorering behandlernes bruk av iFD (programintegritet). Det ble ikke funnet 

signifikante gruppeforskjeller i normalisering og programintegritet mellom online-opplæring 

og kurs. Behandlerne viste lav behandlingsintegritet med lav etterlevelse av tilstandskriteriet 
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og veiledningen. Pasientfaktorer og tekniske problemer var sentrale hindringer for 

behandlernes bruk av iFD.  

Konklusjon: Begrenset iverksetting av intervensjonen og etterlevelse av veiledningen 

bekrefter utfordringer ved implementeringsprosessen. Funnene i denne studien gir grunnlag 

for tiltak som kan styrke kvaliteten i den videre implementeringen av iFD: rekruttering av 

lokale nøkkeldeltakere, en videre satsning på online-opplæring med økt fokus på 

evidensgrunnlaget for iFD, økt støtte og oppfølging i etterkant av opplæringen, optimalisering 

av praktiske rammebetingelser, tilpasninger for å bedre verktøyets brukervennlighet, samt 

fokus på behandlerens bidrag til økt pasientmotivasjon. Studien viste at en teoribasert 

tilnærming med utgangspunkt i NPT kan være nyttig i konteksten av implementering av ICBT 

i primærhelsetjenesten, hvilket gir grunnlag for videre bruk av NPT som teoretisk rammeverk 

i fremtidige studier av implementeringskvalitet.  
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Forord 
 

Denne pilotstudien er gjennomført som en del av prosjektet «European Alliance Against 

Depression», et firenivås intervensjonsprogram mot depresjon og suicidalitet, ved Nasjonalt 

senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). I samarbeid med NSSF har vi vært 

ansvarlige for utviklingen av forskningsdesignet og spørreskjemaet samt gjennomføringen av 

datainnsamlingen. 

Vår inngangsport til prosjektet var Hanne Sofies sommerjobb ved NSSF i 2016 som 

innbefattet det omfattende arbeidet å oversette iFightDepression til norsk. Sommerjobben ble 

utvidet til et videre engasjement i prosjektet og ble en mulighet til å være med på 

implementeringsprosessen helt fra den spede begynnelsen. Simen ble introdusert for 

prosjektet da vi var sammen i hovedpraksis ved Voksenpsykiatrisk avdeling på Vinderen, 

hvor Hanne Sofie testet iFightDepression på sine pasienter på vegne av NSSF. Plutselig ble 

én til to.  

Vi vil takke NSSF og prosjektgruppen for den unike muligheten vi har fått til å forme 

prosjektet og gjøre det til vårt eget. Tilliten dere har vist oss gjennom hele prosessen har 

betydd mye for oss. Ingen av oss hadde i forkant trodd at det å utvikle et spørreskjema kunne 

være så omfattende og spennende som det viste seg å være. Etter de utallige timene vi har 

brukt på fordypning i alt fra primingeffekt i spørreskjemaer til abstrakte 

implementeringsbegreper, gleder vi oss til å se hvordan funnene våre vil bli brukt i den videre 

implementeringsstrategien. Ikke minst gleder vi oss til å se studien publisert som 

vitenskapelig artikkel. 

Ved NSSF vil vi særlig takke Egil Haga for støtte og tilrettelegging underveis, og Ping 

Qin for veiledning i metode og statistikk. En stor takk må rettes til vår hovedveileder, Henrik 

Natvig, som har vist stort engasjement for prosjektet. Hans råd og refleksjoner har vært 

uvurderlige bidrag i prosessen fra idé til resultat. Vi vil også takke Geir Løkling og Leif 

Waage for nyttige innspill i sluttfasen. Til slutt vil vi takke våre fedre for språklige innspill og 

korrekturlesing. 

 

Oslo, 15. oktober 2019 

Simen Aurstad Gjernes og Hanne Sofie Wernø Nilsson 
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1 Innledning 

1.1 Depressive lidelser  
Depresjon er en fellesbetegnelse på en rekke ulike tilstander der sentrale kjennetegn er 

nedstemt stemningsleie, interesse- og gledeløshet og energitap som fører til trettbarhet og 

redusert aktivitet (WHO, 1993). Lidelsen er et viktig globalt folkehelseproblem, både på 

grunn av den relativt høye livstidsprevalensen og fordi den er forbundet med betydelig 

funksjonssvekkelse (Vos et al., 2017). Norske og internasjonale epidemiologiske 

undersøkelser anslår at mellom 6 % og 12 % av befolkningen til enhver tid lider av en 

depressiv episode, og risikoen for å få en depressiv episode i løpet av livet er nærmere 20 % 

(Kessler et al., 1994; Reneflot et al., 2018). Forløpet ved depresjon varierer. Et mindretall har 

kun én enkelt episode, mens nærmere 85 % opplever én eller flere tilbakevendende depressive 

episoder eller utvikler et kronisk forløp med vedvarende symptomer (Andrews, 2001; 

Kennedy, Abbott & Paykel, 2003). For dem som rammes er depresjon forbundet med 

omfattende og ofte langvarige svekkelser i hverdagsfungering og livskvalitet (Saarni et al., 

2007). Depresjon er blant de ledende årsakene til uførhet og bidrar til en betydelig andel av 

den totale sykdomsbyrden på globalt nivå (Whiteford, Ferrari, Degenhardt, Feigin & Vos, 

2015). Ovennevnte påpeker ikke bare de manges personlige lidelse, men også at depresjon 

innebærer tapt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv og verdiskapning. Depresjon er blant de 

lidelsene som koster det norske samfunnet mest, mer enn dødelige sykdommer som kreft og 

hjerte- og karlidelser. I tillegg til høye behandlingskostnader medfører depresjon, i langt 

større grad enn disse alvorlige sykdommene, tapt arbeidsdeltakelse (Kinge, Sælensminde, 

Dieleman, Vollset & Norheim, 2017). 

1.1.1 Hindringer for behandling 

Det er et misforhold mellom behov for og bruk av helsehjelp ved depresjon. Til tross for at det 

finnes dokumentert, effektiv medisinsk og psykologisk behandling for depresjon (Cuijpers, 

van Straten, Andersson & van Oppen, 2008), viser undersøkelser at færre enn 50 % av dem 

som har behov for behandling er i kontakt med helsevesenet for hjelp med lidelsen (Torvik et 

al., 2018). Årsaker til at pasienter med depresjon ikke oppsøker hjelp er mange og varierte, 

som for eksempel negative holdninger og opplevd stigma knyttet til psykiske lidelser og 

behandling (Clement et al., 2015). Velkjente depresjonssymptomer som energimangel og 
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utmattelse kan gjøre hjelpesøking krevende (Demyttenaere, De Fruyt & Stahl, 2005). 

Tilgangen på evidensbasert psykologisk behandling er begrenset (Johansson & Andersson, 

2012), og det er bred politisk enighet om at det er behov for å øke 

behandlingstilgjengeligheten for personer med milde og moderate psykiske lidelser 

(Regjeringen, 2017). Ofte oppgis praktiske hindringer som årsak til manglende hjelpesøking: 

samtaleterapi er for dyrt, det er upraktisk eller tidkrevende, ventelistene er lange, det er få 

eller ingen egnede behandlere i området personen bor (særlig utenfor byene), eller man er 

usikker på hvem man kan oppsøke for å få hjelp (Mohr et al., 2010; Moritz, Schröder, Meyer 

& Hauschildt, 2013). Mange med behov for behandling forteller at de ikke har oppsøkt 

profesjonell hjelp for sin psykiske lidelse fordi de ønsker å håndtere problemet på egenhånd 

(Andrade et al., 2014; Kessler et al., 2001).  

1.2 Veiledet selvhjelp med ICBT 
Det at personer med behov for depresjonsbehandling ikke oppsøker eller mottar hjelp, er i lys 

av ovennevnte et alvorlig folkehelseproblem. Det understreker et behov for økt tilgjengelighet 

gjennom innovativ depresjonsbehandling og utvikling av nye, mer brukervennlige 

intervensjoner. Internettbasert psykologisk behandling er foreslått å være en effektiv måte å 

omgå de nevnte hindringene og øke tilgangen til evidensbasert behandling (Andersson, 

Carlbring & Lindefors, 2016). Relativt til tradisjonell samtaleterapi er behandling over 

internett mer tilgjengelig fordi den kan igangsettes umiddelbart, er rimeligere for pasienten, 

kan foregå i hjemmet og utføres på tidspunkter pasienten har behov for og anledning til det. 

Behandlingen kan nå ut til personer som ikke har tilgang til tradisjonell samtaleterapi eller av 

ulike grunner har vansker med oppmøte (Andrews, Cuijpers, Craske, McEvoy & Titov, 2010; 

Spek et al., 2007).  

Internettbasert psykologisk behandling ble først utviklet, implementert og evaluert på 

midten av 1990-tallet (Andersson, 2018). Størsteparten av programmene som er utviklet og 

studert siden den gang har tatt i bruk ulike former for kognitiv atferdsterapi. Disse blir ofte 

referert til som ICBT-programmer: internet-based cognitive behavioural therapy (Andersson 

et al., 2016, s. 3). Forskningen på ICBT har i størst grad dreiet seg om effektstudier [efficacy], 

det vil si evaluering av behandlingseffekt under optimale betingelser. Gjennom de seneste to 

tiårene har effekten av ICBT som depresjonsbehandling blitt dokumentert i en rekke studier 

og oppsummert i oversiktsartikler og metaanalyser (Andersson & Cuijpers, 2009; Andrews et 

al., 2018; So et al., 2013; Spek et al., 2007). Funnene indikerer at veiledet internettbehandling 
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er en effektiv behandlingsform ved subterskel, mild og moderat depresjon. Behandlingen 

anbefales ikke som enkeltstående tiltak ved alvorlige depressive episoder (Andersson & 

Titov, 2014; Richards et al., 2018). ICBT kan iverksettes med ulik grad av kontakt med en 

veileder: Fra ingen kontakt, til utredning før behandlingsstart samt oppfølging og veiledning 

gjennom behandlingsforløpet. Veiledet ICBT har flere fordeler sammenliknet med ikke-

veiledede behandlinger. Veiledning ser ut til å gi bedre utfall (Johansson & Andersson, 2012; 

Palmqvist, Carlbring & Andersson, 2007; Spek et al., 2007) samt øke etterlevelse og redusere 

dropout (Andersson, Cuijpers, Carlbring, Riper & Hedman, 2014; Christensen, Griffiths & 

Farrer, 2009). Sammenliknet med pasienter på venteliste, har veiledet ICBT god effekt. 

Effektstudier tyder på at veiledet ICBT er like effektivt ved mild til moderat depresjon, som 

tradisjonell kognitiv atferdsterapi levert ansikt til ansikt når disse to behandlingsformene er 

direkte sammenliknet (Andersson et al., 2014; Cuijpers, Donker, van Straten, Li & 

Andersson, 2010). Veiledning i denne sammenhengen dreier seg om tilbakemelding på 

hjemmeoppgaver, motivasjonsarbeid og annen veiledning av mer praktisk karakter, ofte ikke 

mer enn 10 – 15 minutter i uken per pasient i et ordinært ICBT-program (Andersson, 2016; 

Titov et al., 2010). Gode behandlingseffekter og begrenset terapeutinvolvering gjør ICBT til 

et kostnadseffektivt alternativ til tradisjonell samtaleterapi for pasienter med mindre alvorlige 

former for depresjon (Donker et al., 2015; Hedman, Ljótsson & Lindefors, 2012). 

1.2.1 Overføre forskning til praksis 

Forskere har pekt på særlig én kritisk mangel innen forskning på psykisk helsetilbud: Det 

store gapet mellom det vi fra forskningen vet om effektiv psykologisk behandling, og det vi 

vet om behandlingen som tilbys og erfares av pasienter i ordinær praksis (Proctor et al., 

2009). En rekke kontrollerte studier har plassert veiledet ICBT i en stadig voksende gruppe 

med effektive, evidensbaserte terapier, men vi har foreløpig begrenset kunnskap om kvaliteten 

på implementeringen av disse programmene (Drozd et al., 2016; Hadjistavropoulos, Nugent, 

Dirkse & Pugh, 2017). Således eksisterer et «science-to-service gap» (Fixsen & Ogden, 

2014). Sammenliknet med effektstudier har effektivitetsstudier [effectiveness] vært mindre 

utbredt i forskning på ICBT. Effektivitetsforskning dreier seg om å evaluere virkningen av 

intervensjoner i ordinær klinisk praksis. En del slike studier har konkludert med at ICBT er 

virksomt også i ordinær praksis (se for eksempel Hadjistavropoulos et al., 2014), noe som 

demonstrerer økologisk validitet og har vært nødvendig for å klassifisere ICBT som 

evidensbasert behandling (APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice, 2006). 
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En begrensning ved generaliserbarheten av disse studiene er likevel at 

implementeringsarbeidet er koordinert av spesialister og programutviklere, og behandlingen 

er praktisert i sentraliserte, spesialiserte ICBT-klinikker (Andersson, Titov, Dear, Rozental & 

Carlbring, 2019). Eksempler er MindSpot Clinic i Australia (Titov et al., 2017), 

Internetpsykiatrin i Sverige (Folker et al., 2018) og eMeistring i Norge (Nordgreen, Gjestad, 

Andersson, Carlbring & Havik, 2018). Spredning av ICBT i stor skala til tilbud i 

primærhelsetjenesten, forekommer sjelden (Drozd et al., 2016; Vis et al., 2015). Dette på tross 

av at de fleste med depresjon i Norge mottar sin behandling i primærhelsetjenesten 

(Helsedirektoratet, 2009), samt at mer tilgjengelig depresjonsbehandling stadig trekkes frem 

som et hovedformål med ICBT (Webb, Rosso & Rauch, 2017). Få studier har undersøkt 

effektivitet og implementering av ICBT når det leveres i ikke-spesialiserte tilbud innen 

primærhelsetjenesten (Hadjistavropoulos et al., 2017; Kivi et al., 2014). 

1.3 Implementering  
Fixsen, Naoom, Blasé, Friedman og Wallace (2005) definerer implementering som et sett av 

spesifiserte aktiviteter som skal til for å etablere og vedlikeholde en intervensjon i ordinær 

praksis (s. 5). Ved å ta hensyn til kvaliteten på implementeringen kan forskere unngå «type 

III-feil», det vil si konklusjoner om manglende intervensjonseffekt fordi en ufullstendig 

versjon av programmet har blitt praktisert (Dobson & Cook, 1980). Det er godt dokumentert 

at høy behandlingseffekt forutsetter god implementeringskvalitet (Durlak & DuPre, 2008; 

Proctor et al., 2011). I forskningslitteraturen er implementeringskvalitet omtalt med ulike 

begreper, og det er flere, ofte overlappende, definisjoner av hva begrepet innbefatter (Dane & 

Schneider, 1998; O’Donnell, 2008). Sørlie, Ogden, Solholm og Røyrhus (2010) påpeker at det 

er viktig å skille mellom to sentrale dimensjoner ved implementeringskvalitet: 

programintegritet og behandlingsintegritet. Programintegritet omhandler hvorvidt 

intervensjonen faktisk blir iverksatt. Dette vil blant annet avhenge av at ny praksis støttes av 

ledelsen i organisasjonen, at nødvendige ressurser og egnede støttestrukturer er på plass, at 

det settes av tid til opplæring og veiledning i metoden, og at utøverne er tilstrekkelig motivert 

og støtter bruken av den nye intervensjonen. Behandlingsintegritet handler om hvordan den 

enkelte utøver av metoden formidler intervensjonen. Altså om intervensjonen som 

målgruppen eksponeres for samsvarer med programmet slik det er beskrevet i retningslinjer 

og evaluert gjennom forskningen. Sistnevnte omtales ofte som etterlevelse [fidelity], og er det 

hyppigst studerte aspektet ved implementering (Durlak & DuPre, 2008). Studier har vist at 
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høy etterlevelse øker behandlingsutbyttet for mottakerne, men at forholdet mellom 

etterlevelse og resultater trolig er kurvelineært. Rigid praktisering av det originale 

programmet og manglende tilpasning [adaptation] til lokale forhold eller mottakerens behov 

kan bidra til motstand og svekket engasjement hos både utøver og mottaker. Dette kan 

resultere i at hjelpen blir irrelevant eller ineffektiv (Durlak & DuPre, 2008; Sørlie et al., 

2010). 

1.3.1 Spredning av ICBT i stor skala 

Regjeringen la i 2017 frem en helhetlig strategi for psykisk helsefeltet: «Mestre hele livet. 

Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022)». Planen trekker frem 

implementering av internettbasert psykologisk behandling som et av flere viktige tiltak for å 

utvide og styrke tilbudet i kommunale helse- og omsorgstjenester. Tidligere forsøk på å 

implementere ICBT i stor skala, utenfor spesialiserte klinikker, er gjort med blandet suksess 

(Gilbody, Littlewood & Hewitt, 2016; Kenter, Warmerdam, Brouwer-Dudokdewit, Cuijpers 

& van Straten, 2013). Dessuten er forsøkene sjeldent eller svakt dokumentert fra et 

implementeringsperspektiv (Andersson et al., 2019). I en stor randomisert kontrollert studie 

av Gilbody et al. (2016), som involverte 100 allmennleger og 691 pasienter, fant man ingen 

signifikant forskjell i bedring av depresjonssymptomer mellom pasienter som mottok veiledet 

ICBT og pasienter som fikk ordinær oppfølging hos allmennlegen. Svært få pasienter fullførte 

alle modulene i programmet, og de fleste fullførte bare én. Forfatterne bak studien 

konkluderte med at bruk av ICBT i britisk primærhelsetjeneste burde revurderes i lys av 

funnene (Gilbody et al., 2016). Hadjistavropoulos et al. (2016) undersøkte 

effektivitetsforskjeller mellom ICBT-behandling levert i en spesialisert ICBT-klinikk og 

ICBT-behandling levert i ikke-spesialiserte kommunale tilbud, totalt 466 pasienter fordelt på 

de to betingelsene. Studien fant signifikante og store reduksjoner i symptommål, uten 

signifikante forskjeller i utfall mellom de to betingelsene. Pasientenes fullføringsgrad og 

tilfredshet med behandlingen var høy, uavhengig av om behandlingen var levert av 

behandlere i spesialiserte internettklinikker eller i ikke-spesialiserte kommunale klinikker. 

Forfatterne fant at veiledningen som ble tilbudt var av samme kvalitet i begge betingelsene. 

Det er verdt å merke at behandlerne i det ikke-spesialiserte tilbudet fikk opplæring i bruk av 

verktøyet og ukentlig oppfølging og instruksjon av spesialister, på lik linje med behandlerne i 

ICBT-klinikken. Forfatterne konkluderer med at grundig opplæring og oppfølging av 
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behandlerne kan ha sikret god implementeringskvalitet og bidratt til gode resultater under 

begge betingelsene (Hadjistavropoulos et al., 2016).  

Implementering av ICBT er trolig særlig utfordrende i primærhelsetjenesten, fordi 

behandlingen vil konkurrere med andre arbeidsoppgaver og representere en liten prosentandel 

av den totale arbeidsmengden, sammenliknet med i spesialiserte klinikker hvor ICBT-

behandling er hovedfokus. Generelt er tidsmangel, konkurrerende arbeidsoppgaver eller 

mangel på klare prioriteringer mellom gjøremål av de viktigste hindringene for vellykket 

implementering av nye intervensjoner (Sørlie et al., 2010). For en allmennlege eller psykisk 

helsearbeider i kommunen, kan en hektisk arbeidshverdag med mange forpliktelser føre til at 

det er vanskelig å frigjøre kapasitet til implementeringen av ICBT. Overgangen fra effekt- til 

effektivitetsstudier i helsevesenet er utfordrende og desto mer tydelig i primærhelsetjenesten 

(Roy-Byrne et al., 2003). Fraværet av kunnskap om implementering av ICBT kan innebære en 

hindring for vellykket spredning i stor skala (Hadjistavropoulos et al., 2017). Dersom det 

kommunale helse- og omsorgstilbudet skal utvides og styrkes ved å ta i bruk ICBT som 

behandling for depresjon, bør en ha fokus på implementering, fordi man i denne konteksten 

vil ha mindre kontroll over hvordan metoden praktiseres. Hindringer og fasilitatorer for 

implementeringen kan påvirke i hvilken grad ICBT-bruken er formålstjenlig og bærekraftig.  

ICBT er en kompleks intervensjon som krever endring av praksis i helsevesenet. Å 

endre praksis er generelt vanskelig. For å forstå hvordan intervensjoner forårsaker endring, er 

det behov for et teoretisk rammeverk (Craig et al., 2008). Til tross for omfattende litteratur 

om implementeringskvalitet i helsevesenet, er det behov for et økt fokus på hvordan endring 

implementeres i helsevesenet (Greenhalgh, Robert, Macfarlane, Bate & Kyriakidou, 2004; 

Grimshaw, Eccles, Lavis, Hill & Squires, 2012; Lau et al., 2016). I en litteraturgjennomgang 

fant Bergsund (2015) et markant fravær av rapportering på implementeringsaspekter i studier 

av internettbaserte intervensjoner for depresjon. I de tilfellene der det gjøres, er det med 

begrenset omfang, lite systematikk, og uten bruk av implementeringsteoretiske rammeverk. 

Manglende teoretisk forankring gjør det vanskelig å forstå og forklare hvorfor 

implementering lykkes eller mislykkes. Dermed begrenses mulighetene for å identifisere 

faktorer som predikerer sannsynligheten for vellykket implementering og utvikling av gode 

implementeringsstrategier (Nilsen, 2015).  
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1.4 Teoretisk rammeverk: Normalization process theory 
Normalization process theory (NPT) er en sosiologisk teori utviklet med utgangspunkt i 

implementering av helseteknologi (Finch et al., 2013). NPT har blitt brukt i studier av 

implementeringen av e-helsesystemer og nye rutiner for samarbeid om depresjonsbehandling i 

primærhelsetjenesten i Storbritannia (Coupe et al., 2014; May et al., 2011), restrukturering av 

psykisk helsetjenester i primærhelsetjenesten i Australia (Gunn et al., 2010) og 

implementering av ICBT i primærhelsetjenesten i Troms i Norge (Wilhelmsen et al., 2014). 

NPT postulerer en modell bestående av fire kjernekonstrukter som gir struktur for forståelsen 

av faktorer som fremmer og hindrer normaliseringen av komplekse intervensjoner i klinisk 

praksis. Normalisering er prosessen hvor ny praksis integreres i eksisterende praksis og 

omgjøres til innlærte rutiner (May & Finch, 2009). Kjernekonstruktene koherens [coherence], 

kognitiv deltakelse [cognitive participation], kollektiv handling [collective action] og refleksiv 

monitorering [reflexive monitoring] har fire tilhørende underkomponenter hver. Gjennom en 

litteraturgjennomgang har vi søkt å systematisere de hindringer og fasilitatorer for 

implementering av ICBT, som er rapportert i den empiriske litteraturen, i lys av de fire 

konstruktene og tilhørende komponenter i NPT.  

1.4.1 Koherens 

Koherens er meningsarbeidet som gjøres individuelt og kollektivt for å operasjonalisere ny 

praksis. Dette innebærer forståelse av hvordan intervensjonen skiller seg ut fra eksisterende 

praksis (differensiering), felles forståelse av formål og forventede fordeler (felles 

spesifisering), egen forståelse av spesifikke oppgaver og ansvar i implementeringen 

(individuell spesifisering) og forståelse av intervensjonens verdi og viktighet (internalisering; 

May & Finch, 2009). Flere studier har vist at manglende forståelse av hva veiledningen skal 

bestå av og hvorfor dette bedrer behandlingen, hindrer individuell spesifisering av 

arbeidsoppgaver (Littlewood et al., 2015; Wilhelmsen et al., 2014). Individuell spesifisering 

hemmes også av usikkerhet om behandlers ansvar når pasienten bruker ICBT (Titzler, 

Saruhanjan, Berking, Riper & Ebert, 2018; Whitfield & Williams, 2004). Videre hemmes 

motivasjon og internalisering av negative holdninger til e-helse og manglende 

kommunikasjon om potensielle fordeler (Alkhaldi, Sahama, Huxley & Gajanayake, 2014; 

Littlewood et al., 2015; Mair et al., 2012; Wilhelmsen et al., 2014). Generelt synes behandlere 

å være positive til ICBT (van der Vaart et al., 2014; Waller & Gilbody, 2009; Wangberg, 
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Gammon & Spitznogle, 2007; Wilhelmsen et al., 2014). I en norsk kvalitativ studie fra 2014 

oppfattet behandlerne ICBT som nyttig både for pasient og behandler, og viste koherens når 

de anbefalte ICBT for pasientene (Wilhelmsen et al., 2014). ICBT oppfattes som en tidsriktig 

tilnærming med terapeutisk meningsfullt og relevant innhold (Titzler et al., 2018). Et ønske 

om å tilegne seg ny kompetanse, sammen med grunnlaget i kognitiv atferdsterapi, fremmer 

koherens hos behandlerne (Wilhelmsen et al., 2014). 

1.4.2 Kognitiv deltakelse 

Kognitiv deltakelse er arbeidet som gjøres for å skape og opprettholde engasjement. Dette 

innebærer at nøkkelpersoner driver implementeringen fremover (initiering), at det oppleves 

som riktig å delta (legitimering), felles engasjement blant deltakerne (innrullering) og 

opprettholdelse av engasjementet over tid (aktivering; May & Finch, 2009). At ICBT tar 

utgangspunkt i en «one size fits all»-modell synes å svekke legitimering hos enkelte 

behandlere (Kivi et al., 2015; Titzler et al., 2018; van der Vaart et al., 2014). Behandlere 

ønsker fleksibilitet og mulighet til å tilpasse bruken av ICBT til den aktuelle pasienten 

(Etzelmueller, Radkovsky, Hannig, Berking & Ebert, 2018; Kivi et al., 2015; Littlewood et 

al., 2015; Titzler et al., 2018; Todkill & Powell, 2013; van der Vaart et al., 2014; Wilhelmsen 

et al., 2014; Wilhelmsen et al., 2013). Legitimering svekkes også av bekymringer om 

begrensede muligheter for å håndtere akutte kriser og forventninger om behandlers 

tilgjengelighet utenom timeavtalene (Titzler et al., 2018). Videre frykter flere behandlere 

negative konsekvenser for pasientomsorgen, for egen profesjonsgruppe (Titzler et al., 2018) 

samt for den terapeutiske relasjonen (Topooco et al., 2017). Generelt kan negative holdninger 

og lav motivasjon hindre engasjementet hos behandlere (Alkhaldi et al., 2014; Littlewood et 

al., 2015; Wilhelmsen et al., 2014). Behandlere synes å være mer positive til ICBT som 

tilleggsbehandling versus hovedbehandling (Waller & Gilbody, 2009; Wangberg et al., 2007). 

Hvorvidt man har teoretisk ståsted i overensstemmelse med ICBT, altså kognitiv 

atferdsterapi, synes å påvirke hvor kognitivt deltakende behandleren er (Andersson, 2009; 

Perle et al., 2013; Wangberg et al., 2007). 

 Behandlere engasjeres av at ICBT er en kostnadseffektiv behandlingsform som gir økt 

tilgjengelighet av evidensbasert depresjonsbehandling med mulighet for å behandle flere 

pasienter over samme tidsperiode (Andrews & Williams, 2015; Hedman et al., 2014; Kooistra 

et al., 2016; Littlewood et al., 2015; Titzler et al., 2018; Topooco et al., 2017; Wilhelmsen et 

al., 2014). Gunn og Palmer (2010) fant at intervensjoner for å bedre depresjonsbehandling i 
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større grad fremmer kognitiv deltakelse når de er teoribaserte. Wilhelmsen et al. (2014) fant at 

det mest motiverende for behandlerne var samspillet mellom et ønske om å forbedre 

behandlingen, strukturert agenda til konsultasjonene og styrket agens hos pasientene. Av ytre 

påvirkningsfaktorer synes implementeringsaktiviteter og/eller -tiltak for å fremme og 

opprettholde behandlernes motivasjon å være virksomme (Alkhaldi et al., 2014; Titzler et al., 

2018). Tilbud om veiledning til behandlerne kan være et slikt tiltak (Drozd et al., 2016). Mair 

et al. (2012) trekker frem ildsjeler som fremmer tiltaket blant kollegaer (initiering) som et 

sentralt tiltak for å øke kognitiv deltakelse.  

1.4.3 Kollektiv handling 

Kollektiv handling er arbeidet som utføres for å iverksette ny praksis. Dette innebærer 

hvorvidt intervensjonen gjør arbeidet enklere (interaksjonell anvendbarhet), tillit til effekten 

av intervensjonen (relasjonell integrering), hvordan intervensjonen påvirker roller, ansvar og 

opplæringsbehov (anvendbarhet av ferdigheter) samt organisatorisk støtte (kontekstuell 

integrering; May & Finch, 2009). En sentral hindring for interaksjonell anvendbarhet er 

manglende integrering i journalsystemet og at ICBT ikke er en del av de faste rutinene. Ulike 

helsesystemer har til nå ikke vært forberedt på en slik intervensjon. Begrenset teknisk 

interoperabilitet (evne til å samhandle med andre systemer) har gjort det vanskelig å integrere 

ICBT i eksisterende IT-systemer (Alkhaldi et al., 2014; Andersson, 2009; Andersson & 

Hedman, 2013; Drozd et al., 2016; Kivi et al., 2015; Titzler et al., 2018; Topooco et al., 

2017). Dette støttes videre av at behandlere er skeptiske til å bruke systemer som gir økt 

kompleksitet og krever ekstra innsats og tid (Mair et al., 2012; Titzler et al., 2018). Når ICBT 

tilbys via eksterne leverandører, kan dette også svekke tillit til datasikkerhet, hvilket 

rapporteres fra både behandlere og pasienter (Andersson, 2009; Mair et al., 2012; Topooco et 

al., 2017; Waller & Gilbody, 2009). Omdømmet til leverandøren er her sentralt (Todkill & 

Powell, 2013). Manglende integrering kan også medføre problemer med beregning av honorar 

for veiledningen (Titzler et al., 2018). Mulighet til å integrere ICBT i allerede eksisterende 

tjenester og innenfor tidsrammene i den kliniske praksisen, er en viktig fasilitator (Titzler et 

al., 2018).  

Tidsmangel i klinisk praksis kan hindre den interaksjonelle anvendbarheten. En 

hektisk og variert arbeidshverdag, med korte pasientkonsultasjoner og konkurrerende 

arbeidsoppgaver, gjør det vanskelig å endre rutiner og integrere ICBT i klinisk praksis. Dette 

gjelder både det å sette seg inn i bruken av ICBT fra behandlerens side, og det å gjennomføre 
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veiledningen (Alkhaldi et al., 2014; Kivi et al., 2015; Littlewood et al., 2015; Mair et al., 

2012; Titzler et al., 2018; Waller & Gilbody, 2009; Wilhelmsen et al., 2014). Dette kan enten 

medføre at ICBT ikke tas i bruk, eller at de som tar det i bruk ikke gjennomfører veiledningen 

som tiltenkt (Wilhelmsen et al., 2014). Tekniske problemer for både pasient og behandler kan 

forhindre interaksjonell anvendbarhet, samt redusere motivasjonen for videre bruk av ICBT 

grunnet den negative affekten problemene gir (Alkhaldi et al., 2014; Etzelmueller et al., 2018; 

Kivi et al., 2015; Titzler et al., 2018). Fungerende datamaskin, stabilt internett, god teknisk 

løsning og brukervennlighet er forutsetninger for bruken av ICBT (Alkhaldi et al., 2014; 

Andersson, 2009; Kivi et al., 2015; Kooistra et al., 2016; Mair et al., 2012; Titzler et al., 2018; 

Wilhelmsen et al., 2014). Brukervennlighet innebærer blant annet godt design, god lesbarhet 

og en logisk strukturering av innholdet (Titzler et al., 2018). Titzler et al. (2018) fant at 

behandlernes kunnskap om funksjonaliteten til nettsiden var en sentral fasilitator. Å ha en 

funksjon i nettverktøyet som gjør at behandleren får tilgang til arbeidet pasienten gjør online, 

fremheves som fordelaktig (Kooistra et al., 2016; Titzler et al., 2018).  

Pasientfaktorer som lav motivasjon og forpliktelse (Etzelmueller et al., 2018; Topooco 

et al., 2017), tidsmangel i pasientens liv (Waller & Gilbody, 2009), depresjonens 

alvorlighetsgrad, kroniske sykdomsforløp, suicidalitet, utpreget grubling, dårlig 

oppmerksomhet og komorbide vansker (Andersson, 2009; DiMatteo, Lepper & Croghan, 

2000; Kivi et al., 2015; Kooistra et al., 2016; Titzler et al., 2018; Topooco et al., 2017) kan 

oppleves som hindringer for behandlerens bruk av ICBT. Manglende oppfølging fra 

pasientens side kan være utfordrende for behandleren. Enkelte pasienter opplever å bli 

overveldet, presset og stresset av egenarbeidet (Etzelmueller et al., 2018), mens andre 

opplever at arbeidet er for fleksibelt og dermed lett å unngå (Littlewood et al., 2015). Selv om 

pasienter generelt har mer positive holdninger enn behandlere (Waller & Gilbody, 2009; 

Wangberg et al., 2007), er negative holdninger hos pasientene også et hyppig forekommende 

problem. Enkelte pasienter opplever ICBT som mindre viktig enn annen behandling og føler 

seg neglisjert når de henvises til ICBT (Apolinário-Hagen, Bierhals, Salewski & Fritsche, 

2017; Titzler et al., 2018).  

ICBT skal for behandlerne være kostnadseffektivt, tidsbesparende, gjøre den kliniske 

hverdagen enklere og samtidig muliggjøre en mer omfattende depresjonsbehandling enn 

tidligere (Andersson, 2009). Mulighet for avstandsoppfølging er en viktig praktisk fordel som 

kan gi behandlingstilbud til en større del av befolkningen (Etzelmueller et al., 2018; Todkill & 

Powell, 2013). For pasientene synes også denne behandlingsformen å innebære mindre 

opplevd stigma og økt anonymitet sammenlignet med ordinær samtaleterapi (Littlewood et 
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al., 2015; Titov et al., 2018). Generelt har man sett at behandlerne opplever stor interesse og 

villighet fra pasientene (Kooistra et al., 2016; Titzler et al., 2018; van der Vaart et al., 2014).  

Den relasjonelle integreringen kan påvirkes av sosiale normer. Buti et al. (2013) fant 

at sosiale normer var en signifikant bidragsyter til behandlernes intensjon om å ta i bruk 

internettbasert behandling, i samsvar med andre studier (Kivi et al., 2015; Titzler et al., 2018). 

Kivi et al. (2015) fant blant annet at fastlegerollen innebar at man selv skulle finne løsningen 

på problemet. Henvisning til ICBT, versus utskriving av medisiner, ble oppfattet som noe som 

brøt med fastlegens rolle. De sosiale normene knyttet til legeprofesjonen innebar også at man 

kunne fortsette med eksisterende praksis og vise uvilje til å endre praksis. Å ta i bruk ICBT 

kan kreve rolleendring for behandleren og for mange er det vanskelig å endre rutiner og vaner 

(Wilhelmsen et al., 2014). Generelt er klare roller og oppgaver fasiliterende for 

implementeringen av ICBT (Titzler et al., 2018). 

Mangelfull opplæring er til hinder for anvendbarhet av ferdigheter, og flere studier 

viser et behov for bedre opplæring av behandlerne (Drozd et al., 2016; Kivi et al., 2015; Mair 

et al., 2012; Waller & Gilbody, 2009; Whitfield & Williams, 2004; Wilhelmsen et al., 2014). 

Det er særlig behov for mer praktisk trening og kunnskap om enkeltmodulene. Mangel på 

ressurser, særlig økonomiske, og inadekvat administrativ støtte, hindrer den kontekstuelle 

integreringen (Mair et al., 2012; Titzler et al., 2018).  

1.4.4 Refleksiv monitorering 

Refleksiv monitorering er arbeidet som utføres for å vurdere og forstå på hvilke måter en ny 

praksis påvirker en selv og andre. Dette innebærer hvorvidt enkeltpersonene forsøker å endre 

eller tilpasse intervensjonen (rekonfigurasjon), hvordan grupper bedømmer verdien av 

intervensjonen (felles fortolkning), hvordan enkeltpersoner fortolker effektene det har på dem 

og arbeidsmiljøet (individuell fortolkning) og hvordan fordeler og ulemper identifiseres eller 

måles (systematisering; May & Finch, 2009). Få empiriske studier har undersøkt hindringer 

og fasilitatorer for refleksiv monitorering. Wilhelmsen et al. (2014) fant imidlertid i sin studie 

at kunnskap om teori- og evidensgrunnlaget til ICBT fremmer bruk, i tråd med komponenten 

systematisering. Mair et al. (2012) fant i sin oversiktsartikkel at manglende evaluering og 

monitorering av implementeringen kan være en hindring for fremtidig implementering. Det 

synes å være fasiliterende å gi enkeltpersoner involvert i implementeringen mulighet til å 

bidra i den videre utviklingen med sine erfaringer (Alkhaldi et al., 2014; Mair et al., 2012). 
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1.5 Intervensjonen: iFightDepression  
iFightDepression (iFD) er et veiledet internettbasert selvhjelpsverktøy for personer med 

subterskel, mild og moderat depresjon. Verktøyet er utviklet som en tilleggsintervensjon til 

standardbehandling, og er basert på kognitiv atferdsterapi (Justicia et al., 2017). iFD ble 

utviklet av European Alliance Against Depression (EAAD). EAAD er et europeisk prosjekt 

som bruker en evidensbasert tilnærming for å bedre depresjonsbehandling og forebygge 

selvmordsatferd. Mer spesifikt innebærer dette implementeringen av en flernivåintervensjon 

bestående av samtidige forebyggingstiltak på fire ulike nivåer: primærhelsetjenesten, 

allmennbefolkningen, nøkkelpersoner i lokalsamfunnet (f.eks. politi, lærere, prester, frivillige 

organisasjoner) og pasienter/pårørende (Haga, Thomassen, Mork & Mehlum, 2017; Justicia et 

al., 2017). Flernivåintervensjonen har vist flere gode resultater (Hegerl, Althaus, Schmidtke & 

Niklewski, 2006). Den første utprøvingen av flernivåintervensjonen i Nürnberg i Tyskland 

viste en reduksjon på 24 % i selvmordshandlinger sammenlignet med baseline. Effekten 

syntes også å være stabil ett år etter at intervensjonen var avsluttet (Hegerl et al., 2010).  

I forebygging av depresjon og selvmord synes programmer som retter seg mot flere 

faktorer samtidig å være mest effektive (Althaus & Hegerl, 2003). Depresjon er en viktig 

risikofaktor for selvmord, dermed kan forebygging av depresjon også kunne virke 

forebyggende for selvmord (Hegerl, Rummel-Kluge, Varnik, Arensman & Koburger, 2013). 

En betydelig andel av risikogruppene for depresjon og selvmord er ikke brukere av 

spesialisthelsetjenester eller helse- og omsorgstjenester i kommunene (Kessler et al., 2003; 

Torvik et al., 2018). Primærhelsetjenesten, det vil si de kommunale tjenestene, er ofte dårlig 

forberedt på å møte denne pasientgruppen, og mangler verktøy for å kunne gi god og effektiv 

depresjonsbehandling (Helsedirektoratet, 2017). Ved å sette inn tiltak på flere nivåer ønsker 

man å oppnå at flere mottar god helsehjelp. iFD er ett av flere tiltak for å styrke tilgangen på 

kompetanse og gode verktøy i helsetjenesten lokalt (Althaus & Hegerl, 2003; Haga et al., 

2017; Hegerl et al., 2010; Justicia et al., 2017). Verktøyet er oversatt til 15 språk gjennom 

EAAD-samarbeidet. 

Det gjennomføres nå en dobbeltblindet RCT-studie i Spania med 310 pasienter for å 

undersøke effekten av iFD (Justicia et al., 2017). I Tyskland ble det i 2018 gjennomført en 

spørreundersøkelse av iFD-veiledere for å undersøke implementeringen av iFD (Deutsches 

Bündnis gegen Depression, 2018). Resultatene viste at etterlevelsen av veiledningen var 

varierende. Veiledningen tok vanligvis opptil ti minutter per avtale. Flertallet av behandlerne 

så på iFD som en nyttig støtte og utvidelse av behandlingsrepertoaret, og ville anbefale 
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verktøyet. Mangel på motivasjon blant pasientene var den største utfordringen for 

integreringen av iFD i den kliniske hverdagen.  

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) har vært partner i 

EAAD siden 2016, og igangsatte da implementeringen av flernivåintervensjonen i Agder som 

pilotregion. Dette innebærer blant annet at NSSF er ansvarlig for oversettelse, tilrettelegging, 

samt implementering og administrering av iFD i Norge (Haga et al., 2017). Bakgrunnen for 

dette arbeidet er tiltak 14: «Utvikle og implementere strategier og tiltak som bidrar til at flere 

søker helsehjelp» i Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014 – 2017, 

og er i samsvar med en økende satsning på e-helse i Norge (Helsedirektoratet, 2014, s. 30). 

iFD ble oversatt og tilrettelagt til norske forhold i 2016/2017, og ble tilgjengelig for 

registrerte veiledere og inviterte pasienter i juni 2017.  

NSSF har rekruttert behandlere til intervensjonen gjennom Sørlandet sykehus og 

nettverk i agderkommunene. Implementeringen har først og fremst rettet seg mot 

enkeltpersoner. Beslutningen om å iverksette intervensjonen i den enkelte behandlers kliniske 

praksis har dermed vært på individnivå. Programintegritet handler derfor i kontekst av denne 

intervensjonen først og fremst om den enkelte behandlers forutsetninger for, og beslutning 

om, å bruke iFD eller ikke. I mai 2019 var det 63 registrerte veiledere og 18 av disse hadde 

invitert pasienter til å bruke iFD. At kun 29 % av de registrerte veilederne hadde begynt å 

bruke iFD, indikerer utfordringer med programintegritet blant behandlerne. For at NSSF skal 

kunne iverksette tiltak for å bedre implementeringskvaliteten har det derfor vært behov for å 

undersøke faktorer som påvirker programintegriteten. Med utgangspunkt i NPT, hvor høyere 

nivåer av normalisering er assosiert med høy implementeringskvalitet, er normalisering en 

faktor som kan tenkes å ha påvirket programintegriteten.  

Opplæring av veiledere har vært en sentral del av implementeringsarbeidet. NSSF har 

holdt veilederopplæring lokalt for til sammen 240 helsepersonell. Veilederopplæringen ble 

tilgjengelig som online-opplæring fra mars 2018. Online-opplæringen har imidlertid ikke blitt 

sett på som en ekvivalent til kurs, men som et ressursbesparende tiltak. Behandlerne som har 

deltatt på kurs har fått en grundigere gjennomgang av verktøyet, med praktiske eksempler fra 

erfarne kursledere og mulighet til å stille spørsmål underveis. Det er dermed nærliggende å 

anta at de som har deltatt på kurs i større grad har fått en forståelse av hvordan iFD kan 

integreres i klinisk praksis, og at det følgelig har vært lettere for dem å ta iFD i bruk. For å 

optimalisere ressursbruk på opplæring, har det vært behov for å vurdere i hvilken grad kurs 

bør prioriteres fremfor online-opplæring.  
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Utover å vite hvor mange behandlere som har invitert pasienter, har NSSF ikke hatt 

informasjon om hvordan behandlerne har brukt iFD. Den tyske undersøkelsen av iFD-

veiledere (Deutsches Bündnis gegen Depression, 2018) og andre studier av ICBT har vist at 

behandlerne har hatt lav etterlevelse av veiledningen (Littlewood et al., 2015; Wilhelmsen et 

al., 2014). Det har dermed vært ønskelig å undersøke behandlingsintegriteten blant 

behandlerne som hadde tatt iFD i bruk. 

Som vi har sett, er det i den empiriske litteraturen beskrevet en rekke hindringer og 

fasilitatorer for implementeringen av ICBT (1.4). Trolig vil flere av disse også være gjeldende 

for iFD, og noen i større grad enn andre. Tilpasninger på bakgrunn av hindringer og 

fasilitatorer for implementeringen av iFD vil kunne øke kvaliteten i den videre 

implementeringen av verktøyet. Å undersøke implementeringskvaliteten i Agder er særlig 

viktig, da erfaringer fra pilotregionen vil gi føringer for implementeringsstrategien i nye 

regioner.  

1.6 Forskningsspørsmål og hypoteser 
Formålet med denne pilotstudien har vært å evaluere implementeringskvaliteten i den tidlige 

implementeringen av iFD for potensielt å kunne gi føringer for den videre implementeringen 

av verktøyet i Norge og danne grunnlag for senere undersøkelser i større skala. NPT ble brukt 

som teoretisk rammeverk. Forskningsspørsmålene kan deles inn i følgende fire spørsmål:  

1) Er det forskjeller i normalisering mellom de behandlerne som har versus ikke har tatt i 

bruk iFD (programintegritet)? Hypotesen var at behandlerne som hadde tatt i bruk iFD 

ville ha høyere nivåer av normalisering. 

2) Er det forskjeller i normalisering og programintegritet mellom behandlerne som har 

tatt online-opplæring versus kurs? Hypotesen var at behandlerne som hadde deltatt på 

kurs ville ha høyere nivåer av normalisering og programintegritet.  

3) Bruker behandlerne intervensjonen slik den er tiltenkt (behandlingsintegritet)? 

Hypotesen var at behandlerne viste lav behandlingsintegritet.  

4) Hvilke faktorer opplever behandlerne at hindrer og fremmer bruken av iFD? 
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2 Metode 

2.1 Forskningsdesign 
Studien hadde et kvantitativt forskningsdesign for å innhente erfaringer fra behandlere som 

hadde veiledet eller hadde hatt intensjon om å veilede pasienter i bruken av iFD. Med 

utgangspunkt i en upublisert undersøkelse av iFD-veiledere i Tyskland (Deutsches Bündnis 

gegen Depression, 2018), utviklet forfatterne et spørreskjema og tilførte NPT som et teoretisk 

rammeverk for den norske studien. Alle registrerte veiledere fikk tilsendt spørreskjemaet 

bestående av Normalization Measure Development Questionnaire (NoMAD), testledd for å 

måle etterlevelse og direkte spørsmål om hindringer og fasilitatorer for implementeringen av 

iFD. Demografiske data som kjønn, alder og yrke ble også innsamlet. Spørreskjemaet ble 

bygget i og administrert gjennom UiO Nettskjema. 

2.1.1 Operasjonalisering av implementeringskvalitet 

I tråd med NPT og Sørlie et al. (2010) sin definisjon av implementeringskvalitet ble det målt 

tre indikatorer som ble antatt å korrelere med den latente variabelen implementeringskvalitet: 

normalisering, programintegritet og behandlingsintegritet. Dette med utgangspunkt i en 

refleksiv målemodell. Med NPT som teoretisk rammeverk ble det lagt til grunn at høye nivåer 

av de fire konstruktene i NPT var fasilitatorer, og lave nivåer var hindringer for 

implementeringsprosessen. Dette ga grunnlag for en teoretisk operasjonalisering av god 

implementeringskvalitet som høy grad av normalisering. Normalisering ble målt av 

spørreskjemaet NoMAD. Videre ble god implementeringskvalitet operasjonalisert som høye 

nivåer av program- og behandlingsintegritet. Programintegritet ble målt ut ifra en kategorisk 

gruppeinndeling basert på hvorvidt behandlerne hadde invitert pasienter til å bruke verktøyet 

eller ikke. Det finnes ikke en vidt akseptert standard for hvordan måle etterlevelse, men det 

anbefales å måle hvorvidt kjernekomponentene i manualen for intervensjonen er levert 

(Berkel, et al. 2011). Behandlingsintegritet ble dermed målt ut ifra hvorvidt instruksjonene i 

veilederopplæringen hadde blitt fulgt.  

Opplæring, målt som en kategorisk inndeling mellom kurs og online-opplæring, ble 

antatt å være en faktor som påvirket normalisering og programintegritet. Dette gir grunnlag 

for forskningsspørsmål 2 hvor det ble forventet at behandlerne som hadde deltatt på kurs 

lokalt i regi av NSSF hadde høyere grad av normalisering og programintegritet. 
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Programintegritet kan bli sett på som en forutsetning for behandlingsintegritet. Mens 

indikatorene programintegritet og normalisering begge tok utgangspunkt i alle behandlerne, 

tok behandlingsintegritet kun utgangspunkt i de behandlerne som hadde invitert pasienter til å 

bruke iFD. Det ble antatt at normalisering og programintegritet ville være positivt korrelert 

med hverandre som felles indikatorer for implementeringskvalitet. Dette gir grunnlag for 

forskningsspørsmål 1 hvor det ble forventet at behandlerne som hadde tatt i bruk iFD hadde 

høyere nivåer av normalisering enn de som ikke hadde tatt det i bruk. Ved å teste 

gruppeforskjellen, kunne det undersøkes om normalisering kunne predikere programintegritet, 

og dermed hvorvidt modellen stemte og om spørreskjemaet hadde god konstruktvaliditet1. 

Ulike hindringer og fasilitatorer ble antatt å påvirke alle tre indikatorer (forskningsspørsmål 

4). Modellen for operasjonaliseringen av implementeringskvalitet er illustrert i Figur 1. 

 

Figur 1. Operasjonalisering av implementeringskvalitet.  

2.2 Beskrivelse av intervensjonen 
iFD er bygd opp av strukturerte informasjonstekster sammen med grafiske illustrasjoner. 

Verktøyet er strukturert i 6 kjernemoduler med temaene atferdsaktivering (registrering og 

planlegging av daglige aktiviteter), kognitiv restrukturering (gjenkjenne og endre 

uhensiktsmessige tanker), søvnregulering og humørregistrering. Hver modul består av 

                                                
1 Konstruktvaliditet er definert som i hvilken grad et mål oppfører seg slik den latente variabelen er forventet å 
oppføre seg i forhold til andre etablerte konstrukter, med andre ord dreier det seg om det teoretiske forholdet 
mellom en variabel og andre variabler (DeVellis, 2012, s. 64).  
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informasjonstekst sammen med et tilhørende arbeidsark som kan skrives ut eller fullføres 

online og lagres i pasientens profil. Pasientene oppfordres til å arbeide med arbeidsarkene i én 

uke slik at hele programmet kan fullføres i løpet av 6 uker (Haga et al., 2017; Justicia et al., 

2017). Pasienten kan imidlertid gjennomføre modulene i sitt eget tempo og i selvvalgt 

rekkefølge. Det anbefales også at man bruker noe tid på å gjøre de tilhørende øvelsene 

mellom hver modul.  

Et sentralt element i iFD er at programmet gjennomføres mens man får oppfølging fra 

en veileder. Kravene for å være veileder er som følger: 1) relevant helsefaglig utdanning – 

minst 3 års høyere utdanning, som for eksempel leger, psykologer og sykepleiere, eller 

sosialfaglig utdanning med relevant videreutdanning i psykisk helsearbeid 2) inneha en 

stilling hvor en er underlagt Helsepersonell-loven, og 3) ha gjennomført enten online-

opplæring med bestått kursprøve eller kurs gjennomført i regi av NSSF. På grunnlag av disse 

kravene gir en administrator ved NSSF tilgang til verktøyet for den aktuelle behandler. 

Behandleren kan deretter invitere egne pasienter til å bli brukere av verktøyet. Behandlerne 

blir oppfordret til å ha regelmessig kontakt med pasientene. Veilederopplæringen og  

-manualen gir behandlerne anbefalinger om hvor mye de bør følge opp hver enkel pasient 

som et minimum: Tre møter ansikt-til-ansikt, med et totalomfang på minst 45 minutter. I de 

tilfellene der behandleren ikke er lege eller psykolog, skal pasientens fastlege eller psykolog i 

kommunen vurdere pasienten før oppstart av behandling med iFD og ved eventuell 

symptomforverring under behandlingen. Figur 2 illustrerer hvordan verktøyet skal brukes. 

 

Figur 2. Illustrasjon av hvordan iFightDepression brukes av behandler og pasient. 

2.3 Utvalg   
I alt ble 63 behandlere invitert til å besvare spørreundersøkelsen. Det ble gjort en avgrensing 

hvor kun de som hadde registrert seg som veiledere online etter opplæringen ble invitert. 
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Dette for å sikre at alle deltakerne hadde intensjon om å bruke iFD etter opplæringen. Av de 

registrerte veilederne var det 18 som hadde invitert pasienter. I alt besvarte 26 personer 

spørreundersøkelsen, tilsvarende en responsrate på 41 %, henholdsvis 36 % og 56 % for de 

som ikke hadde og de som hadde invitert pasienter. Figur 3 viser deltakerne i ulike faser av 

intervensjonen og studien. I forkant av administrering ble det utarbeidet en strategi for å 

optimalisere responsraten som anbefalt av Dillman (2000, kapittel 4). Strategien er illustrert i 

Figur 4. Appendiks 1 og Appendiks 2 viser invitasjonen og påminnelsen som ble sendt ut.  

 

Figur 3. Flytdiagram over behandlerne i ulike faser av intervensjonen og studien. 
 

 

Figur 4. Strategi for rekruttering av deltakere. 
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2.4 Prosedyre 
Spørreskjemaet ble administrert via UiO Nettskjema. Alle behandlerne ble invitert til å delta i 

spørreundersøkelsen via e-post. I e-posten ble behandlerne linket videre til et elektronisk 

samtykkeskjema. Etter å ha fylt ut samtykkeskjemaet ble de dirigert videre til selve 

spørreundersøkelsen. Spørreundersøkelsen ble estimert til å ta 10 – 15 minutter å besvare. 

Datainnsamlingsperioden var fra 20.05.19 – 26.08.19.  

2.5 Utvikling av spørreskjemaet 
I utviklingen av spørreskjemaet ble det tatt hensyn til struktur, lengde, visualisering av 

progresjon, visuell presentasjon, interaktivitet og responsformat, som anbefalt av Vicente og 

Reis (2010). Testleddene ble kategorisert i fire overordnede kategorier hvor testleddene var 

tematisk sortert for å skape assosiasjon mellom relaterte grupper for respondentene (Dillman, 

2000, kapittel 3). Strukturen i spørreskjemaet tok høyde for at forutgående spørsmål kunne ha 

effekt på besvarelsen av senere spørsmål (Hyman & Sheatsley, 1950; Sigelman, 1981). Del A 

hadde til formål å besvare forskningsspørsmål 1 og 2 om henholdsvis programintegritet og 

opplæring, del B forskningsspørsmål 3 om behandlingsintegritet og del C forskningsspørsmål 

4 om hindringer og fasilitatorer. Da demografiske testledd kan oppfattes som kjedelige og 

skape negativ bias til spørreskjemaet (Dillmann, 2000, kapittel 3; Moser & Kalton, 1971, 

kapittel 13), ble de lagt til slutt i spørreskjemaet etterfulgt av et uavhengig testledd som spurte 

om respondenten ønsket å legge til noe. Det ble valgt et scroll-design hvor alle spørsmål ble 

presentert på samme side for å lette besvarelser ved bruk av mobile enheter (Mavletova & 

Couper, 2014). For å minimere item nonresponse-raten (prosentandelen ubesvarte spørsmål 

av det totale antallet spørsmål; Vicente & Reis 2010) ble alle spørsmål gjort obligatoriske. 

Det ble gjennomgående valgt responsformat som var lukket eller delvis lukket med 

forhåndsdefinerte svaralternativer. På de testleddene som var delvis lukket var det et ekstra 

alternativ hvor respondenten kunne skrive inn svar i fritekst. For utdypende diskusjon om 

utviklingen av spørreskjemaet, se Appendiks 3. 

For å sikre spørreskjemaets innholdsvaliditet2 ble testleddene vurdert av tre 

fagpersoner ved NSSF med inngående kunnskap om iFD. Testledd ble kuttet eller lagt til etter 

deres vurderinger. Spørreskjemaet ble også pilotert på tre testpersoner: en psykiatrisk 

sykepleier (mann), en psykolog (kvinne) og en viderekommen psykologstudent (mann) som 

                                                
2 I hvilken grad testleddene reflekterer det innholdsdomenet som måles (DeVellis, 2012, s. 59-60).  
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alle var veiledere. Siste utkastet av spørreskjemaet ble endret i tråd med deres 

tilbakemeldinger. At testpersonene opplevde samtlige testledd som relevante indikerer høy 

face validity3. Figur 5 viser prosessene for utviklingen av del A, B og C.  

 

Figur 5. Illustrasjon av utvikling av spørreskjemaet. 

2.5.1 Del A: Normalisering (forskningsspørsmål 1 og 2) 

Del A besto av 20 testledd hentet fra spørreskjemaet Normalization Measure Development 

Questionnaire (NoMAD; Finch et al., 2018). NoMAD måler de fire konstruktene i NPT: 

koherens, kognitiv deltakelse, kollektiv handling og refleksiv monitorering. Hvert testledd har 

Likertskala som responsformat med en deklarativ setning fulgt av svaralternativer som 

indikerer ulik grad av enighet [enig, delvis enig, verken enig eller uenig, delvis uenig, uenig] 

(DeVellis, 2012, s. 93). For å utdype hvorfor en respondent velger å ikke ta stilling til et 

testledd, altså velger midtpunktet på skalaen, kan man inkludere svaralternativene «Ikke 

relevant for intervensjonen», «Ikke relevant for min rolle» eller «Ikke relevant på dette 

stadiet» (Finch et al., 2018). I denne studien ble kun sistnevnte svaralternativ inkludert, da 

intervensjonen var den samme for alle behandlere og alle hadde samme rolle som veileder.  

                                                
3 I hvilken grad testleddene subjektivt ser ut til å måle det de har til hensikt å måle (DeVellis, 2012, s. 70). 
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Forfatterne bekjent finnes det ingen tidligere oversettelser av NoMAD til norsk. EU-

prosjektet ImpleMentAll har som mål å gi evidensbaserte løsninger på 

implementeringsproblemer gjennom utvikling, anvendelse og evaluering av skreddersydde 

implementeringsstrategier (ImpleMentAll-Consortium, 2019). Nettressursene til 

ImpleMentAll gir fri tilgang til NoMAD og instruksjoner til hvordan bruke det, samt en guide 

for oversettelse. Denne guiden har vært utgangspunktet for oversettelsesprosessen. Forfatterne 

av denne oppgaven gjorde først en oversettelse av den engelske originalversjonen til norsk. 

Den danske versjonen ble brukt som støtte under oversettelsen. Deretter ble det leid inn en 

uavhengig oversetter som tilbakeoversatte det norske utkastet til engelsk. Ved sammenligning 

med originalversjonen ble det vurdert å være tilfredsstillende overensstemmelse for 16 av 20 

testledd. I de fire resterende testleddene var meningsinnholdet ivaretatt, men de ble likevel 

endret for å ligge nærmere den engelske versjonen og bedre lesbarheten. Disse fire 

testleddene ble igjen vurdert av en uavhengig oversetter, men ingen ytterligere endringer ble 

gjort. Appendiks 4 viser konstruktene og underkomponentene i NPT med definisjon, samt 

tilhørende testledd fra NoMAD på engelsk og norsk. Fordi studien inkluderte behandlere som 

ikke hadde invitert pasienter, ble det gjort noen ytterligere tilpasninger av enkelte testledd. 

Tilpasningene ble gjort i tråd med guiden til hvordan bruke NoMAD (ImpleMentAll-

Consortium, 2019). Her presiseres det at det kan være nødvendig å tilpasse formuleringene av 

spørsmålene slik at det spørres om forventninger heller enn erfaringer hvis det administreres 

tidlig i en implementeringsprosess (May et al., 2015). Hvis respondenten oppga «ingen» i 

testledd «A1. Hvor mange pasienter har du invitert til å ta i bruk iFightDepression?», fikk 

vedkommende opp tilpassede NoMAD-testledd. Dette inkluderer testledd A3, A4, A6, A8, 

A10 og A18, som illustrert i Appendiks 5.  

Validitet og reliabilitet 

For å undersøke psykometriske egenskaper ved testleddene i en skala er det anbefalt en 

utvalgsstørrelse på 200 – 300 deltakere (Boateng, Neilands, Frongillo, Melgar-Quiñonez & 

Young, 2018). Denne pilotstudien hadde følgelig ikke stort nok utvalg til å kunne gjøre en 

selvstendig validering av den norske versjonen av NoMAD. Studien tok derfor utgangspunkt i 

valideringen av den engelske originalversjonen av NoMAD (Finch et al., 2018). Med et 

utvalg på 413 personer gjennomførte Finch et al. (2018) en konfirmerende faktoranalyse som 

bekreftet modellen med de fire konstruktene4. Innholdsvaliditet av de fire teoretiske 

                                                
4 Confirmatory fit index =,95, Tucker Lewis index =,93, root mean square residual =,08, standarized root mean 
square residual =,03. 
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konstruktene ble støttet og reliabiliteten (Cronbachs alfa) var som følger: koherens α =,71, 

kognitiv deltakelse α =,81, kollektiv handling α =,78 og refleksiv monitorering α =,65. Den 

overordnede normaliseringsskalaen hadde høy reliabilitet (20 testledd, α = ,89). Finch et al. 

(2018) konkluderte med at NoMAD hadde god face validity, innholdsvaliditet og indre 

konsistens. Reliabiliteten for refleksiv monitorering er imidlertid under den anbefalte 

terskelen på α >,7. Dette medfører begrenset reliabilitet for denne subskalaen og økt risiko for 

å undervurdere de reelle sammenhengene (Cortina, 1993). 

Utregning av skalaer 

NoMAD består av den overordnede normaliseringsskalaen som inkluderer alle 20 testledd og 

fire subskalaer tilsvarende de fire konstruktene i NPT: koherens (fire testledd), kognitiv 

deltakelse (fire testledd), kollektiv handling (syv testledd) og refleksiv monitorering (fem 

testledd). For hver skala ble det utregnet en sumskåre. Alle testledd har positiv valens med 

unntak av A10, som ble reversert før dataanalysene ble gjennomført. I utregningen av hver 

subskala, ble behandlerne som hadde svart «Ikke relevant på dette stadiet» på ett eller flere av 

testleddene i subskalaen ekskludert fra analysene av den aktuelle subskalaen. På testledd A2 

og A17 hadde over halvparten av behandlerne svart «Ikke relevant på dette stadiet». Begge 

spørsmålene omhandler arbeidsplassens forståelse av intervensjonen. Intervensjonen rettet seg 

ikke spesifikt mot arbeidsplasser, og mange var den eneste på sin arbeidsplass som hadde 

deltatt i intervensjonen. Grunnet lav relevans for intervensjonen og høy item nonresponse-

rate, ble testledd A2 og A17 ekskludert fra analysene.  

2.5.2 Del B: Behandlingsintegritet (forskningsspørsmål 3) 

Del B hadde som formål å måle behandlingsintegritet, det vil si behandlernes etterlevelse. 

Delen besto av i alt 11 testledd (B1-11), hvorav alle bortsett fra det første kun ble besvart av 

respondenter som hadde invitert pasienter til å bruke iFD. Testledd B1-2 og B5-11 ble 

utformet på bakgrunn av en gjennomgang av veilederopplæringen og -manualen, det vil si 

hvilke instruksjoner behandlerne hadde fått for gjennomføring av veiledningen. De øvrige 

testleddene (B3-4) kartla informasjon om bruken av iFD. Testledd B6-8 hadde Likertskala 

som responsformat, med en deklarativ setning, etterfulgt av svaralternativer som indikerer 

ulik grad av enighet (DeVellis, 2012, s. 93). De resterende testleddene var deskriptive 

spørsmål med svaralternativer med ett mulig svar (B1-4, B9-10) eller avkrysningsbokser med 

mulighet for flere svar (B5, B11). Appendiks 6 viser testledd B1-11 med tilhørende 

instruksjoner fra veilederopplæringen.  
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2.5.3 Del C: Hindringer og fasilitatorer (forskningsspørsmål 4) 

Del C besto av fire testledd om terapeutfaktorer og pasientfaktorer som hindringer og 

fasilitatorer, med avkrysningsbokser som responsformat. Etterfulgt av hvert testledd kunne 

respondenten legge til egendefinerte svar i fritekst. Testleddene ble utformet på bakgrunn av 

en litteraturgjennomgang av hindringer og fasilitatorer for implementeringen av ICBT (1.4), 

men som ikke dekkes av spørsmålene i NoMAD. Appendiks 7 viser en oversikt over 

testleddene, med tilhørende NPT-konstrukt og litteraturhenvisninger.  

2.5.4 Del D: Bakgrunnsinformasjon 

Del D av spørreskjemaet besto av fem testledd med formål om å innhente relevant 

bakgrunnsinformasjon. Dette inkluderte kjønn, alder, yrke, type opplæring i iFD, samt antall 

måneder siden opplæring. 

2.6 Dataanalyse 
For å besvare forskningsspørsmål 1 og 2, ble gruppeforskjeller i normalisering undersøkt 

henholdsvis mellom behandlerne som hadde versus ikke hadde invitert pasienter, og mellom 

behandlerne som hadde tatt kurs versus online-opplæring. Gruppeforskjellene ble undersøkt 

for hver skala i NoMAD og for hvert enkelt testledd. Ved visuell inspeksjon, var dataene ikke 

normalfordelte. Fordi utvalget var relativt lite, ble det vurdert som hensiktsmessig å benytte 

en ikke-parametrisk test istedenfor å transformere dataene (Field, 2015, kapittel 6). Da 

Likertskala var benyttet som responsformat, var måleskalaene for testleddene i NoMAD å 

regne som ordinale5. Den ikke-parametriske testen Mann-Whitney U-test, som egner seg for 

ordinale data, ble benyttet. Selv om det er gjennomsnittlig rangorden som sammenlignes ved 

bruk av denne testen, er median oppgitt som mål på sentraltendens, ettersom denne er lettere å 

tolke6. Da fordelingene i gruppene var ulike ved begge sammenligninger, medfører dette at 

median imidlertid er et noe unøyaktig mål (Field, 2015, kapittel 6). Gruppeforskjeller hvor 

p<,05 ble regnet som signifikante med en eksakt utvalgsfordeling for U (Dinneen & 

Blakesley, 1973). En eksakt utvalgsfordeling for U ble valgt, da dette er anbefalt ved 

utvalgsstørrelser på mindre enn 50 deltakere (Field, 2015, kapittel 6). Som anbefalt ved ikke-

                                                
5 Kategoriske data som er naturlig rangert, men med ukjent avstand mellom punktene på skalaen.  
6 Gjennomsnittskåren er mindre meningsfull ved ikke-parametriske tester (Field, 2015, kapittel 6). 
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parametriske tester, ble Pearson r brukt for å beregne effektstørrelse7 (Field, 2015, kapittel 6; 

Rosenthal, 1994). I tolkningen av effektstørrelsene ble Cohens (1988) anbefalinger for 

tolkning av Pearson r som effektstørrelse, lagt til grunn8(s. 79-81). For å besvare 

forskningsspørsmål 2 ble sammenhengen mellom de kategoriske variablene type opplæring 

og programintegritet undersøkt ved bruk av Pearson kjikvadratstest. Analysene ble 

gjennomført i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versjon 25. 

2.6.1 Supplerende analyser 

For å kontrollere for effekter av tid på programintegritet, ble gruppeforskjeller i antall 

måneder siden opplæring undersøkt mellom de som hadde versus ikke hadde invitert 

pasienter. Mann-Whitney U-test ble benyttet. For å vurdere nonresponse bias ble 

gruppeforskjeller i deltakerkarakteristikker mellom utvalget og nonrespondentene undersøkt, 

samt mellom tidlige og sene respondenter (før og etter første påminnelse). Gruppeforskjeller i 

de kategoriske variablene kjønn, programintegritet, samt den ordinale variabelen yrke ble 

undersøkt. Pearson kjikvadratstest og Mann-Whitney U-test ble benyttet.  

2.7  Etikk og personvern 
Spørreundersøkelsen er godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD) 07.05.19 med 

referansekode 697154. Det ble innhentet informert samtykke fra samtlige deltakere. 

Appendiks 8 viser samtykkeskjemaet. Spørreundersøkelsen inneholdt ikke personsensitive 

opplysninger. Dataene er lagret i tråd med personvernregelverket. Kun prosjektmedarbeiderne 

Egil Haga, Simen Aurstad Gjernes og Hanne Sofie Wernø Nilsson har hatt tilgang til 

datamaterialet. Spørreundersøkelsen var ikke anonym, og deltakerne har dermed rett til å få 

innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert, å få rettet eller slettet sine 

personopplysninger, å få utlevert personopplysningene, samt å klage til personvernombudet 

eller Datatilsynet. Alle opplysningene behandles konfidensielt. Prosjektet avsluttes 15.05.24, 

og opplysningene anonymiseres innen denne datoen. NSD har vurdert at behandlingen av 

personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

                                                
7 Da Cohens d tar utgangspunkt i gjennomsnitt og standardavvik, er denne mindre egnet ved ikke-parametriske 
tester (Rosenthal, 1994). r er dessuten særlig anbefalt i tilfeller hvor kriterie- eller konstruktvaliditet undersøkes, 
mens d egner seg bedre ved undersøkelse av effekten av en intervensjon (McGrath & Meyer, 2006).  
8 ,10=liten, ,30=moderat, ,50=stor.  
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3 Resultater 

3.1 Deltakerkarakteristikker 
Tabell 1 viser en oversikt over deltakerkarakteristikker. Det var flest kvinner i utvalget  

(73 %). Aldersspredningen var stor, med yngste deltaker på 26 år og eldste på 65 år. 

Sykepleier/psykisk helsearbeider i kommunen var hyppigst forekommende yrke (35 %), 

etterfulgt av psykolog (19 %). Flest deltakere hadde fått opplæring i form av kurs (62 %). Det 

var stor spredning i hvor lang tid det var siden behandlerne hadde fått opplæring, fra mindre 

enn 1 måned til mer enn 12 måneder. Det ble verken funnet signifikante forskjeller i 

deltakerkarakteristikker mellom tidlige og sene respondenter (før og etter første påminnelse), 

eller mellom utvalget og nonrespondentene (data ikke vist). 

Tabell 1 
Deltakerkarakteristikker ved utvalget. 

 

3.2 Normalisering og programintegritet 
(forskningsspørsmål 1) 
Det ble forventet en positiv sammenheng mellom normalisering og programintegritet (bruk av 

iFD). En Mann-Whitney U-test viste en signifikant gruppeforskjell for den overordnede 

normaliseringsskalaen (U=36, z=2,35, p=,02, r=,65) og subskalaene kognitiv deltakelse 

Antall Prosent
Kjønn Kvinne 19 73 %

Mann 7 27 %
Antall veiledede pasienter Ingen 16 62 %

1-2 6 23 %
5-6 1 4 %
7 eller mer 3 12 %

Alder 26-35 6 23 %
36-45 5 19 %
46-55 12 46 %
56-65 3 12 %

Yrke Lege 4 15 %
Psykolog 5 19 %
Sykepleier/psykisk helsearbeider i kommunen 9 35 %
Sosialfaglig bakgrunn med videreutdanning 4 15 %
Annet 4 15 %

Opplæring Online-opplæring 10 38 %
Kurs 16 62 %

Antall mnd siden opplæring < 1 mnd 1 4 %
1-3 mnd 9 35 %
7-11 mnd 5 19 %
> 12 mnd 11 42 %

Notat.  Tabell over karakteristikker ved utvalget (N=26) oppgitt i antall og prosent. 

Karakteristikk Utvalg (N =26)
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(U=76, z=2,04, p=,05, r=,46), kollektiv handling (U=47, z=2,21, p=,03, r=,57) og refleksiv 

monitorering (U=36,5, z=2,24, p=,02, r=,62), hvorav alle hadde stor effektstørrelse. Det ble 

ikke funnet en signifikant gruppeforskjell for koherensskalaen (U=41, z=-,66, p=,55, r=-,15). 

Som eneste testledd hadde «A15. [NSSF] gir tilstrekkelig hjelp og støtte til veilederne av 

iFightDepression» signifikant gruppeforskjell med stor effektstørrelse (U=57,5, z=2,3, p=,04, 

r=,56). Tabell 2 viser en fullstendig oversikt over resultatene for testleddene og skalaene i 

NoMAD.  

Figur 6 viser en grafisk fremstilling av resultatene for de fem skalaene i NoMAD. Av 

subskalaene skåret behandlerne samlet sett høyest på kognitiv deltakelse, etterfulgt av 

kollektiv handling, koherens og til sist refleksiv monitorering. I de supplerende analysene ble 

det ikke funnet signifikant sammenheng mellom programintegritet (bruk av iFD) og antall 

måneder etter opplæring (data ikke vist). Samlet sett svarte behandlerne oftere positivt enn 

negativt på testleddene i NoMAD. Figur 7 illustrerer antall responser i hver responskategori i 

NoMAD hvor «enig» er hyppigst forekommende respons og «uenig» er sjeldnest.  

 

Figur 6. Resultater for skalaene i Normalization Measure Development Questionnaire (NoMAD). Histogram over resultater 
oppgitt som gjennomsnittsskåre for skalaene i NoMAD inndelt i to grupper; behandlerne som hadde invitert pasienter (n=10) 
og behandlerne som ikke hadde invitert pasienter (n=16). Skalaen gikk fra 1-5, hvor 1=uenig og 5=enig. 
 

 

Figur 7. Responsfordeling Normalization Measure Development Questionnaire (NoMAD). Histogram over totalt antall 
responser i hver responskategori i NoMAD (n=26). 
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Tabell 2 
Normalization Measure Development Questionnaire: Deskriptiv statistikk, resultater av Mann-Whitney U-test og 
effektstørrelser (N=26). 

 

Mdn (M) IQR Mdn (M) IQR

13 (12,55) 2 13 (11,78) 4 ,552 -,15 20

Differensiering
A1. [iFD] skiller seg ut fra vanlige 
måter å jobbe på 4 (4,23) 1 4 (3,4) 2 ,17 ,32 23

Individuell 
spesifisering

A3. Jeg forstår hvordan [iFD] påvirker 
arbeidet mitt** 4 (4,33) 1 4 (3,67) 2 ,19 -,31 21

Internalisering
A4. Jeg kan se den potensielle verdien 
av [iFD] i arbeidet mitt** 4 (4,08) 2 5 (4,8) 0 ,07 ,58 13

16 (15,82) 5 18 (18,22) 2 ,05* ,46 21

Initiering
A5. Det er sentrale personer som driver 
[iFD] fremover og som får andre 
involvert

4 (3,18) 3 4 (4) 2 ,26 ,27 20

Legitimering
A6. Jeg mener bruk av [iFD] er en 
legitim del av min rolle** 5 (4,15) 2 5 (4,8) 0 ,23 ,31 23

Innrullering
A7. Jeg er åpen for å arbeide sammen 
med kollegaer på nye måter for å bruke 
[iFD]

5 (4,47) 1 5 (4,7) 1 ,57 ,14 25

Aktivering
A8. Jeg vil fortsette å støtte bruken av 
[iFD]** 5 (4,33) 1 5 (4,8) 10 ,22 ,3 25

22,5 (24,5) 8 33 (31,14) 6 ,03* ,57 15

Interaksjonell 
anvendbarhet

A9. Jeg kan enkelt integrere [iFD] i mitt 
nåværende arbeid 3,5 (3,29) 2 4,5 (4) 2 ,17 ,29 24

A10. [iFD] forstyrrer 
samarbeidsrelasjoner med 
kollegaer**,***

5 (4,31) 2 5 (4,89) 0 ,39 ,25 22

S11. Jeg har tillit til andre fagpersoners 
evne til å veilede bruken av [iFD] 5 (4,53) 1 5 (4,5) 1 ,98 ,01 25

A12. De yrkesgrupper som kan bli 
veildere har nødvendige kvalifikasjoner 
til å bruke [iFD]

5 (4,27) 2 5 (4,8) 0 ,31 ,26 25

A13. Veilederne gis tilstrekkelig 
opplæring slik at [iFD] kan 
implementeres

3 (3,21) 2 4 (3,78) 2 ,37 ,2 23

A14. Det er tilstrekkelig ressurser til 
rådighet for å kunne bruke [iFD] på en 
god måte

3 (3,23) 2 4,5 (4,1) 2 ,1 ,36 23

A15. [NSSF] gir tilstrekkelig hjelp og 
støtte til veilederne av [iFD] 3 (3) 1 5 (4,25) 2 ,04* ,56 17

14 (13,43) 3 19 (17,83) 5 ,02* ,62 13

Systematisering
A16. Jeg kjenner til undersøkelser av 
effekten av [iFD] 2 (2,09) 2 4 (3,2) 4 ,17 ,32 21

Individuell 
fortolkning

A18. Jeg setter pris på den 
påvirkningen [iFD] har hatt på arbeidet 
mitt**

4 (3,83) 1 4 (4,13) 1 ,34 ,24 20

A19. Tilbakemeldinger fra veilederne 
og/eller pasienter som har brukt [iFD] 
kan brukes til å forbedre verktøyet i 
fremtiden

5 (4,44) 2 5 (5) 0 ,26 ,43 18

A20. Jeg kan tilpasse hvordan jeg 
arbeider med [iFD] 4 (3,78) 3 5 (4,67) 1 ,26 ,31 18

63 (60,43) 15 84 (79,2) 15 ,02* ,65 13

** Testleddene ble tilpasset for behandlerne som ikke hadde invitert pasienter.
* Gruppeforskjellen er signifikant ved signifikansnivå sat til p  <,05.

*** Testleddet ble reversert før analysene.

aSkalaen gikk fra 3-15, bskalaen går fra 4-20, cskalaen går fra 7-35, dskalaen går fra 4-20, eskalaen går fra 18-90.

Kognitiv deltakelseb

Kontekstuell 
integrering

Refleksiv monitoreringd

Rekonfigurasjon

Normaliseringe

Notat.  Tabellen viser gruppedelt deskriptiv statistikk, resultater fra Mann-Whitney U-test med en eksakt utvalgsfordeling av U , samt effektstørrelser  
(r)  for hvert testledd og skala i NoMAD. Mdn = median, M=gjennomsnitt, IQR = interkvartilbredde (avstand fra nedre til øvre kvartil). For testleddene 
gikk skalaen fra 1-5, hvor 1=uenig og 5=enig. 

Koherensa

Kollektiv handlingc

Relasjonell 
anvendbarhet

Anvendbarhet av 
ferdigheter

nHar ikke invitert pasienter Har invitert pasienter p-verdi Effektstørrelse 
(r )

Variabel
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3.3 Opplæring (forskningsspørsmål 2) 
Det var forventet at behandlerne som hadde tatt kurs sammenlignet med online-opplæring 

ville ha høyere grad av normalisering og programintegritet (bruk av iFD). En Pearson 

kjikvadratstest viste ikke en signifikant sammenheng mellom type opplæring og 

programintegritet, χ2(1)=1, p=,43. En Mann-Whitney U-test viste at normaliseringsskåren ikke 

var signifikant høyere blant behandlerne som hadde deltatt på kurs (mdn=69) sammenlignet 

med behandlerne som hadde tatt onlineopplæring (mdn=67), U=29,5, z =1,216 p=,23, r=,34. 

Det ble heller ikke funnet signifikante gruppeforskjeller for de fire subskalaene (data ikke 

vist). For underkomponenten systematisering («A16. Jeg kjenner til undersøkelser av effekten 

av [iFD]») var det imidlertid en signifikant gruppeforskjell mellom kurs (mdn=4) og online-

opplæring (mdn=2), U=86, z=2,257, p=,029, med stor effektstørrelse (r=,49).  

3.4 Behandlingsintegritet (forskningsspørsmål 3) 
Denne delen av spørreskjemaet ble besvart av de 10 behandlerne som hadde invitert pasienter. 

Det var forventet at behandlerne hadde lav etterlevelse av veiledningen. Figur 8 viser en 

grafisk fremstilling av antall behandlere som har fulgt instruksjonene fra opplæringen. Det var 

7 av 10 behandlere som hadde veiledet minst én pasient helt eller delvis gjennom verktøyet. 

Screeningverktøy ved mistanke om depresjon ble brukt av 8 behandlere og samme antall 

behandlere utforsket selvmordsatferd. Kun 4 av 10 fulgte instruksjonen om å kun invitere 

pasienter med subterskel, mild til moderat depresjon. Alderskriteriet ble fulgt av 9 av 10 

behandlere. Det var 4 av 10 som gjennomførte minst tre pasientkontakter, med et samlet 

totalomfang av veiledning på minst 45 minutter. Det var 3 av 10 som gjennomførte minst tre 

møter ansikt til ansikt. 

 

Figur 8. Resultater for behandlingsintegritet. Illustrasjon av antall behandlere som har fulgt instruksjonene gitt i 
veilederopplæringen (n=10).  
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Tabell 3 viser oversikt over hver av de 10 behandlernes bruk av iFD.  Det var stor 

variasjon i hvor lenge behandlerne hadde brukt verktøyet, fra mindre enn 1 måned (n=3) til 

mer enn 12 måneder (n=2). Tabellen viser at de som hadde invitert mer enn 1 – 2 pasienter 

var de samme som også hadde brukt verktøyet lengst. De fleste hadde enten ikke gitt 

veiledning utover introduksjon (n=4), eller hatt 7 eller flere pasientkontakter (n=3). Av de 6 

som hadde gitt veiledning utover introduksjon, brukte de fleste 10 – 15 minutter eller mer på 

veiledning per pasientkontakt. De fleste gjennomførte veiledningen ansikt til ansikt, etterfulgt 

av telefon og videosamtale. De 3 behandlerne som ikke hadde veiledet pasienter, oppga i 

fritekstsvar at grunnene til den manglende veiledningen var at 1) den inviterte pasienten ikke 

hadde tatt verktøyet i bruk, 2) pasienten syntes det var altfor omfattende og 3) at de ikke 

hadde kommet lenger, pasienten begynte noen dager tidligere. Av tabell 3 ser man at høyst 

halvparten av pasientene har gitt behandleren tilgang til arbeidet som gjøres i iFD online. 

Tabell 3  
Behandlernes bruk av iFD (n=10). 

 

3.5 Hindringer og fasilitatorer (forskningsspørsmål 4) 
Figur 9 viser en oversikt over de rapporterte hindringene og fasilitatorene. Generelt var det 

lite bekreftende respons på terapeutfaktorer som hindringer. At iFD ikke er inkludert i 

journalsystemet/helsesystemet var den hyppigst forekommende hindringen, etterfulgt av 

Deltaker
Antall mnd 

brukt 
verktøyet

Antall 
inviterte 
pasienter

Antall 
veiledede 
pasienter

Gjennomsnittlig 
antall 

pasientkontakter

Gjennomsnittlig 
tid brukt på 

veiledning per 
kontakt

Gjennomføring 
av veiledning

Tilgang til 
humørskårer og 

arbeidsark

1 > 12 ≥ 7 1-2 ≥ 7 10-15 min Ansikt-til-ansikt 1-2
2 7-11 ≥ 7 Ingen 1-2 < 5 Ansikt-til-ansikt Ingen

3 < 1 1-2 1-2

Har ikke gitt 
veiledning utover 
introduksjon til 

verktøyet

Har ikke gitt 
veiledning utover 
introduksjon til 

verktøyet

Ansikt-til-ansikt 1-2

4 1-3 1-2 1-2 5-6 ≥ 15 Telefon, 
videosamtale

1-2

5 4-6 ≥ 7 1-2 ≥ 7 10-15 min Ansikt-til-ansikt 3-4

6 < 1 1-2 1-2

Har ikke gitt 
veiledning utover 
introduksjon til 

verktøyet

Har ikke gitt 
veiledning utover 
introduksjon til 

verktøyet

Ansikt-til-ansikt, 
telefon

1-2

7 1-3 1-2 Ingen

Har ikke gitt 
veiledning utover 
introduksjon til 

verktøyet

Har ikke gitt 
veiledning utover 
introduksjon til 

verktøyet

- 1-2

8 < 1 1-2 Ingen

Har ikke gitt 
veiledning utover 
introduksjon til 

verktøyet

Har ikke gitt 
veiledning utover 
introduksjon til 

verktøyet

- Ingen

9 > 12 5-6 1-2 ≥ 7 ≥ 15 Ansikt-til-ansikt, 
telefon

1-2

10 4-6 1-2 1-2 1-2 5-10 min Ansikt-til-ansikt Ingen
Notat.  Tabell over deltakerne som har invitert pasienter og deres bruk av iFD. 
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tidsmangel i klinisk praksis og tekniske problemer. I fritekstfeltet ble det av en behandler lagt 

til at telefonoppfølging ikke regnes med som et vedtak. En annen rapporterer at det er «noe 

komplisert [å ta i bruk verktøyet] når opplæring foreløpig kun har vært online. Første pasient 

blir prøvekanin». Den hyppigst forekommende hindringen av pasientfaktorene var dårlig 

motivasjon og lav forpliktelse etterfulgt av tvil om effekten, depresjonens alvorlighetsgrad, 

dårlige datakunnskaper, komorbide vansker, tekniske problemer og negative holdninger til e-

helse. I fritekst ble det nevnt dysleksi, konsentrasjonsvansker og liten tro på egne evner som 

hindringer for pasienten. En behandler skriver: «[Pasientene] har overdreven tro på 

tradisjonell samtaleterapi og formidler at selvhjelpsprogrammer ikke imøtekommer 

forventningene deres». En annen behandler skriver: «Pasientene følger det ikke opp, opplever 

at de forventer noe annet enn at vi skal jobbe med programmet i samtalene. Når de først har 

blitt henvist til oss som jobber i psykisk helse og rus, forventes mer standard samtaletilbud, så 

iFD blir et tilleggsverktøy for å legge til rette for hjemmearbeid». Det nevnes også av en 

behandler at verktøyet var «for vanskelig for den pasienten jeg prøvde det med, og hun er 

blant mine best fungerende». 

Den hyppigst forekommende fasilitatoren blant terapeutfaktorene var at iFD gir økt 

tilgjengelighet av depresjonsbehandling og effektivisering av tidsbruk, etterfulgt av teoretisk 

ståsted som er i overensstemmelse med kognitiv terapi, strukturert agenda til behandlingen, 

tilgang til humørskårer og arbeidsark og brukervennlighet. I fritekst nevnes at iFD er et «godt 

kvalitetssikret gratis verktøy». En behandler skriver at følgende fremmer bruken av iFD: «Det 

å kunne bruke iFD som et fleksibelt verktøy i samtale med brukeren og ved bruken av 

humørskjema synliggjøre endringer som skjer i symptomer». En annen behandler skriver: 

«Når dette blir lagt inn i journalsystemet og vi slipper å logge oss inn flere plasser øker dette 

absolutt muligheten til å bruke verktøyet». Den hyppigst forekommende fasilitatoren av 

pasientfaktorene var fleksibilitet, økt opplevelse av agens, mulighet til oppfølging uten reise, 

økt tilgjengelighet av depresjonsbehandling og at veileder har tilgang til humørskårer og 

arbeidsark. I det åpne svarfeltet trekkes det frem psykoedukasjon og depresjonsmestring som 

fasilitatorer. En behandler skriver: «Når terapeuten har god erfaring og ikke opplever det 

tungvint å komme til, blir brukeren gjennom behandleren også mer motivert». Alder nevnes 

som en fasilitator hvor «voksne følger bedre opp enn unge». En annen behandler skriver: 

«Det gir pasientene mulighet til å eie sin egen behandling; fremmer brukermedvirkning».  
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Figur 9. Hindringer og fasilitatorer for bruken av iFD. Illustrasjon av rapporterte terapeutfaktorer og pasientfaktorer som 
hindrer og fasiliterer behandlernes bruk av iFD, gruppeinndelt mellom de som har (n=10) og ikke har invitert pasienter 
(n=16). 

3.6 Generelle tilbakemeldinger i fritekstsvar 
Det var 5 behandlere som ga generelle tilbakemeldinger i fritekst. Det ble rapportert ønske om 

lydfiler eller videoer, forenklet tekst, samt generelt større variasjon mellom tekst, bilde, lyd og 

oppgaver, samt nye moduler om komorbid problematikk, særlig angst. iFD konkurrerer med 

andre kommersielle nettressurser som retter seg mot flere typer problematikk og som 

oppleves som mindre kompliserte og mer brukervennlige. En behandler som hadde tatt 

online-opplæring rapporterte et ønske om å ta kurs sammen med andre og få grundigere 

opplæring for at det skal bli lettere å komme i gang.  
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4 Diskusjon 

4.1 Hovedfunn 
En betydelig mengde forskning har dokumentert at ICBT er effektivt i behandlingen av 

depresjon og omgår hindringer for tilgangen på evidensbasert psykologisk behandling 

(Andersson, 2016). Denne studien adresserer gapet mellom evidensgrunnlaget som støtter 

effekten av ICBT og mangelen på kunnskap om implementeringen av veiledet ICBT i ordinær 

klinisk praksis. I tråd med NPT fant vi i vår studie at målte nivåer av kognitiv deltakelse, 

kollektiv handling og refleksiv monitorering kunne signifikant predikere behandlernes 

programintegritet. Av betydning for fremtidige effektivitetsstudier, viste behandlerne lav 

behandlingsintegritet. Samlet sett støtter resultatene av spørreundersøkelsen at behandlere er 

positive til ICBT, i samsvar med litteraturen (Gun, Titov & Andrews, 2011; Waller & 

Gilbody, 2009; Wilhelmsen et al., 2014).  

4.1.1  Normalisering og programintegritet (forskningsspørsmål 1) 

NPT postulerer at de fire konstruktene koherens, kognitiv deltakelse, kollektiv handling og 

refleksiv monitorering er sentrale mekanismer som fremmer implementeringsprosessen (May 

& Finch, 2009). I forskningsspørsmål 1 søkte vi å undersøke gruppeforskjeller i normalisering 

mellom behandlerne som hadde versus ikke hadde invitert pasienter (programintegritet). I 

henhold til NPT ble det forventet at normalisering predikerte programintegritet. Den 

signifikante gruppeforskjellen i normaliseringsskåren indikerer at behandlerne som hadde 

invitert pasienter opplevde det lettere å integrere iFD eksisterende praksis, sammenlignet med 

de som ikke hadde invitert pasienter. Den samme gruppeforskjellen ble funnet for 

subskalaene kognitiv deltakelse, kollektiv handling og refleksiv monitorering, hvor alle hadde 

stor effektstørrelse. Ifølge Cohen (1988) kan man sjelden forvente effektstørrelser høyere enn 

r=,50 i psykologisk forskning, hvilket støtter betydningen av funnene (s. 80). Det ble ikke 

funnet en signifikant gruppeforskjell for koherens og gruppeforskjellen hadde liten 

effektstørrelse. Koherens synes dermed ikke å predikere programintegritet for dette utvalget. 

Det ble heller ikke funnet en signifikant sammenheng mellom tid etter opplæring og 

programintegritet. Med unntak av koherensskalaen støtter resultatene hypotesen, da 

behandlerne som hadde invitert pasienter hadde signifikant høyere nivåer av kognitiv 

deltakelse, kollektiv handling og refleksiv monitorering. Funnene er følgelig også i tråd med 
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hva en kunne forvente ut ifra NPT og modellen vi tok utgangspunkt i for å måle 

implementeringskvalitet (2.1.1). Dette indikerer god konstruktvaliditet for den norske 

versjonen av NoMAD, hvor resultatene stemmer overens med teorien, dog med unntak av 

koherensskalaen.  

De signifikante gruppeforskjellene indikerer at tiltak som fremmer kognitiv deltakelse, 

kollektiv handling og refleksiv monitorering vil øke programintegriteten og dermed bedre 

implementeringskvaliteten. Kognitiv deltakelse, kollektiv handling og refleksiv monitorering 

kunne forklare henholdsvis 21 %, 32 % og 38 % av variansen i programintegritet (bruk/ikke 

bruk av iFD). Dette vil si at refleksiv monitorering i størst grad predikerer programintegritet 

relativt til de andre konstruktene. Med utgangspunkt i NPT er det også interessant å se på 

hvordan behandlerne samlet sett skåret konstruktene. Hvis man ser vekk fra koherensskalaen, 

skåret behandlerne høyest på kognitiv deltakelse etterfulgt av kollektiv handling og til sist 

refleksiv monitorering (Figur 6). Dette indikerer at behandlerne i den tidlige 

implementeringen av iFD har hatt høyere nivåer av kognitiv deltakelse og engasjement på 

tvers av de to gruppene, relativt til de andre konstruktene. Da behandlerne samlet sett skårer 

lavest på refleksiv monitorering, samtidig som refleksiv monitorering også i størst grad 

forklarer varians i programintegritet, vil det være særlig hensiktsmessig å sette inn tiltak for å 

fremme refleksiv monitorering. Dette er interessant, da hindringer og fasilitatorer for refleksiv 

monitorering er i mindre grad beskrevet i den empiriske litteraturen relativt til de andre 

konstruktene, slik vi så i litteraturgjennomgangen (1.4). Effektstørrelsene for alle tre 

konstruktene var imidlertid store. Det er usikkert hvor mye man bør vektlegge forskjellen i 

effektstørrelser mellom konstruktene.  

De tre enkelttestleddene med størst effektstørrelser var «A4. Jeg kan se den potensielle 

verdien av [iFD] i arbeidet mitt» (r=,58), «A15. [NSSF] gir tilstrekkelig hjelp og støtte til 

veilederne av [iFD]» (r=,56) og «A19. Tilbakemeldinger fra veilederne og/eller pasienter som 

har brukt [iFD] kan brukes til å forbedre verktøyet i fremtiden» (r=,43). Dette gir grunnlag for 

at internalisering av verdier, fordeler og viktighet av iFD, kontekstuell integrering i form av 

nødvendig støtte og hjelp, samt mulighet for å gi tilbakemeldinger, er særlig viktige 

fasilitatorer i implementeringen av iFD. Samlet sett skåret behandlerne på komponentnivå 

lavest på systematisering (A16: kunnskap om evidensgrunnlaget), etterfulgt av anvendbarhet 

av ferdigheter (A13: opplæring), initiering (A5: nøkkeldeltakere som fremmer 

intervensjonen), kontekstuell integrering (A14-15: ressurser og støtte) og interaksjonell 

anvendbarhet (A9: integrering). Det er interessant at testledd «A15. [NSSF] gir tilstrekkelig 

hjelp og støtte til veilederne av [iFD]» var det eneste enkelttestleddet som hadde en 
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signifikant gruppeforskjell med stor effekt (r=,56), og samtidig var et av testleddene 

behandlerne samlet sett skåret lavest på. Oppfølging og støtte fra implementøren (NSSF) ser 

dermed ut til å være en viktig prediktor for programintegritet i dette utvalget. Samtidig 

indikerer resultatene at oppfølging og støtte av behandlerne samlet sett har 

forbedringspotensial. Dette kan ses i lys av tidligere, vellykkede forsøk på implementering av 

ICBT i primærhelsetjenesten, målt ut ifra programintegritet, behandlingsintegritet og 

behandlingsutfall, hvor implementøren særlig har vektlagt tett oppfølging i etterkant av 

opplæringen (Hadjistavropoulos et al., 2016).  

For komponenten anvendbarhet av ferdigheter (arbeidsfordeling og opplæring) var de 

fleste behandlerne enige i at yrkesgruppene som kan bli veiledere har de nødvendige 

kvalifikasjonene, mens de var mindre enige i at opplæringen var tilstrekkelig. Mangelfull 

opplæring som en hindring for bruken av ICBT beskrives i en rekke studier (Drozd et al., 

2016; Kivi et al., 2015; Mair et al., 2012; Waller & Gilbody, 2009; Whitfield & Williams, 

2004; Wilhelmsen et al., 2014). Behov for praktisk trening trekkes særlig frem. Praktisk 

trening under opplæring kan imidlertid være utfordrende å få til både rent praktisk og 

ressursmessig. Da støtte og oppfølging synes å predikere programintegritet (bruk av iFD), vil 

det kunne være hensiktsmessig å undersøke hvorvidt tiltak for å øke støtte og oppfølging etter 

opplæring også vil virke positivt på opplæringsbehovet.  

Komponenten initiering, det vil si tilstedeværelse av nøkkeldeltakere som driver 

intervensjonen fremover, kan knyttes til lokalt eierskap som står sentralt i EAAD-strategien 

(EAAD, 2016). Med lokalt eierskap menes at lokale aktører er en drivkraft ved at de tar 

initiativ til og har en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av intervensjonen. 

Initiativet til pilotprosjektet i Agder kom imidlertid ikke fra regionen selv, men fra NSSF som 

en nasjonal aktør. Det vil si at de fleste som har vært involvert i implementeringen har 

arbeidet fra sentralt hold uten klinisk erfaring med bruk av iFD. Det har vært få lokale 

nøkkeldeltakere. Det er dermed ikke overraskende at flere av behandlerne ikke har opplevd 

tilstedeværelse av lokale nøkkeldeltakere som har drevet intervensjonen fremover. Fixen et al. 

(2005) fremhever viktigheten av lokal forankring og «ildsjeler» som driver 

implementeringsprosessen videre. For å ha troverdighet overfor målgruppen bør slike ildsjeler 

ha praktisk erfaring med intervensjonen de formidler (Fixen et al., 2005). For å fremme 

initiering kan det dermed å være hensiktsmessig å rekruttere behandlere som har positive 

erfaringer med bruken av iFD til å bidra som implementeringsstøtte lokalt (Fixen et al., 2005; 

Mair et al., 2012; Sørlie et al. 2010).  
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Testledd A1, A3 og A4 utgjør koherensskalaen, hvor A2 er tatt ut grunnet høy item 

nonresponse-rate (2.5.1). I motsetning til stort sett alle andre testledd i NoMAD har 

behandlerne som ikke hadde invitert pasienter skåret høyere på «A1. [iFD] skiller seg ut fra 

vanlige måter å arbeide på» og «A3. Jeg forstår hvordan [iFD] påvirker arbeidet mitt», enn 

behandlerne som hadde invitert pasienter (Tabell 2). Dette bryter både med NPT og 

hypotesen. Gruppeforskjellene hadde moderat effektstørrelse, men var imidlertid ikke 

signifikante. Testleddene står i motsetning til testledd «A4. Jeg kan se den potensielle verdien 

av [iFD] i arbeidet mitt» som hadde en gruppeforskjell med stor effekt i motsatt retning til 

tross for at testleddene tilhører samme subskala. Denne gruppeforskjellen var imidlertid heller 

ikke signifikant. Koherensskalaen synes likevel som helhet å ha svak indre konsistens og 

konstruktvaliditet, og er derfor problematisk å tolke. Utvalget er imidlertid ikke stort nok til å 

trekke konklusjoner om de psykometriske egenskapene ved subskalaene. 

Det var hele 7 testledd hvor begge grupper hadde høyest mulig median (A6-8, A10-12 

og A19). Høye skårer på testledd «A6. Jeg mener bruk av [iFD] er en legitim del av min 

rolle» og «A8. Jeg vil fortsette å støtte bruken av [iFD]» viser at stort sett alle behandlerne 

opplever det som riktig av dem å bruke iFD og vil fortsette å støtte bruken, hvilket indikerer 

at behandlerne har positive holdninger til ICBT. At behandler har positive holdninger har vist 

seg å være helt essensielt for å lære seg og utføre en ny evidensbasert behandling (Baldwin & 

Imel, 2013; Laska, Gurman & Wampold, 2014). Dette lover dermed godt for den videre 

implementeringen.  

4.1.2 Opplæring (forskningsspørsmål 2) 

I forskningsspørsmål 2 ble det forventet at de som hadde deltatt på kurs ville ha høyere nivåer 

av normalisering og programintegritet. Det ble ikke funnet gruppeforskjeller i verken 

normalisering eller programintegritet mellom behandlerne som hadde deltatt på kurs versus 

online-opplæring. Det ble imidlertid funnet en signifikant gruppeforskjell for testledd «A16. 

Jeg kjenner til undersøkelser av effekten av [iFD]» med stor effekt, hvor de som hadde deltatt 

på kurs hadde høyere skårer enn de som hadde tatt online-opplæring. Dette indikerer at de 

som hadde deltatt på kurs i større grad kjente til undersøkelser av effekten av iFD, samtidig 

som vi vet at dette er det samme testleddet behandlerne samlet sett skåret lavest på (Tabell 2). 

Dette indikerer en svakhet ved opplæringen generelt og online-opplæringen spesielt. Én 

behandler rapporterte i fritekst et ønske om kurs fremfor online-opplæring, men dette ble kun 

rapportert av én behandler og ilegges dermed ikke stor vekt. Samlet sett støttet ikke 
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resultatene hypotesen, da online-opplæringen synes å være like virksom som kurs for 

normalisering og programintegritet. Dette er likevel et viktig funn. Til nå i intervensjonen har 

det vært brukt mye ressurser på gjennomføring av opplæring lokalt, og online-opplæringen 

krever betydelig mindre ressurser enn kurs. En økt satsning på online-opplæringen åpner 

dermed opp for en ressursforflytning. Det synes imidlertid å være behov for å innlemme 

informasjon om evidensgrunnlaget for iFD som en sentral del av online-opplæringen.  

4.1.3 Behandlingsintegritet (forskningsspørsmål 3) 

I forskningsspørsmål 3 søkte vi å undersøke hvorvidt behandlerne som hadde begynt å bruke 

iFD leverte intervensjonen som tiltenkt (behandlingsintegritet), og forventet at behandlerne 

viste lav etterlevelse av veiledningen. Resultatene av spørreundersøkelsen viste at 

behandlerne etterlevde de fire kriteriene for vurdering av pasientens egnethet til bruk av iFD i 

varierende grad (Figur 8). De fleste behandlerne fulgte kriteriene om bruk av 

screeningverktøy, utforskning av selvmordsfare og alder over 16 år. Tilstandskriteriet om å 

kun inkludere pasienter med mildere former for depresjon ble imidlertid kun etterlevd av i 

underkant av halvparten av behandlerne. Det var 70 % av behandlerne som hadde gitt 

veiledning utover introduksjon til verktøyet til minst én av de inviterte pasientene. Til 

sammenligning hadde 80 % av behandlerne i den tilsvarende spørreundersøkelsen i Tyskland 

veiledet minst én av de inviterte pasientene (Deutsches Bündnis gegen Depression, 2018). 

Både i Norge og Tyskland var det stor diskrepans mellom antall inviterte pasienter og antall 

veiledede pasienter. I Norge hadde 40 % invitert flere enn 5 pasienter, mens ingen hadde 

veiledet mer enn 1 – 2 pasienter (Tabell 3). I Tyskland hadde 83 % invitert 7 eller flere 

pasienter, mens kun 17 % hadde veiledet 7 eller flere pasienter. Dette innebærer at en stor 

andel pasienter både i Norge og Tyskland ikke har mottatt veiledning, til tross for at iFD kun 

skal brukes under veiledning. Appendiks 9 viser forholdet mellom inviterte og veiledede 

pasienter i den norske og tyske studien.  

Omtrent halvparten av behandlerne oppfylte kriteriene for minst 3 pasientkontakter og 

totalt omfang av veiledning på 45 minutter. Kun 30 % oppfylte kravet om 3 møter ansikt til 

ansikt. Også i Tyskland oppfylte omtrent halvparten kriteriene for antall pasientkontakter, 

men kun én behandler oppfylte kriteriet for totalt omfang av veiledningen (Deutsches Bündnis 

gegen Depression, 2018). Appendiks 9 viser antall pasientkontakter og tid brukt på 

veiledningen i Norge og Tyskland. Dette indikerer at det både i Norge og Tyskland har vært 

lav etterlevelse av veiledningen. Disse funnene er i overensstemmelse med funn gjort i andre 
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studier av veiledet ICBT (Littlewood et al., 2015; Wilhelmsen et al., 2014). Wilhelmsen et al. 

(2014) fant i sin kvalitative studie at de fleste behandlerne anbefalte ICBT, men ga ikke 

veiledning utover å spørre om pasienten hadde brukt programmet eller ikke.  

Det kan være mange årsaker til den lave etterlevelsen av veiledningen. To av 

behandlerne som hadde invitert pasienter, men ikke gitt veiledning, hadde brukt verktøyet i 

henholdsvis 1 – 3 måneder og mindre enn 1 måned. I disse to tilfellene er det dermed 

sannsynlig at den korte tiden de hadde brukt verktøyet var årsaken til den manglende 

veiledningen, hvorav den ene av de to også kommenterte at den inviterte pasienten hadde 

begynt arbeidet kun få dager i forveien. Tid kan imidlertid ikke forklare alt, da også de som 

hadde brukt verktøyet i lenger tid viste lav etterlevelse av veiledningen. Veiledningen 

avhenger av hvor vedvarende pasienten bruker verktøyet. Hvis de inviterte pasientene ikke tar 

verktøyet i bruk, eller ikke fullfører programmet, vil det naturlig nok føre til færre 

veiledningssamtaler. To av behandlerne som ikke hadde gitt veiledning oppga at årsaken var 

manglende bruk fra pasientens side og at verktøyet var for omfattende for pasienten. I studien 

til Wilhelmsen et al. (2014) ble behandlernes manglende kunnskap om modulene og tidspress 

trukket frem som sentrale hindringer for veiledningen. Følgelig anbefalte de at 

veilederopplæringen i større grad burde fokusere på praktisk trening og fremheve rasjonalet 

bak veiledningen: At veiledet ICBT er mer effektivt enn ved selvadministrering.  

Selv om det kan være flere årsaker til den manglende veiledningen, gir likevel 

resultatene støtte for hypotesen om lav etterlevelse av veiledningen og tilstandskriteriet, i 

samsvar med den tyske undersøkelsen og andre studier av ICBT (Deutsches Bündnis gegen 

Depression, 2018; Littlewood et al., 2015; Wilhelmsen et al., 2014). ICBT er mest effektivt 

under veiledning (Johansson & Andersson, 2012; Palmqvist et al., 2007; Spek et al., 2007) og 

ved milde til moderate former for depresjon (Andersson, 2009; Andrews et al., 2018; So et al., 

2013; Spek et al., 2007). Gode utfall av evidensbasert behandling er forbundet med høy grad 

av behandlingsintegritet (Cook, Schwartz & Nadine, 2017). At over halvparten av 

behandlerne i denne studien ikke fulgte tilstandskriteriet sammen med lav etterlevelse av 

veiledningen, vil kunne ha betydning for senere undersøkelser av effekten av iFD. Denne 

kunnskapen kan motvirke feilaktige konklusjoner om manglende programeffekt grunnet en 

ufullstendig levering av behandlingen (Dobson & Cook, 1980). Behandlingsintegritet ved 

evidensbasert behandling innebærer at kjernekomponentene ved behandlingen leveres som 

tiltenkt. Om kjernekomponentene endres, er ikke behandlingen lenger å regne som 

evidensbasert (Cook et al. 2017). Imidlertid er det vanskelig å kontrollere 

behandlingsintegritet når behandling implementeres i ordinær praksis. Høy 
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behandlingsintegritet krever i tillegg til grundig opplæring, vedvarende oppfølging av 

behandlerne og et nøyaktig tilbakemeldingssystem (Cook et al., 2017; Sørlie et al., 2010). 

Den lave behandlingsintegriteten kan dermed ses i sammenheng med behovet for økt støtte 

fra NSSF. I denne studien har vi sett at støtte og oppfølging fra NSSF fremmer 

programintegritet (4.1.1). Hadjistavropoulos et al. (2016) fant både tilfredsstillende 

programintegritet og behandlingsintegritet når behandlerne fikk tett oppfølging etter 

opplæring. Implementeringen av iFD har til nå fokusert hovedsakelig på opplæring fremfor 

oppfølgning. Behandlerne har i liten og varierende grad blitt fulgt opp etter opplæringen. På 

bakgrunn av funnene til Hadjistavropoulos et al. (2016) synes det dermed nærliggende å anta 

at økt oppfølging også kan øke behandlingsintegritet.  

Høy grad av behandlingsintegritet har imidlertid en slagside. Rigid praktisering kan 

begrense nytteverdien av behandlingen (Cook et al., 2017). Dersom iFD først og fremst er 

nyttig for pasienter med depresjon uten komorbide tilstander, vil man for eksempel 

ekskludere de mange pasientene som opplever komorbide angstplager. De fleste 

evidensbaserte behandlinger er utviklet for enkeltdiagnose-tilstander, mens virkeligheten er at 

svært mange pasienter har komorbide tilstander (McHugh & Barlow, 2010). I de generelle 

tilbakemeldingene var det flere behandlere som ønsket nytt materiell for komorbide vansker 

som opptrer sammen med depresjon. Selv om behandlingsintegritet er helt sentralt for god 

implementeringskvalitet, vil fleksibilitet og mulighet til å tilpasse bruken til den enkelte 

pasients individuelle behov (adaptation) i mange tilfeller være hensiktsmessig. Avvik fra 

idealmodellen bør imidlertid alltid være godt begrunnet og planlagt, og justeringene må ikke 

være for store. Man bør for eksempel ikke utelate kjernekomponenter i behandlingen (Cook et 

al., 2017).  

En av kjernekomponentene ved iFD er omfanget av veiledningen, noe vi har sett at 

over halvparten av behandlerne ikke fulgte. Kenter et al. (2015) fant imidlertid at ICBT ikke 

var kostnadseffektivt, fordi behandlerne tilbød ICBT på toppen av den ordinære 

behandlingen. Ved slik bruk av ICBT oppnår man ikke å minske behandlingsgapet, hvilket 

har vært et viktig rasjonale for utviklingen av ICBT (Andersson et al., 2016). Målet bør derfor 

ikke være at veiledningen skal ha tilsvarende omfang som ordinær samtaleterapi. Det er flere 

situasjoner hvor fleksibel praktisering kan være fordelaktig. For eksempel kan man vektlegge 

de iFD-modulene som er mest relevante for den aktuelle pasienten. Eller man kan tilpasse 

rekkefølgen av modulene og i hvilket tempo arbeidet skal gjøres, alt etter pasientens 

forutsetninger og behov. På den måten kan man gjøre tilpasninger til den enkelte pasienten 

uten å fjerne kjernekomponentene. Selv om behandler og pasient ifølge veiledermanualen skal 
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møtes tre ganger ansikt til ansikt i løpet av behandlingsforløpet, kan det være formålstjenlig at 

behandlere har mulighet til å tilpasse dette. For eksempel kan veiledningen foregå over 

telefon eller video. Dette kan tenkes å fremme bruken av iFD som tilbud utenfor byene, eller 

dersom pasienten av andre årsaker har vansker med oppmøte. Her vil veiledningens omfang 

og innhold være av større betydning enn hvorvidt veiledningen leveres ved oppmøte på 

behandlingssted eller per telefon/video.  

4.1.4 Hindringer og fasilitatorer (forskningsspørsmål 4) 

Denne delen av resultatene gir informasjon om hvilke konkrete faktorer behandlerne opplever 

som hindrende og fasiliterende for å skulle ta i bruk iFD (programintegritet) og bruke 

programmet som tiltenkt (behandlingsintegritet). Gruppen behandlere som ikke ennå hadde 

invitert pasienter kunne med sitt utgangspunkt best besvare det førstnevnte, mens gruppen 

med behandlerne som hadde tatt i bruk iFD kunne med sitt utgangspunkt besvare begge 

spørsmål. I begge gruppene var pasientfaktorer hyppigere rapportert som hindringer enn 

terapeutfaktorer (Figur 9), hvilket samsvarer med resultatene fra den tyske undersøkelsen 

(Deutsches Bündnis gegen Depression, 2018). Dette indikerer at blant de hindringene 

behandlerne skulle ta stilling til, opplevde behandlerne samlet sett at pasientfaktorer i størst 

grad hindret bruken av iFD, relativt til terapeutfaktorer. I forskning på psykologisk 

behandling generelt har pasientfaktorer blitt trukket frem som sentrale for terapiprosessen og 

utfallet av behandling (Bohart & GreavesWade, 2013). Det er derfor ikke overraskende at 

pasientfaktorer også er av betydning for implementering av ICBT. En rekke studier har de 

senere årene undersøkt pasientfaktorers betydning for implementeringen av ICBT fra 

pasientens perspektiv (Wilhelmsen, 2014). Denne studien begrenser seg imidlertid til 

pasientfaktorer sett fra behandlers perspektiv. For behandlerne som ikke hadde begynt å bruke 

iFD vil trolig noen av de rapporterte pasientfaktorene, som for eksempel pasientmotivasjon, 

først og fremst representere deres antagelser fremfor erfaringer. Andre pasientfaktorer som 

depresjonens alvorlighetsgrad kan imidlertid være en hindring for programintegritet hvis man 

ikke har pasienter som tilfredsstiller tilstandskriteriet. Behandlerne som hadde brukt iFD kan 

man i større grad anta at har rapportert hindringer ut ifra egne erfaringer.  

Lav motivasjon og forpliktelse hos pasienten var de hyppigst rapporterte hindringene i 

denne studien (46 %), hvilket samsvarer med den tyske undersøkelsen hvor også lav 

pasientmotivasjon var den hyppigste hindringen (58 %; Deutsches Bündnis gegen Depression, 

2018). At det er samsvar mellom den norske og den tyske undersøkelsen øker 
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representativiteten av resultatene. Også andre studier har funnet at pasientens motivasjon kan 

være til hinder for ICBT (Etzelmueller et al., 2018; Wilhelmsen et al., 2013). 

Selvhjelpsverktøy som iFD krever egenmotivasjon og selvdisiplin, og muligens i større grad 

enn ved ordinær samtaleterapi (Alfonsson, Johansson, Uddling & Hursti, 2017). Dette står i 

konflikt med to av de tre kjernesymptomene på depresjon, interesse- og energitap (WHO, 

1993). En kan muligens se lav motivasjon i sammenheng med den lave etterlevelsen av 

tilstandskriteriet: Kun 4 av 10 behandlere hadde utelukkende invitert pasienter med 

subterskel, mild eller moderat depresjon. Det vil si at en ukjent andel av de inviterte 

pasientene enten hadde en alvorlig depressiv episode, komorbide diagnoser, eller andre 

diagnoser enn depresjon. Depresjonens alvorlighetsgrad var den nest hyppigst rapporterte 

hindringen for pasientenes bruk av iFD (35 %). Ved alvorligere former for depresjon vil det 

kunne forventes at motivasjonen er dårligere enn ved mildere former for depresjon. Hvis iFD 

har blitt brukt på pasientgrupper som er lite egnet, kan det være at motivasjonen ikke er 

hovedproblemet som sådan, men heller manglende etterlevelse av tilstandskriteriet. I den 

tyske studien var også depresjonens alvorlighetsgrad den nest hyppigst rapporterte hindringen 

(25 %; Deutsches Bündnis gegen Depression, 2018), og er også beskrevet i flere andre studier 

(DiMatteo et al., 2000; Kivi et al., 2015; Titzler et al., 2018; Topooco et al., 2017). Hvis 

tilstanden preges av kronisk forløp, suicidalitet, utpreget grubling, dårlig oppmerksomhet og 

komorbide vansker, ser det særlig ut til å hindre bruken av ICBT (Andersson, 2009; Kooistra 

et al., 2016; Titzler et al., 2018).  

Sammen med depresjonens alvorlighetsgrad, var pasientenes tvil om effekten av iFD 

den nest hyppigst rapporterte hindringen (35 %). Tviler man på effekten kan det sannsynligvis 

påvirke motivasjonen i negativ retning. ICBT bryter med det tradisjonelle synet på hva 

psykologisk behandling skal være, noe som gjør at et tilbud om ICBT kanskje ikke 

tilfredsstiller de forventningene man har når man søker behandling, som også to av 

behandlerne beskriver i fritekstsvarene (3.5). Dette samsvarer med funn i den kvalitative 

studien til Titzler et al. (2018), hvor alle behandlerne rapporterte at enkelte pasienter så på 

ICBT som et midlertidig behandlingsalternativ før de fikk plass i tradisjonell samtaleterapi, 

eller opplevde ICBT som mindre viktig enn samtaleterapi. Hvis man i tillegg tviler på 

effekten av ICBT, er det ikke overraskende at motivasjonen blir lav. Hvis arbeidet i verktøyet 

ikke utføres som anbefalt, for eksempel på grunn av lav forpliktelse, kan det være mindre 

effektivt for den enkelte, eller føre til at man ikke får vurdert effekten tilstrekkelig. Her er 

behandlerens rolle helt sentral. Til tross for at ICBT innebærer mindre terapeutkontakt enn 

ved ordinær samtaleterapi, dannes det også ved ICBT en terapeutisk relasjon og kvaliteten på 
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denne er positivt assosiert med behandlingsutfall (Anderson, 2009; Pihlaja et al. 2017). 

Behandlerens bidrag er viktig for å vekke motivasjon og positive forventninger hos pasienten 

i psykologisk behandling generelt (Lambert, 1992). Dette illustreres blant annet av studier 

innen den generelle psykoterapiforskningen som har vist at pasientens håp, forventninger og 

motivasjon for behandlingen fasiliteres gjennom arbeidsalliansen mellom behandler og 

pasient (Emmerling & Whelton, 2009). Arbeidsalliansen avhenger av tilstedeværelse av 

gjensidig enighet om behandlingens mål og oppgaver, samt det emosjonelle båndet mellom 

pasient og behandler (Bordin, 1979). Ved all psykologisk behandling er behandlerens evne til 

å sosialisere pasienten til behandlingsmodellen sentral (Wampold, 2010). Det er behandlers 

oppgave å informere pasienten om forventet effekt og hva rasjonalet er for bruk av ICBT 

generelt og iFD spesielt, i tillegg til å veilede pasienten i hvordan de ulike øvelsene i 

verktøyet skal gjennomføres. Effektive terapeuter gjør dette på en overbevisende og 

kompetent måte (Wampold, 2010). For å kunne gjøre dette må behandlerne selv kjenne til 

evidensgrunnlaget for ICBT, noe kun et mindretall av behandlerne svarte at de gjorde. For 

behandlernes kunnskap om evidensgrunnlaget er det, som nevnt, et stort forbedringspotensial. 

En slik forbedring vil både kunne øke behandlerens og pasientens tro på og motivasjon for 

behandlingen. 

Anerkjennelse og tilbakemeldinger fra behandler synes å være viktig for 

pasientmotivasjonen (Wilhelmsen et al., 2013). At behandler styrker pasientens indre 

motivasjon og ønske om kontroll over eget liv, samt formidler behandlingshåp og gir 

pasienten fleksibilitet og frihet til å velge hvordan, når og hvordan å arbeide med ICBT, er 

vist å være viktige fasilitatorer for pasientens motivasjon og engasjement ved ICBT 

(Ahluwalia, Murray, Stevenson, Kerr & Burns, 2010; Etzelmueller et al., 2018; Lillevoll et 

al., 2013; Littlewood et al., 2015; Titzler et al., 2018; van der Vaart et al., 2014; Wilhelmsen 

et al., 2013). Det synes også å være av betydning at pasienten kan relatere til og kjenne seg 

igjen i verktøyets innhold (Wilhelmsen et al., 2013). Det kan også virke motiverende for 

pasienten å følge med på sin egen utvikling og progresjon, for eksempel ved hjelp av grafer 

(Etzelmueller et al., 2018). Konsentrasjonsvansker er et svært vanlig symptom ved depresjon 

(WHO, 1993), hvilket det bør tas høyde for i utformingen av iFD. I fritekstsvarene blir det 

formidlet et ønske om å inkludere lydfiler, videosekvenser, samt forenkle teksten og generelt 

skape mer variasjon mellom tekst, bilde, lyd og oppgaver. Tilsvarende forslag om endringer 

ble også rapport i den tyske studien (Deutsches Bündnis gegen Depression, 2018). Dette er 

tiltak som potensielt kan gjøre bruken av iFD bedre for pasientene og dermed kunne ha 

innvirkning på pasientenes motivasjon og forpliktelse.  
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Av terapeutfaktorer ble det generelt rapportert få hindringer. Den hyppigst rapporterte 

var at iFD ikke er integrert i helsesystemet (27 %). Dette er en av de hyppigst forekommende 

hindringene for ICBT i den empiriske litteraturen (Alkhaldi et al., 2014; Andersson, 

Carlbring, Berger, Almlöv & Cuijpers, 2009; Andersson & Hedman, 2013; Drozd et al., 2016; 

Kivi et al., 2015; Titzler et al., 2018; Topooco et al., 2017). En ny satsning fra Direktoratet for 

e-helse søker imidlertid å begrense akkurat denne hindringen. Det arbeides med å integrere  

e-helseverktøy, deriblant iFD, i HelseNorge-portalen slik at pasienter kan få tilgang til 

verktøyene derfra og for behandlerne er målet at verktøyene skal bli integrert i 

journalsystemet. Det var først og fremst behandlere som ikke hadde begynt å bruke iFD som 

rapporterte denne hindringen. Det vil si at denne hindringen trolig er viktigere for 

programintegritet enn for behandlingsintegritet. Når iFD blir integrert i journalsystemet vil det 

forhåpentligvis gjøre det lettere å ta i bruk iFD.  

Det var 19 % som oppga tekniske problemer som en hindring for behandleren og 27 % 

som oppga tekniske problemer for pasienten, hvilket er i samsvar med litteraturen (Alkhaldi et 

al., 2014; Etzelmueller et al., 2018; Kivi et al., 2015; Titzler et al., 2018). Blant behandlerne 

som hadde begynt å bruke iFD var dette den hyppigst rapporterte hindringen. I alle tekniske 

løsninger må en kunne forvente at tekniske problemer oppstår fra tid til annen, men 19 % og 

27 % er relativt høye tall som indikerer et behov for å gjennomgå mulige forbedringer i den 

tekniske operabiliteten til verktøyet. Det var 19 % av behandlerne som oppga at tidsmangel i 

klinisk praksis var en hindring for iFD. Dette er også en hyppig forekommende hindring i 

litteraturen (Kivi et al., 2015; Littlewood et al., 2015; Mair et al., 2012; Titzler et al., 2018; 

Waller & Gilbody, 2009; Wilhelmsen et al., 2014), og følgelig var det uventet at ikke flere 

oppga dette som en hindring. Til sammenligning oppga 60 % av behandlerne i den kvalitative 

studien til Titzler et al. (2018) at tidspress var en hindring. Resultatene er imidlertid i samsvar 

med den tyske undersøkelsen hvor 21 % opplevde tidsmangel som en hindring (Deutsches 

Bündnis gegen Depression, 2018). Hele 70 % av behandlerne som hadde invitert pasienter 

rapporterte derimot at iFD effektiviserer tidsbruk, hvilket er interessant fordi tidsmangel og 

konkurrerende gjøremål er en av de viktigste hindringene for vellykket implementering av 

nye intervensjoner generelt (Sørlie et al., 2010).  

Kun én av behandlerne oppga å ha negative holdninger til e-helse, mens det derimot 

var 27 % som rapporterte negative holdninger hos pasientene som en hindring. Dette er på 

tvers av tidligere studier som har vist at behandlerne ofte har dårligere holdninger enn 

pasientene (Gun et al., 2011; Kaltenthaler et al., 2008; Waller & Gilbody, 2009). Vårt resultat 

er det imidlertid knyttet flere begrensninger til. For det første kan det ha forekommet sosial 
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ønskverdighetsbias [social desirability bias] hvor behandlerne ikke har vært ærlige overfor 

seg selv eller studien (Nederhof, 1985), særlig når spørsmålet er så direkte. For det andre tar 

denne studien kun utgangspunkt i behandlernes opplevelse, og det er ikke sikkert at vi ville 

fått det samme resultatet hvis vi undersøkte pasientenes synspunkter. De fleste som 

rapporterte denne hindringen hadde ikke begynt å bruke iFD, hvilket indikerer at dette ikke 

nødvendigvis er tuftet på erfaringer, men heller behandlernes antagelser om pasientenes 

holdninger. Dessuten deltok alle behandlerne i denne intervensjonen og studien på bakgrunn 

av egen interesse, noe som kan ha ekskludert potensielle behandlere med negative holdninger.   

Ut ifra resultatene fra del B i spørreskjemaet, som viste at behandlerne hadde lav grad 

av etterlevelse for veiledningen, var det uventet at ingen av behandlerne hadde rapport 

følgende hindring: «Jeg forstår ikke hva veiledningen skal bestå av og hvorfor dette bedrer 

behandlingen». Rasjonalet for dette testleddet var tidligere studier som har vist lav 

etterlevelse av veiledningen som følge av manglende forståelse av hva veiledningen skal bestå 

av (Littlewood et al., 2015; Wilhelmsen et al., 2014). Det var derfor antatt at dette også kunne 

være en forklaring på lav behandlingsintegritet i denne studien. Det synes det imidlertid ikke 

å være grunnlag for å si.  

Av fasilitatorer for bruken av iFD var fleksibilitet hyppigst rapportert (65 %) etterfulgt 

av økt agens hos pasienten samt at iFD muliggjør behandling uten at pasienten må reise til 

behandlingsinstitusjonen (62 %). Dette synes dermed å være viktige fasilitatorer, og er 

muligens faktorer som følgelig bør tillegges mer vekt i promotering og opplæring. 

Fleksibilitet trekkes frem som en viktig fasilitator i flere studier, og det synes å være behov 

for å kunne tilpasse behandlingen og ta selvstendige beslutninger om hvordan ICBT skal 

brukes – hvor stor plass veiledningen skal ha i behandlingen og hvilke moduler som er mest 

relevante for den aktuelle pasienten (Etzelmueller et al., 2018; Kivi et al., 2015; Littlewood et 

al., 2015; Titzler et al., 2018; Todkill & Powell, 2013; van der Vaart et al., 2014; Wilhelmsen 

et al., 2014; Wilhelmsen et al., 2013). At iFD muliggjør oppfølgning uten å måtte reise til 

behandlingsinstitusjonen er hyppig rapportert, og gir ytterligere støtte for å myke opp kravet 

om minst 3 møter ansikt til ansikt. Å vektlegge fleksibilitet der det er forsvarlig, både i 

instruksjonene til behandlerne og til pasientene i verktøyet, kan synes å være hensiktsmessig.  

Av behandlerne som hadde invitert pasienter var det 80 % som oppga at tilgang til 

pasientens humørskårer og utfylte arbeidsark fasiliterte bruken av iFD. Til tross for dette 

fremkom det i del B av spørreskjemaet at det var en stor andel av pasientene som ikke ga 

behandleren sin tilgang (Tabell 3). Dette er en funksjon som er av stor betydning for 

veiledningen, da behandler får mulighet til å følge med på arbeidet pasienten gjør og 
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utviklingen i humørskårene. Kooistra et al. (2016) og Titzler et al. (2018) fant også i sine 

studier at en slik funksjon er fordelaktig. Å øke tilgangen vil trolig kunne bedre veiledningen 

for mange behandlere. Tiltak for å øke tilgangen fordrer imidlertid at etiske hensyn er 

ivaretatt.  

4.2 Styrker og begrensninger ved studien 

4.2.1 Forskningsdesignet 

Manglende teoretisk forankring i tidligere studier har gjort det vanskelig å forstå og forklare 

hvorfor implementeringen av ICBT lykkes eller mislykkes (Bergsund, 2015). Denne studien 

skiller seg ut som en av få teoribaserte kvantitative studier gjennomført for å undersøke 

hindringer og fasilitatorer for bruken av ICBT. De fleste studier har til nå vært kvalitative (se 

for eksempel: Ahluwalia et al., 2010; Etzelmueller et al., 2018; Kivi et al., 2015; Titzler et al., 

2018; Wilhelmsen et al., 2014), og har gitt et godt grunnlag for fremtidige kvantitative 

studier. I et felt som stadig vokser, er det nå behov for systematisering av kunnskap, hvilket 

denne studien bidrar til.  

Normalization process theory er brukt som teoretisk rammeverk i denne studien og er 

en relativt ny teori, hvilket medfører et begrenset sammenligningsgrunnlag. Dette gjelder også 

NoMAD hvor originalversjonen ble validert i 2018 (Finch et al., 2018). Spørreskjemaet ble 

for første gang utprøvd i denne studien. Forfatterne bekjent var dette den første oversettelsen 

av NoMAD til norsk. Oversettelsen styrkes av gjennomføringen av tilbakeoversetting. En 

sentral begrensning ved studien er at utvalget var for lite til å gjøre en selvstendig 

reliabilitetsanalyse. Resultatene av koherensskalaen indikerer likevel lav indre konsistens som 

kan medføre undervurdering av de reelle sammenhengene. For videre bruk av den norske 

versjonen av NoMAD er det dermed behov for å undersøke om faktorstrukturen støttes også i 

denne versjonen og hvorvidt reliabiliteten er tilfredsstillende. I Finch et al. (2018) hadde 

refleksiv monitorering en noe lav alfa (α=,65) og ved bruk av denne skalaen kan vi dermed ha 

risikert å undervurdere de reelle sammenhengene. Resultatene for denne skalaen var 

imidlertid signifikante og av stor effekt. Innholdsvaliditeten i del B og C av spørreskjemaet 

styrkes av at testleddene ble direkte basert på henholdsvis veilederopplæringen og den 

empiriske litteraturen. Innholdsvaliditeten og spørreskjemaets face validity styrkes videre av 

at fagpersoner ved NSSF i flere omganger vurderte testleddene, samt av piloteringen av 

spørreskjemaet på 3 testpersoner trukket ut fra utvalget. I utviklingen av spørreskjemaet har 
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det trolig vært fordelaktig at en av forfatterne har hatt klinisk erfaring med iFD og dermed 

lettere har kunnet sette seg inn i behandlerrollen. 

Denne studien baserer seg på selvrapportering, noe som kan være kilde til målefeil og 

skjevheter i resultatene. Sosial ønskverdighetsbias kan være en slik kilde til målefeil. Sosial 

ønskverdighetsbias kan defineres som responsskjevhet i sosial ønskverdig retning, enten 

overfor en selv eller andre (Nederhof, 1985). Selvadministrerte og anonyme 

spørreundersøkelser har vist seg å være mindre utsatt for sosial ønskverdighetsbias enn andre 

former for administrering (Nederhof, 1985). Spørreundersøkelsen i denne studien var 

selvadministrert, men ikke anonym. Manglende anonymitet kan ha medført at behandlerne 

har svart mer positivt/sosialt ønskverdig enn hva de ville gjort hvis besvarelsene var anonyme. 

Trolig gjelder dette særlig testledd som retter seg direkte mot arbeidet til NSSF, som for 

eksempel «B15. [NSSF] gir tilstrekkelig hjelp og støtte til veilederne av [iFD]». Det er også 

mulig at noen kan ha svart mer positivt på spørsmålene om behandlingsintegritet, enn det som 

er tilfellet.  

Studien hadde et lite utvalg, hvilket innebærer at det er vanskeligere å oppnå 

signifikante resultater enn ved større utvalg. I testing av gruppeforskjeller ble det brukt en 

eksakt utvalgsfordeling av U for beregningen av signifikansnivå. Denne metoden har 

imidlertid en begrensning i at den ikke korrigerer for ties i datasettet, det vil si at flere 

observasjoner har samme verdi, hvilket forekommer ofte ved ordinale data. Dette medfører en 

risiko for at p-verdien blir for stor (Field, 2015, kapittel 6). Det er derfor mulig at analysene 

har undervurdert signifikansnivået og er dermed en svakhet ved studiedesignet. På en annen 

side er små utvalg i større grad sårbare for tilfeldige variasjoner, hvilket indikerer det 

motsatte. En annen mulig begrensning ved studiedesignet er at det ikke er korrigert for 

multippel sammenligning. Problemet ved multippel sammenligning oppstår når man 

gjennomfører mange parallelle sammenligninger i samme datamateriale og at det ved hver ny 

sammenligning øker sannsynligheten for at en av dem er signifikante (Field, 2015, kapittel 2). 

I denne studien er det gjennomført tester for hvert testledd i NoMAD i tillegg til subskalaene, 

hvilket medfører et høyt antall sammenligninger. Denne studien er først og fremst en 

pilotstudie som hovedsakelig er ment å generere hypoteser for fremtidige studier i større 

skala. I studier der type II-feil ikke vurderes å medføre betydelige konsekvenser vil det være 

mindre behov for en slik korrigering. I senere studier med større utvalg vil det være mer 

aktuelt å korrigere for multippel sammenligning. Det er også hevdet at hvis statistiske tester 

kun gjennomføres der det er teoretisk og/eller empirisk grunnlag for å forvente en 

sammenheng, er det mindre behov for korrigering av multippel sammenligning (Rothman, 



46 
 

1990). En bør likevel ta forbehold om manglende korrigering for multippel sammenligning i 

tolkningen av resultatene i denne studien.  

4.2.2 Generaliserbarhet av resultatene 

Responsraten var samlet sett på 41 %, og henholdsvis 36 % og 56 % for de som ikke hadde og 

de som hadde invitert pasienter. Dette innebærer at resultatene trolig er mer representative for 

populasjonen sistnevnte gruppe tilhører. Spørreundersøkelsen av iFD-veiledere i Tyskland 

hadde en responsrate på 29 % (n=24), hvorav alle hadde invitert én eller flere pasienter, noe 

som følgelig ga lav representativitet for veilederne som ikke hadde invitert pasienter 

(Deutsches Bündnis gegen Depression, 2018). Den norske studien har dermed en styrke i at 

den også inkluderer behandlerne som ikke hadde invitert pasienter og dermed kunne innhente 

mer representative tilbakemeldinger om hva som hindrer bruken av iFD. Den overordnede 

nonresponse-raten var på 59 %. Dette innebærer at det er et betydelig antall behandlere som 

ikke har besvart spørreundersøkelsen, hvilket reiser spørsmålet om hvorvidt resultatene er 

representative. Fordi utvalget ikke var randomisert kan man ikke anta at hvem som har deltatt 

og ikke er tilfeldig, hvilket medfører økt risiko for forskjeller mellom respondentene og 

nonrespondentene. For å vurdere nonresponse bias ble deltakerkarakteristikkene ved utvalget 

sammenlignet med nonrespondentene, samt mellom tidlige og sene respondenter. Rasjonalet 

for dette var en antagelse om at sene respondenter ligner mer på nonrespondentene enn 

tidlige, og at forskjeller i deltakerkarakteristikker mellom utvalget og nonrespondentene, 

indikerer økt risiko for nonresponse bias (Groves & Peytcheva, 2008; Vicente & Reis, 2010; 

Wåhlberg & Poom, 2015). Det ble ikke funnet signifikante forskjeller ved noen av 

sammenligningene. Det ble dermed ikke funnet holdepunkter for betydelig nonresponse bias. 

Studien er begrenset til kun å omfatte behandlernes perspektiv på hindringer og 

fasilitatorer ved bruken av iFD. Resultatene kan dermed ikke gi direkte innsikt i pasientenes 

opplevelse av iFD. En annen begrensning er at studien kun inkluderte de behandlerne som 

registrerte seg som veiledere etter opplæringen, og dermed hadde en intensjon om å bruke 

iFD. Resultatene av denne studien kan følgelig ikke generaliseres til det større antallet 

behandlere som tok opplæringen, men som ikke valgte å registrere seg. Dette er en 

intervensjon hvor behandlerne stort sett har deltatt på bakgrunn av egen interesse og ønske om 

å bedre depresjonsbehandling. Det er mulig at både rekrutteringen til intervensjonen og 

spørreundersøkelsen kan ha ført til self-selecting bias hvor behandlere som var spesielt 

negative til internettbasert veiledet selvhjelp ikke ønsket å delta. Hvis behandlerne på forhånd 
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hadde positive holdninger til e-helse kan dette også ha bidratt til bedre rapportert og faktisk 

implementering, selv om dette ikke skyldtes god implementeringsstrategi. Dermed er det 

usikkert hvorvidt resultatene kan generaliseres til primærhelsetjenesten som sådan.  

4.3 Implikasjoner og konklusjon 
Med forbehold om de nevnte potensielle skjevheter i datamaterialet, indikerer sammenligning 

av deltakerkarakteristikker mellom utvalget og nonrespondentene, mellom tidlige og sene 

respondenter, samt samsvaret med resultatene fra Tyskland, at resultatene fra denne studien 

kan gi grunnlag for anbefalinger for den videre implementeringen av iFD. Følgende tiltak 

foreslås: 

4.3.1 Tiltak for å fremme programintegritet 

Kognitiv deltakelse 

For å øke initiering anbefaler vi å rekruttere nøkkeldeltakere som kan jobbe for å fremme 

intervensjonen lokalt (Fixen et al., 2005; Mair et al., 2012; Sørlie et al., 2005). Det kan gjøres 

ved å rekruttere behandlere som har hatt positiv erfaring med iFD, og som gjennom ekstra 

opplæring kan være en implementeringsstøtte ved å dele erfaringer og hjelpe nye behandlere. 

Slike nøkkeldeltakere kan danne et bindeledd mellom NSSF og behandlerne lokalt, og 

dermed sørge for en lokal forankring. Andre tiltak for å fremme kognitiv deltakelse kan være 

å sende ut jevnlige nyhetsbrev for å gi oppdateringer om implementeringen og synliggjøre det 

kontinuerlige arbeidet som gjøres for å forbedre verktøyet. Det kan også være fordelaktig å 

etablere et nettverk, for eksempel gjennom sosiale medier, hvor behandlere kan dele sine 

erfaringer og forhåpentligvis skape et fellesskap hvor de kan motivere hverandre til videre 

innsats. I rekrutteringen av nye behandlere og for å øke behandlernes motivasjon til å ta i bruk 

iFD etter opplæring, vil det være hensiktsmessig å vise til at 70 % av behandlerne som hadde 

tatt i bruk iFD i denne studien, opplevde at iFD effektiviserer tidsbruk.  

Kollektiv handling  

Da resultatene av testledd «A13. Veilederne gis tilstrekkelig opplæring slik at [iFD] kan 

implementeres» var lave relativt til andre testledd, bør det generelt gjøres et løft i 

opplæringen. Samtidig viste resultatene at online-opplæring var like virksomt som kurs for 

programintegritet og normalisering. I den videre implementeringen vil det således være 

hensiktsmessig å promotere online-opplæringen, da denne krever langt mindre ressurser enn 



48 
 

gjennomføring av kurs. Selv om opplæring var et av områdene behandlerne samlet sett 

vurderte lavest i NoMAD, synes ikke opplæring enkeltstående å være utslagsgivende for 

programintegritet. Det var imidlertid signifikante forskjeller i kontekstuell integrering 

(ressurser og støtte) med stor effekt, hvor de som ikke hadde tatt i bruk verktøyet opplevde i 

mindre grad å få tilstrekkelig hjelp og støtte fra NSSF. Dermed synes det å være behov for økt 

støtte fra NSSF for at flere behandlere skal ta verktøyet i bruk. Det anbefales følgelig en 

ressursforflytning fra opplæring til oppfølging. I tråd med Drozd et al. (2016) anbefaler vi at 

NSSF tilbyr gruppeoppfølging over video, eksempelvis en gang i måneden, hvor en kan 

drøfte utfordringer. Ved økt støtte og oppfølging i etterkant av opplæringen vil det trolig også 

være mindre behov for omfattende opplæring. Det bør likevel gjøres en gjennomgang av 

online-opplæringen for å vurdere forbedringstiltak. Det synes særlig å være behov for å 

inkludere informasjon om evidensgrunnlaget for ICBT.  

Manglende integrering i helsesystemet var den hyppigst forekommende hindringen 

blant behandlerne som ikke hadde tatt i bruk iFD, følgelig anbefales en videre prioritering av 

arbeidet for å integrere iFD i HelseNorge-portalen og journalsystemet. Flere av behandlerne 

opplevde tekniske problemer og rapporterte også at pasientene deres opplevde tekniske 

problemer. Det synes dermed å være behov for en form for IT-support. I tråd med Titzler et 

al. (2018) foreslår vi at det i veilederopplæringen gis kontaktinformasjon til en kontaktperson 

ved NSSF som kan gi praktisk-teknisk bistand. Hvis det rekrutteres nøkkeldeltakere vil det 

også være mulig i opplæringen å informere om eventuelle nøkkeldeltakere i nærområdet som 

man kan drøfte utfordringer med.  

Refleksiv monitorering 

Systematisering var den komponenten deltakerne samlet sett skåret lavest på, hvilket indikerer 

at kun et mindretall av behandlerne kjente til evidensgrunnlaget for iFD. Dette gjaldt særlig 

behandlerne som hadde tatt online-opplæring. I tråd med NPT og Wilhelmsen et al. (2014) 

som fant at kunnskap om teori- og evidensgrunnlaget til ICBT fremmer bruk, bør informasjon 

om effektstudier fremheves ytterligere i veilederopplæringen. En kan også benytte nyhetsbrev 

til å opplyse om ny forskning innen feltet. Til tross for at rekonfigurasjon (mulighet til å gi 

tilbakemeldinger om og tilpasse bruken av iFD) var en av komponentene behandlerne skåret 

høyest på, var den likevel en av komponentene som hadde størst effektstørrelse. Gjennom 

gruppeoppfølging og nettverk i sosiale medier kan behandlerne få bedre mulighet til å gi 

tilbakemeldinger til NSSF og drøfte eventuelle tilpasninger. 



49 
 

4.3.2 Tiltak for å fremme behandlingsintegritet 

Resultatene viser lav etterlevelse av veiledningen og tilstandskriteriet. Det er imidlertid 

vanskelig å si hva som er årsaken til den lave etterlevelsen. Resultatene viser at flere av 

behandlerne ikke overholder tilstandskriteriet og kriteriet med antall pasientkontakter ansikt-

til-ansikt. Fleksibilitet og mulighet til å motta behandling uten å måtte reise til 

behandlingsinstitusjonen trekkes frem som fasilitatorer. Dette indikerer et ønske om økt 

fleksibilitet for hver enkelt behandler til å vurdere hvilke pasienter som bør bruke verktøyet 

og hvordan veiledningen skal gjennomføres. Grenseoppgangen mellom behandlingsintegritet 

og tilpasning er imidlertid vanskelig, hvor mer av den ene fører til mindre av den andre. For å 

sikre fleksibilitet samtidig som kjernekomponentene opprettholdes, har flere evidensbaserte 

behandlinger i økende grad valgt å utvikle retningslinjer for både fleksibilitet og 

behandlingsintegritet (Cook et al., 2017). Dette har ikke blitt gjort for praktisering av iFD. I 

lys av denne studien bør det utarbeides slike retningslinjer som kan inkluderes i opplæringen 

og veiledermanualen, med eksempler på godt begrunnede tilpasninger og hva som går på 

tvers av behandlingens kjernekomponenter. I samsvar med Titzler et al. (2018) og den tyske 

undersøkelsen (Deutsches Bündnis gegen Depression, 2018) anbefaler vi å senke kravet for 

antall pasientkontakter ansikt-til-ansikt og gi behandlerne mulighet til å gi veiledning over 

telefon eller video. Det anbefales å gjøre en gjennomgang av veilederopplæringen for å øke 

fokus på veilederrollen. Særlig for å fremheve evidensgrunnlaget for at veiledet ICBT er mer 

effektivt enn selvadministrert ICBT, og at ICBT først og fremst er effektivt ved mild til 

moderat depresjon. Økt oppfølging av behandlerne vil i tråd med Hadjistavropoulos et al. 

(2016) kunne øke behandlingsintegriteten og samtidig være en god mulighet for NSSF til å få 

innsikt i hva den lave etterlevelsen skyldes, og i hvilke tilfeller fleksibilitet bør ha forrang. 

Tilgang til pasientens arbeid online synes å være en viktig fasilitator for behandlers 

veiledning av pasienten. Det anbefales å endre standardinnstillingen slik at behandler har 

tilgang med mindre pasienten går inn og endrer dette selv. Etiske hensyn ved dette må drøftes 

av programutvikler og implementør før en slik endring gjennomføres. 

4.3.3 Tiltak for å øke pasientmotivasjon 

Både den norske og den tyske undersøkelsen indikerer at pasientens motivasjon er en viktig 

hindring for bruken av iFD. I veilederopplæringen bør det dermed vektlegges viktigheten av 

at behandler sosialiserer pasienten til behandlingsmodellen i tråd med Wampold (2010), i 

tillegg til andre anbefalinger for å øke pasientens motivasjon, som for eksempel å fremme 



50 
 

ønske om kontroll over eget liv hos pasienten og behandlingshåp, sammen med fleksibilitet i 

bruken av iFD (Etzelmueller et al., 2018; Littlewood et al., 2015; Wilhelmsen et al., 2013). 

For å lette pasientens bruk av iFD og potensielt øke motivasjon, vil en gjennomgang av 

verktøyets innhold være fordelaktig. Her er tiltak for å bedre verktøyets brukervennlighet 

sentrale. Det bør undersøkes muligheter for å inkludere lydfiler, videosekvenser, samt 

forenkle teksten og generelt skape mer variasjon mellom tekst, bilde, lyd og oppgaver i 

verktøyet. Å inkludere grafiske elementer for å illustrere pasientens progresjon kan være 

fordelaktig (Etzelmueller et al., 2018). Det bør også undersøkes om pasienter kjenner seg 

tilstrekkelig igjen i innholdet (Wilhelmsen et al., 2013). For å gjøre slike tiltak vil det 

imidlertid være sentralt å få tilbakemeldinger fra pasienter som har brukt iFD, da resultatene 

fra denne studien kun er sett fra behandlers perspektiv. I tråd med Titzler et al. (2018) og 

Andersson et al. (2009) synes det også å være behov for innhold om komorbide vansker som 

ofte forekommer sammen med depresjon, eksempelvis angst. Muligheter for å inkludere dette 

bør derfor undersøkes.  

4.3.4 Implikasjoner for videre forskning og klinisk praksis 

Denne studien bidrar til å dekke kunnskapshullet om kvaliteten på implementering av veiledet 

ICBT i ordinær klinisk praksis. Studien undersøkte den tidlige implementeringen av iFD fra 

behandlernes perspektiv, i påvente av studier som kan undersøke effekten av intervensjonen. 

Studien har primært fokusert på faktorer som bidrar til at behandlerne tar iFD i bruk. I 

fremtidige studier vil det være hensiktsmessig å også undersøke hva som bidrar til at bruken 

opprettholdes over tid, samt undersøke hvilke faktorer som fremmer og hindrer både bruk av 

iFD og endring i depresjonssymptomer hos pasientene. Konstruktvaliditeten til 

operasjonaliseringene av implementeringskvalitet i denne pilotstudien ble støttet, med unntak 

av koherensskalaen. Dette gir grunnlag for videre bruk av operasjonaliseringene i senere 

studier av implementeringen av iFD i større skala. Ved videre bruk av spørreskjemaet 

anbefales det at det gjennomføres en fullstendig validering av spørreskjemaet med et større 

utvalg hvor det undersøkes om faktorstrukturen i den norske versjonen av NoMAD støttes, 

samt hvorvidt subskalaene oppnår tilfredsstillende reliabilitet.  

Antallet pasienter i psykisk helsevern i Norge fortsetter å øke ifølge statistikk fra 

Norsk pasientregister (Helsedirektoratet, 2018). Denne økningen utfordrer helsevesenet til å 

finne nye kostnadseffektive behandlingsformer, hvor ICBT er en av tilnærmingene som 

brukes stadig mer i det norske helsevesenet. Implementeringen av iFD i Agder representerer 
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et av de første forsøkene på å implementere ICBT i den ordinære primærhelsetjenesten i 

Norge. Dette er kanskje en spe begynnelse på det som potensielt kan bli et sentralt tilskudd 

innenfor behandlingen av lettere psykiske lidelser. Det er imidlertid viktig å være klar over 

begrensningene ved denne behandlingsformen. ICBT er først og fremst effektiv ved milde til 

moderate psykiske lidelser (Andersson, 2009; Andrews et al., 2018; So et al., 2013; Spek et 

al., 2007) og har best effekt under veiledning av helsepersonell (Johansson & Andersson, 

2012; Palmqvist et al., 2007; Spek et al., 2007). ICBT skal ikke erstatte ordinær behandling, 

men heller være et supplement som utvider den enkelte klinikers behandlingsrepertoar og 

øker tilgangen på evidensbasert depresjonsbehandling for pasienter som ellers ville fått 

mangelfull eller ingen oppfølging (Andersson, 2016; Andersson & Titov, 2014). 

Tilnærmingen kan være særlig verdifull for pasienter med lang reisevei, eller som av andre 

grunner har vansker med fysisk oppmøte. I et marked hvor nye e-helseverktøy stadig utvikles, 

utmerker iFD seg som et av få ikke-kommersielle ICBT-programmer som er utviklet og 

implementeres av fagpersoner. Som ved all annen psykologisk behandling, bør ICBT utøves 

som del av god faglig og evidensbasert praksis bestående av «integrasjon av den beste 

tilgjengelige forskningen med klinisk ekspertise, sett i sammenheng med pasientenes 

egenskaper, kultur og preferanser» (APA Presidential Task Force on Evidence-Based 

Practice, 2006, s. 273, egen oversettelse).  

4.3.5 Konklusjon  

ICBT er en ny form for evidensbasert psykologisk behandling som skiller seg fra tradisjonell 

samtaleterapi. Overføring av virksomme tiltak til ordinær praksis er en utfordrende oppgave, 

men overgangen kan bedres gjennom økt forståelse av de hindringer og fasilitatorer som 

påvirker implementeringsprosessen. Begrenset bruk av verktøyet og lav behandlingsintegritet, 

slik det fremkom i denne studien, understreker viktigheten av studier som undersøker 

implementering av nye intervensjoner i ordinær praksis. Studiens resultater gir grunnlag for 

konkrete anbefalinger for det videre implementeringsarbeidet. Denne studien har vist at en 

teoribasert tilnærming med utgangspunkt i NPT kan være nyttig i konteksten av 

implementering av ICBT i primærhelsetjenesten. Tre av de fire kjernekonstruktene i NPT 

kunne predikere behandlernes programintegritet, og kunne dermed beskrives som hindringer 

eller fasilitatorer for implementeringskvaliteten. Dette gir grunnlag for videre bruk av NPT 

som teoretisk rammeverk i fremtidige studier av implementeringskvalitet. Samlet sett var 

behandlerne positive til ICBT og bekreftet relevansen og behovet for slike intervensjoner.   
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5 Appendiks 
 

5.1 Appendiks 1: Invitasjon til spørreundersøkelsen 
 

 

Figur A1. Bilde av invitasjonen til spørreundersøkelsen som ble sendt ut til alle 63 registrerte veiledere.   
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5.2 Appendiks 2: Påminnelse 

 

 
 
Figur A2. Påminnelsen som ble sendt ut til de veilederne som ikke hadde svart. Den ble sendt ut til sammen 3 ganger.   
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5.3 Appendiks 3: Metodediskusjon 

 

Metodediskusjon om utvikling av spørreskjemaet 

Nettbaserte spørreundersøkelser er selvadministrerte og har en rekke fordeler da de 

som oftest krever lite ressurser. Imidlertid følger det også flere metodologiske 

problemstillinger. Nettbaserte spørreundersøkelser er assosiert med lave responsrater og dette 

kan være en viktig kilde til bias (Vicente & Reis, 2010). Andre problemer er dekning og 

utvalgsfeil.  I denne studien er ikke dekning ansett å være en utfordring, da vi i forkant visste 

at alle behandlerne hadde tilgang til datamaskin og internett. Derimot kan utvalgsfeil være en 

aktuell problemstilling, hvor respondentene ikke nødvendigvis representerer alle behandlerne 

som ble invitert til å delta i spørreundersøkelsen. I en selvadministrert frivillig 

spørreundersøkelse som sendes ut til hele populasjonen man ønsker å studere, kan man ikke 

uten forbehold anta at det er tilfeldig hvem som svarer på spørreskjemaet eller ikke (Vicente 

& Reis, 2010). Nonresponse bias oppstår når en stor del av de inviterte deltakerne ikke 

besvarer spørreundersøkelsen. Hvis deltakerne som svarer er signifikant forskjellige fra de 

som ikke svarer, er ikke resultatene representative for hele populasjonen. Nonresponse-raten 

er definert som prosentandelen av de som blir kontaktet som ikke responderer på 

spørreundersøkelsen (Vicente & Reis, 2010). Når man utvikler en nettbasert 

spørreundersøkelse bør man dermed gjøre ulike tiltak for å minimere risikoen for nonresponse 

bias og utvalgsfeil. Dette kan man enten gjøre proaktivt ved å gi deltakerne en form for 

incentiv for å delta eller ved å utføre en kontaktstrategi som overbeviser dem om viktigheten 

av å delta, eller defensivt ved å manipulere ulike aspekter av spørreundersøkelsen for å bedre 

deltakernes samarbeidsvilje; å designe en god spørreundersøkelse er en måte å gjøre dette på 

(Vicente & Reis, 2010). For å designe en «god» spørreundersøkelse og redusere nonresponse 

bias fremhever Vicente og Reis (2010) følgende defensive faktorer i utviklingen av en 

spørreundersøkelse: generell struktur, lengde, visualisering av progresjon, visuell 

presentasjon, interaktivitet og responsformat. Disse faktorene har følgelig vært 

utgangspunktet for utformingen av spørreskjemaet.  

Hvis et spørreskjema skal være effektivt må det være organisert på en 

sammenhengende og visuelt tilfredsstillende måte (Vicente & Reis, 2010). Et viktig spørsmål 

når det gjelder struktur i nettbaserte spørreskjemaer er hvorvidt man skal velge screen-design 

eller scroll-design. I et screen-design er spørsmålene fordelt over flere sider hvor 
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respondenten må trykke seg videre til neste side. Hver side kan inneholde ett eller flere 

spørsmål gruppert sammen. I et scroll-design er derimot alle spørsmålene presentert på en 

enkel nettside med en innsendingsknapp helt nederst. Vicente og Reis (2010) anbefaler 

screen-design basert på evidens for at scroll-design har en tendens til å gi høyere item 

nonresponse-rate (Manfreda, Batagelj & Vehovar, 2002; Peytchev, Couper, McCabe & 

Crawford, 2006). Dette gjelder særlig spørreskjemaer hvor det ikke er obligatoriske spørsmål 

hvor scroll-design gjør det lettere å hoppe over et spørsmål ved feiltagelse. Dropout-rate og 

completion-rate ser ut til være stabil mellom de to designtypene (Manfreda et al., 2002; 

Peytchev et al., 2006). Et annet argument for screen-design er at det muliggjør tilpasning av 

testledd til respons på forutgående testledd. Mavletova og Couper (2014) fant imidlertid at 

ved besvarelse på smarttelefon var det signifikant lavere besvarelsestid, lavere dropout-rate, 

færre tekniske problemer og økt grad av tilfredshet ved bruk av scroll-design. Særlig 

betydningsfullt syntes det å være at opplastningen tok lengre tid ved bruk av screen-design på 

smarttelefon. I denne studien ble det valgt et scroll-design på spørreskjemaet. Alle 

spørsmålene er obligatoriske og spørreskjemaet kan ikke sendes inn uten at alle spørsmålene 

er besvart. Dette eliminerer muligheten for at spørsmål ikke besvares med eller uten hensikt. I 

UiO Nettskjema er det mulig å tilpasse hvilke spørsmål respondenten skal besvare basert på 

svar på forutgående spørsmål ved bruk av scroll-design. Det var ønskelig at spørreskjemaet 

skulle være lettest mulig å fylle ut både på mobile enheter, da siste påminnelse ble sendt via 

SMS. Samlet sett ble det derfor vurdert hensiktsmessig å benytte scroll-design. Vicente og 

Reis (2010) anbefaler også å vise respondentens progresjon i spørreskjemaet, noe som her blir 

ivaretatt av en synlig scroll-bar.  

Rekkefølgen på spørsmål kan ha innvirkning på hvordan respondenten besvarer 

spørreskjemaet, for eksempel har man sett at respondentene viste større interesse for 

spørreskjemaets tema når spesifikke spørsmål kom før generelle spørsmål (McFarland, 1981). 

Studier har vist en primingeffekt hvor de forutgående spørsmål har effekt på hva man svarer 

på spørsmålene som følger (Sigelman, 1981). En måte å motvirke en slik primingeffekt ville 

kunne vært å randomisere spørsmålene. Det ble vurdert at ulempen ved å miste strukturen var 

større enn ulempen ved primingeffekten, og det ble dermed valgt å ikke randomisere 

spørsmålene. Likevel er det gjort noen tiltak med tanke på primingeffekten. Respondentene 

kan deles inn i to grupper; de som har invitert pasienter og de som ikke har det. Vi antok at 

primingeffekten ville slå ut ulikt for de to gruppene, og følgelig ble det tatt høyde for dette i 

strukturen i nettskjemaet. Demografiske spørsmål blir ofte oppfattet som kjedelige og kan 

dermed skape negativ bias til resten av spørreskjemaet (Dillman, 2000, kapittel 3). De 
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demografiske testleddene ble dermed plassert til slutt i spørreskjemaet. Vi antok at del B 

(behandlingsintegritet) generelt ville ha mindre primingeffekt enn de andre, da denne hadde 

mer spesifikt innhold i spørsmålene og mer konkrete svaralternativer, som ifølge McFarland 

(1981) innebærer mindre risiko for primingeffekt.  Del B kom dermed først i spørreskjemaet.  

I spørreskjemaet ble det gjennomgående valgt testledd med responsformat som er 

lukket eller delvis lukket. Det vil si at det var forhåndsdefinerte svaralternativer som 

respondenten velger mellom. I testledd B6-8 og A1-20 er det brukt Likertskala som 

responsformat, med en deklarativ setning fulgt av svaralternativer som indikerer ulik grad av 

enighet (DeVellis, 2012). Lukket responsformat er forbundet med lavere dropout-rate 

(prosentandelen som begynner besvarelsen, men ikke fullfører) sammenlignet med åpne 

spørsmål (Manfreda et al., 2002). Ved lukket responsformat kontrollerer man respondentens 

responsspenn som gjør det lettere å sammenfatte og analysere besvarelsene kvantitativt, men 

man risikerer å ikke ha med alternativer som passer det respondenten ønsker å svare. 

Datamaterialet blir heller ikke like rikt som ved åpne spørsmål. For å motvirke disse 

ulempene var flere testledd delvis lukket med et ekstra alternativ hvor respondenten kan 

skrive inn svar i fritekst.  

Bruk av tvunget respons, at alle spørsmål i et spørreskjema må besvares, synes å gi 

lavere item nonresponse-rate, og enda lavere hvis svaralternativer som «vet ikke» eller 

lignende ekskluderes (DeRouvray & Couper, 2002; Ganassali, 2008). Imidlertid kan tvunget 

respons i kombinasjon med tvungent valg, at man ikke har mulighet til å velge et nøytralt 

svaralternativ, medføre høyere dropout og lite valide data (Reips, Stieger & Voracek, 2007). 

Sistnevnte fordi svarene er i fare for å bli tilfeldige eller gale hvis respondenten tvinges til å 

svare uten å ha en reell mening om spørsmålet. På bakgrunn av dette ble det i denne studien 

valgt tvunget respons for å redusere item nonresponse-raten, men uten tvunget valg for å 

redusere risiko for dårlig datakvalitet.  

I utformingen av testleddene er anbefalingene til Dillman (2000, kapittel 2) lagt til 

grunn: Spørsmålsstammen hadde større skriftstørrelse enn svaralternativene og 

svaralternativene var markert med bakgrunnsfarge og skiller seg dermed tydelig fra 

spørsmålsstammen. Der hvor det ble vurdert å være nødvendig, ble det lagt til instruksjon til 

hvordan besvare spørsmålet, som en del av testleddet. Punkter og nummerering var konsistent 

plassert og svaralternativene var plassert i en enkel kolonne under spørsmålsstammen. Språket 

ble forsøkt formulert så enkelt, forståelig og presist som mulig, og spørsmål ble delt opp for å 

unngå å spørre om flere ting samtidig. Der det var mulig ble det brukt radioknapper med ett 
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mulig svar fremfor å bruke avkrysningsbokser som anbefalt av Vicente og Reis (2010). 

Enkelte testledd hadde imidlertid avkrysningsbokser for å redusere besvarelsestiden.  
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5.4 Appendiks 4: Oversikt NoMAD 

 
Tabell A1. 

Konstrukter og komponenter i NPT og tilhørende testledd fra NoMAD på engelsk og norsk. 

Konstrukter Komponenter Testledd norsk Testledd engelsk 
(original) 

Koherens [coherence] 

 

Meningsarbeidet folk gjør 
individuelt og kollektivt for å 
operasjonalisere ny praksis 
 

Differensiering 
[differentiation] 

Forstå hvordan intervensjonen 
skiller seg ut fra annen praksis 

A1. iFightDepression skiller seg ut 
fra vanlige måter å arbeide på. 
 

I can see how the 
[intervention] differs 
from usual ways of 
working 

Felles spesifisering 
[communal specification] 

Delt forståelse av formål 

A2. Ansatte på min arbeidsplass har 
en felles forståelse av formålet med 
iFightDepression. 

Staff in this organisation 
have a shared 
understanding of the 
purpose of this 
[intervention] 

Individuell spesifisering 
[individual] specification 

Forståelse av egne oppgaver 

A3. Jeg forstår hvordan 
iFightDepression påvirker arbeidet 
mitt. 

I understand how the 
[intervention] affects 
the nature of my own 
work 

Internalisering 
[internalization] 

Forståelse av verdi, fordeler og 
viktighet av det som skal gjøres 

A4. Jeg kan se den potensielle 
verdien av iFightDepression i 
arbeidet mitt. 

I can see the potential 
value of the 
[intervention] for my 
work 

Kognitiv deltakelse [cognitive 
participation] 

 

Det relasjonelle arbeidet folk gjør 
for å bygge og opprettholde en 
felles praksis 

Initiering [initiation] 

Nøkkeldeltakere som jobber for 
å fremme intervensjonen 

A5. Det er sentrale personer som 
driver iFightDepression fremover og 
som får andre involvert.  

There are key people 
who drive the 
[intervention] forward 
and get others involved 

Legitimering [legitimation] 

Deltakerne opplever det som 
riktig å delta 

A6. Jeg mener at bruk av 
iFightDepression er en legitim del av 
min rolle. 

I believe that 
participating in the 
[intervention] is a 
legitimate part of my 
role 

Innrullering [enrolment] 

Deltakerne organiserer seg slik 
at de skaper felles engasjement 

A7. Jeg er åpen for å arbeide 
sammen med kollegaer på nye måter 
for å bruke  

I am open to working 
with colleagues in new 
ways to use the 
[intervention] 

Aktivering [activation] 

Felles fokus på å gjøre det 
nødvendige arbeidet for å 
opprettholde intervensjonen 

A8. Jeg vil fortsette å støtte bruken 
av iFightDepression.  

I will continue to 
support the 
[intervention] 
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Kollektiv handling [collective 
action] 

 

Det operasjonelle arbeidet folk 
utfører for å iverksette ny praksis 

 
 

Interaksjonell anvendbarhet 
[interactional workability] 

Arbeid man gjør med andre, 
ved hjelp av hjelpemidler og 
andre elementer for å 
operasjonalisere dem til daglig 
praksis 

A9. Jeg kan enkelt integrere 
iFightDepression i mitt nåværende 
arbeid. 

I can easily integrate the 
[intervention] into my 
existing work 

Relasjonell integrering 
[relational integration] 

Kunnskapsarbeid for å sikre 
tillit til effekten av praksisen 

A10. iFightDepression forstyrrer 
samarbeidsrelasjoner med kollegaer. 

The [intervention] 
disrupts working 
relationships 

A11. Jeg har tillit til andre 
fagpersoners evne til å veilede 
bruken av iFightDepression.  

I have confidence in 
other people’s ability to 
use the [intervention] 

Anvendbarhet av ferdigheter 
[skill set workability] 

Hensiktsmessig 
arbeidsfordeling 

A12. De yrkesgrupper som kan bli 
veiledere har nødvendige 
kvalifikasjoner til å bruke 
iFightDepression. 

Work is assigned to 
those with skills 
appropriate to the 
[intervention] 

A13. Veilederne gis tilstrekkelig 
opplæring slik at iFightDepression 
kan implementeres. 

Sufficient training is 
provided to enable staff 
to use the [intervention] 

Kontekstuell integrering 
[contextual integration] 

Ressursarbeid; fordeling av 
ressurser, prosedyrer osv.  

A14. Det er tilstrekkelige ressurser 
til rådighet for å kunne bruke 
iFightDepression på en god måte.  

Sufficient resources are 
available to support the 
[intervention] 

A15. Nasjonalt senter for 
selvmordsforskning og -forebygging 
(NSSF) gir tilstrekkelig hjelp og 
støtte til veilederne av 
iFightDepression. 

Management adequately 
support the 
[intervention] 

Refleksiv monitorering 
[reflexive monitoring] 

 

Fortolkningsarbeidet folk utfører 
for å vurdere og forstå på hvilke 
måter en ny praksis påvirker dem 
selv og andre 

 
 

Systematisering 
[systemization] 

Hvor nyttig praksisen er 

A16. Jeg kjenner til undersøkelser 
av effekten av iFightDepression.  

I am aware of reports 
about the effects of the 
[intervention] 

Felles fortolkning [communal 
appraisal] 

Felles evaluering av praksisen 

A17. Alle involverte på 
arbeidsplassen er enige om at 
iFightDepression er verdt innsatsen.  

The staff agree that the 
[intervention] is 
worthwhile 

Individuell fortolkning 
[individual appraisal] 

Individuell vurdering av eget 
arbeid; hvordan individet 
påvirkes 

A18. Jeg setter pris på den 
påvirkningen iFightDepression har 
hatt på arbeidet mitt. 

I value the effects the 
[intervention] has had 
on my work 

A19. Tilbakemeldinger fra veiledere 
og/eller pasienter som har brukt 

Feedback about the 
[intervention] can be 
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Rekonfigurasjon 
[reconfiguration] 

Redefinering av prosedyrer 
eller modifisering av praksiser 

iFightDepression kan brukes til å 
forbedre verktøyet i fremtiden. 

used to improve it in the 
future 

A20. Jeg kan tilpasse hvordan jeg 
arbeider med iFightDepression. 

I can modify how I 
work with the 
[intervention] 

Notat. Definisjonene er hentet fra May og Finch (2009). Originalversjon av NoMAD er hentet fra ImplementAll-consortium (2018). 

5.5 Appendiks 5: Tilpasset versjon av NoMAD 

 
Tabell A2. 

Original norsk oversettelse av NoMAD og tilpasset versjon for respondenter som ikke hadde invitert pasienter. 

Original versjon Tilpasset versjon 

A3. Jeg forstår hvordan iFightDepression påvirker 
arbeidet mitt. 

A3. Jeg forstår hvordan iFightDepression kan påvirke 
arbeidet mitt. 

A4. Jeg kan se den potensielle verdien av 
iFightDepression i arbeidet mitt. 
 

A4. Jeg kan se den potensielle verdien 
iFightDepression kan ha for arbeidet mitt. 

A6. Jeg mener at bruk av iFightDepression er en 
legitim del av min rolle. 
 

A6. Jeg mener at bruk av iFightDepression kan være 
en legitim del av min rolle. 

A8. Jeg vil fortsette å støtte bruken av 
iFightDepression. 
 

A8. Jeg vil støtte bruken av iFightDepression. 

A10. iFightDepression forstyrrer samarbeidsrelasjoner 
med kollegaer. 
 

A10. iFightDepression kan forstyrre 
samarbeidsrelasjoner med kollegaer. 

A18. Jeg setter pris på den påvirkningen 
iFightDepression har hatt på arbeidet mitt. 

A18. Jeg setter pris på den påvirkningen 
iFightDepression kan ha på arbeidet mitt. 
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5.6 Appendiks 6: Del B av spørreskjemaet 
 

Tabell A3. 

Testledd i del B av spørreskjemaet sammen med tilhørende instruksjoner fra veilederopplæringen. 

 
Testledd 

 
Instruksjon i opplæringen 
 

B1. Hvor mange pasienter har du invitert til å ta i bruk 
iFightDepression? [Ingen, 1-2, 3-4, 5-6, 7 eller mer] 

Veileder skal invitere pasienter som oppfyller inklusjonskriteriene 
til å ta i bruk iFightDepression.  

B2. Har du veiledet minst én pasient helt eller delvis gjennom 
verktøyet? [Ja, Nei]  
Hvis ja: Hvor mange? [Ingen, 1-2, 3-4, 5-6, 7 eller mer] 
 
 

Veileder skal veilede pasienten i bruken av iFightDepression. 
 

B3. Hvor mange av pasientene dine har gitt deg tilgang til utfylte 
humørskårer og arbeidsark? [Ingen, 1-2, 3-4, 5-6, 7 eller mer] 

Det anbefales at veileder har tilgang til utfylte humørskårer og 
arbeidsark, men er ikke obligatorisk. 

B4. Hvor lenge har du brukt verktøyet? [Mindre enn 1 mnd, 1-3 
mnd, 4-6 mnd, 7-11 mnd, mer enn 12 mnd] 

- 

B5. Bruker du noen av disse screeningverktøyene ved mistanke om 
depresjon? [PHQ-9, WHO-5, MADRS, andre, ikke aktuelt for min 
stilling, bruker ikke screeningverktøy] 
 

Ved utvelgelse av pasienter bør veileder alltid vurdere 
depresjonssymptomer ved hjelp av screeningverktøy. 
 

B6. I utvelgelsen av pasienter har jeg kun inkludert pasienter med 
subterskel eller mild til moderat depresjon. [Jeg er enig, jeg er 
delvis enig, jeg er verken enig eller uenig, jeg delvis uenig, jeg er 
uenig] 

Verktøyet er tiltenkt pasienter med subterskel eller mild til moderat 
depresjon. 
 

B7. I utvelgelsen av pasienter har jeg kun inkludert pasienter over 
16 år. [Jeg er enig, jeg er delvis enig, jeg er verken enig eller uenig, 
jeg delvis uenig, jeg er uenig] 

Verktøyet er tiltenkt pasienter over 16 år.  
 

B8. Jeg utforsker alltid selvmordsfare ved mistanke om depresjon. 
[Jeg er enig, jeg er delvis enig, jeg er verken enig eller uenig, jeg 
delvis uenig, jeg er uenig] 

 

Veileder bør alltid utforske selvmordsatferd ved mistanke om 
depresjon.  
 

B9. Anslå gjennomsnittlig antall pasientkontakter (inkludert 
telefonkontakter) du bruker på veiledning per pasient. [Har ikke 
hatt veiledning utover introduksjon til verktøyet, 1-2, 3-4, 5-6, 7 
eller mer] 

Veileder skal ha personlige pasientkontakter minst annenhver uke, 
dvs. 3 hvis pasienten bruker verktøyet i 6 uker.  
 

B10. Hvor mye tid brukes i gjennomsnitt på iFightDepression i 
hver pasientkontakt? [Har ikke gitt veiledning utover introduksjon 
til verktøyet, mindre enn 5 minutter, 5-10 minutter, 10-15 minutter, 
mer enn 15 minutter] 

 

Anbefalt samlet omfang på kontakten er 45 minutter i løpet av 
tiden pasienten bruker verktøyet (ca. 6 uker). 
 

B11. Hvordan skjer veiledningen? [Via epost, via telefon, ansikt-
til-ansikt, annet] 
Hvis ja til ansikt-til-ansikt: Hvor mange konsultasjoner? 

Minste tre møter ansikt-til-ansikt i løpet av bruken av verktøyet. 
Veileder kan gi støtte via telefon, epost eller sms i tillegg.  
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5.7 Appendiks 7: Del C av spørreskjemaet 
 

Tabell A4.  

Oversikt over testledd i del C med tilhørende NPT-konstrukt og referanser. 

Testledd Konstrukt NPT Referanser 

C1. Terapeutfaktorer: Hindringer for bruken av iFightDepression 

C1.1 Jeg opplever tekniske 
problemer 

Kollektiv handling: 
interaksjonell 
anvendbarhet 

Alkhaldi et al. (2014)*, Andersson et al. (2009)*, Kivi et al. (2015), Sinclair, 
Holloway, Riley & Auret, (2013), Titzler et al. (2018) 

C1.2 Jeg har vanskeligheter 
med å beregne honorar for 
veiledningen 

Kollektiv handling; 
interaksjonell 
anvendbarhet 

Titzler et al. (2018) 

C1.3 iFightDepression er ikke 
integrert i 
journalsystemet/helsesystemet 

Kollektiv handling; 
interaksjonell 
anvendbarhet 

Alkhaldi et al. (2014)*, Andersson et al. (2009), Andersson & Hedman (2013)*, 
Drozd et al. (2016)*, Kivi et al. (2015), Titzler et al. (2018), Topooco et al. (2017) 

C1.4 Jeg er bekymret for 
begrensede muligheter til å 
tilpasse behandlingen til 
individuelle behov 

Kognitiv deltakelse; 
legitimering 

Kivi et al. (2015), Titzler et al. (2018), van der Vaart et al. (2014) 

C1.5 Jeg er bekymret for 
begrensede muligheter til å 
håndtere akutte kriser 

Kognitiv deltakelse; 
legitimering 

Titzler et al. (2018) 

C1.6 Jeg opplever tidsmangel 
i klinisk praksis; for korte 
konsultasjoner, konkurrerende 
arbeidsoppgaver etc.  

Kollektiv handling; 
interaksjonell 
anvendbarhet 

Kivi et al. (2015), Littlewood et al. (2015), Mair et al. (2012)*, Titzler et al. 
(2018), Waller & Gilbody (2009)*, Wilhelmsen et al. (2014) 

C1.7 Jeg har ikke tillit til 
datasikkerheten  

Kollektiv handling; 
interaksjonell 
anvendbarhet 

Andersson et al. (2009)*, Mair et al. (2012)*, Waller & Gilbody (2009)* 

C1.8 Jeg er bekymret for den 
terapeutiske relasjonen 

Kognitiv deltakelse Sinclair et al. (2013), Topooco et al. (2017) 

C1. 9 Jeg er bekymret for 
manglende mulighet til å 
følge opp progresjonen i 
verktøyet 

Kollektiv handling; 
interaksjonell 
anvendbarhet 

Littlewood et al. (2015), Sinclair et al. (2013), Wilhelmsen et al. (2014) 

C1.10 Jeg ønsker å diskutere 
pasientens liv heller enn 
progresjonen i verktøyet 

Koherens Wilhelmsen et al. (2014) 

C1.11 Jeg forstår ikke hva 
veiledningen skal bestå av og 
hvorfor dette bedrer 
behandlingen 

Koherens; 
individuell 
spesifisering 

Littlewood et al. (2015), Wilhelmsen et al. (2014) 

C1.12 iFightDepression 
strider med mitt teoretiske 
ståsted 

Kognitiv deltakelse Perle et al. (2013), Wangberg et al. (2007) 

C1.13 Jeg kjenner for lite til 
kognitiv terapi 

Kollektiv handling; 
anvendbarhet av 
ferdigheter 

Andersson et al. (2009)*, Perle et al. (2013), Wangberg et al. (2007) 

C1.14 Jeg har negative 
holdninger til e-helse 

Koherens Alkhaldi et al. (2014)*, Andersson et al. (2009)* 

C2. Terapeutfaktorer: Fasilitatorer for bruken av iFightDepression 
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C2.1 At pasienten gir deg 
tilgang til humørskårer og 
arbeidsark 

Kollektiv handling; 
interaksjonell 
anvendbarhet 

Titzler et al. (2018) 

C2.2 iFightDepression 
effektiviserer tidsbruk på 
depresjonsbehandling 

Kollektiv handling; 
interaksjonell 
anvendbarhet 

Hedman et al. (2014), Kooistra et al. (2016), Titzler et al. (2018), Waller & 
Gilbody (2009)* 

C2.3 iFightDepression er 
brukervennlig 

Kollektiv handling; 
interaksjonell 
anvendbarhet 

Alkhaldi et al. (2014)*, Andersson et al. (2009)*, Kivi et al. (2015), Mair et al. 
(2012)*, Titzler et al. (2018), Wilhelmsen et al. (2014) 

C2.4 iFightDepression gir økt 
tilgjengelighet av 
depresjonsbehandling 

Kognitiv deltakelse Hedman et al. (2014), Littlewood et al. (2015), Sinclair et al. (2013), Topooco et 
al. (2017), Wilhelmsen et al. (2014) 

C2.5 iFightDepression gjør 
det lettere å gjennomføre 
evidensbasert behandling 

Kognitiv deltakelse/ 
kollektiv handling 

Andrews & Williams (2015)*, Kooistra et al. (2016), Wilhelmsen et al. (2014) 

C2.6 iFightDepression bidrar 
med strukturert agenda til 
behandlingen 

Kognitiv deltakelse/ 
kollektiv handling 

Wilhelmsen et al. (2014) 

C2.7 Jeg har et teoretisk 
ståsted som er i 
overensstemmelse med 
kognitiv terapi 

Kognitiv deltakelse Andersson et al. (2009)*, Perle et al. (2013), Wangberg et al. (2007) 

C2.8 Jeg får mulighet til å gi 
mer omfattende 
depresjonsbehandling enn 
tidligere 

Kognitiv deltakelse Andersson et al. (2009)* 

C3. Pasientfaktorer: Hindringer for bruken av iFightDepression 

C3.1 Pasienten opplever 
tekniske problemer 

Kollektiv handling; 
interaksjonell 
anvendbarhet 

Etzelmueller et al. (2018) 

C3.2 Pasienten har dårlig 
motivasjon 

Kollektiv handling; 
interkasjonell 
anvendbarhet 

Etzelmueller et al. (2018), Sinclair et al. (2013) 

C3.3 Pasienten viser lav 
forpliktelse til å gjøre arbeidet 

Kollektiv handling; 
interaksjonell 
anvendbarhet 

Topooco et al. (2017) 

C3.4 Pasienten har manglende 
tillit til datasikkerhet 

Kollektiv handling; 
interaksjonell 
anvendbarhet 

Topooco et al. (2017) 

C3.5 Pasienten har manglende 
tillit til konfidensialitet 

Kollektiv handling; 
interaksjonell 
anvendbarhet 

Topooco et al. (2017) 

C3.6 iFightDepression er for 
krevende for depresjonens 
alvorlighetsgrad 

Kollektiv handling; 
interaksjonell 
anvendbarhet 

DiMatteo et al. (2000), Kivi et al. (2015), Titzler et al. (2018), Topooco et al. 
(2017) 

C3.7 Pasienten har for lite tid 
i hverdagen 

Kollektiv handling; 
interaksjonell 
anvendbarhet 

Sinclair et al. (2013), Waller & Gilbody (2009)* 

C3.8 iFightDepression er for 
fleksibelt og gjør det lett å 
unngå 

Kollektiv handling; 
interaksjonell 
anvendbarhet 

Littlewood et al. (2015) 

C3.9 Pasienten har tvil om 
effekten av iFightDepression 

Kollektiv handling; 
interaksjonell 
anvendbarhet 

Apolinário-Hagen et al. (2017), Titzler et al. (2018) 

C3.10 Pasienten har negative 
holdninger til e-helse 

Kollektiv handling; 
interaksjonell 
anvendbarhet 

Apolinário-Hagen et al. (2017), Titzler et al. (2018), Wilhelmsen et al. (2014) 

C3.11 Det er begrensede 
muligheter til å tilpasse 
behandlingen til individuelle 
behov 

Kognitiv deltakelse Kivi et al. (2015), Titzler et al. (2018), van der Vaart et al. (2014) 

C3.12 Pasienten har 
komorbide vansker 

Kollektiv handling; 
interaksjonell 
anvendbarhet 

Andersson et al. (2009)*, Kooistra et al. (2016) 
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C3.13 Pasienten har dårlige 
datakunnskaper 

Kollektiv handling, 
anvendbarhet av 
ferdigheter 

Etzelmueller et al. (2018), Topooco et al. (2017) 

C4. Pasientfaktorer: Fasilitatorer for bruken av iFightDepression 

C4.1 At veileder har tilgang 
til humørskårer og utfylte 
arbeidsark 

Kollektiv handling; 
interaksjonell 
anvendbarhet 

Titzler et al. (2018) 

C4.2 iFightDepression gir 
opplevelse av økt agens; 
pasienter tar større del i egen 
behandling 

Kognitiv deltakelse Ahluwalia et al. (2010), Lillevoll et al. (2013), Littlewood et al. (2015), Titzler et 
al. (2018), van der Vaart et al. (2014), Wilhelmsen et al. (2013) 

C4.3 iFightDepression er en 
nyskapende tilnærming 

Kognitiv deltakelse Titzler et al. (2018) 

C4.4 iFightDepression er 
fleksibelt, kan brukes når man 
ønsker det og i eget tempo 

Kollektiv handling; 
interaksjonell 
anvendbarhet 

Etzelmueller et al. (2018), Kivi et al. (2015), Littlewood et al. (2015), Todkill & 
Powell (2013), van der Vaart et al. (2014), Wilhelmsen et al. (2014), Wilhelmsen 
et al. (2013) 

C4.5 Det er betryggende at 
det kan brukes ved behov 

Kognitiv deltakelse Littlewood et al. (2015) 

C4.6 iFightDepression gir økt 
tilgjengelighet av behandling 

Kognitiv deltakelse Hedman et al. (2014), Littlewood et al. (2015), Sinclair et al. (2013), Topooco et 
al. (2017), Wilhelmsen et al. (2014) 

C4.7 iFightDepression 
muliggjør oppfølging uten å 
måtte reise til 
behandlingsinstitusjonen 

Kollektiv handling; 
interaksjonell 
anvendbarhet 

Etzelmueller et al. (2018), Todkill & Powell (2013) 

C4.8 iFightDepression er 
brukervennlig 

Kollektiv handling; 
interaksjonell 
anvendbarhet 

Alkhaldi et al. (2014)*, Andersson et al. (2009)*, Kivi et al. (2015), Mair et al. 
(2012)*, Titzler et al. (2018), Wilhelmsen et al. (2014) 

C4.9 iFightDepression er en 
mer anonym behandlingsform 
som reduserer stigma 

Kognitiv deltakelse Littlewood et al. (2015), Titov et al. (2018)* 

Notat. *oversiktsartikler 
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5.8 Appendiks 8: Samtykkeskjema 
 

 

 
 
Figur A3. Bilde av samtykkeskjemaet alle 26 deltakere måtte fylle ut. 
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5.9 Appendiks 9: Behandlingsintegritet i Norge og 
Tyskland 
 

 

Figur A4. Grafisk fremstilling av forholdet mellom antall inviterte pasienter og veiledede pasienter i Norge og Tyskland. 

 

 

Figur A5. Grafisk fremstilling av antall pasientkontakter og tid brukt på veiledning i hver pasientkontakt i Norge og 

Tyskland. 

 
 

 


