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Sammendrag 

Problemstilling: Stasjonsgata legekontor i Hokksund har flere pasienter diagnostisert med 

mild til moderat depresjon. Mange av legene anvender ikke kognitiv adferdsterapi ved 

behandling av disse pasientene. Dette til tross for at nasjonale og internasjonale retningslinjer 

anbefaler kognitiv adferdsterapi som førstevalg. Vi ønsker å øke bruken av kognitiv 

adferdsterapi ved nyoppstått mild til moderat depresjon for å gi pasientene den beste 

behandlingen.   

 

Kunnskapsgrunnlag Data fra to kliniske oppslagsverk (UpToDate og BMJ Best Practice) og 

Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer (HDIR) bekrefter klinisk effekt av kognitiv 

adferdsterapi i behandling av mild til moderat depresjon. Uptodate og HDIR anbefaler 

kognitiv adferdsterapi fremfor antidepressiva som førstevalg, mens det sidestilles i BMJ Best 

Practices retningslinjer. Sistnevnte har i liten grad tatt hensyn til bivirkninger av 

medikamentell behandling. Det er viktig å unngå unødig bruk av medikamenter med 

potensielle bivirkninger om mulig, og da vårt mikrosystem er et legekontor i Norge velger vi 

å støtte oss på nasjonale retningslinjer som konkluderer med kognitiv adferdsterapi som 

førstevalg.  

 

Dagens praksis, tiltak og kvalitetsindikatorer: Tiltak retter seg mot å bevisstgjøre legene 

på bruk av kognitiv adferdsterapi, samt økt kunnskapen om metoden. Det innebærer 

introduksjonskurs i regi av norsk forening for kognitiv terapi, lunsjworkshops for å vurdere 

caser og evaluere videopptak av konsultasjoner, påminnelser i form av plakater på kontorer, 

og notater fra helsesekretær. Kvalitetsindikatorene for prosjektet er 1) andel av konsultasjoner 

hos pasienter med nyoppstått mild til moderat depresjon der kognitiv adferdsterapi er brukt, 2) 

kompetanseskjema utfylt av legene 3) deltagelse på kurs 4) plakater på venterom.  

 

Prosess, ledelse og organisering: Vi foreslår etablering av en prosjektgruppe bestående av  

en spesialist i allmennmedisin, en vikarlege og en helsesekretær. Gruppen skal ha ansvar for 

organisering av kurs, lunsjworkshops, registrere kvalitetsindikatorer, diskutere utfordringer og 

motivere deltageren. Kvalitetsforbedring gjennomføres ved bruk av PUKK- sirkelen.   

 

Diskusjon og konklusjon: Årsaken til lite bruk av kognitiv adferdsterapi skyldes i stor grad 

at legene ikke er bevisste på at dette er den beste behandlingen, og at de har lite kunnskap om 
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metoden. Våre tiltak for å øke bruken av kognitiv adferdsterapi krever motivasjon hos legene, 

men er mulige å gjennomføre, kostnadseffektivt og vil føre til økt selvmestring hos både 

fastlege og pasient.  
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Tema og problemstilling 
Depresjon er en psykisk tilstand karakterisert av senket stemningsleie, interesse- og 

gledesløshet, og energitap eller økt trettbarhet, i tillegg til at man kan ha mange ulike 

ledsagersymptomer (1). Tilstanden er hyppig, og studier har vist at ca. 15-25% kvinner og 7-

12% menn opplever minst én depressiv episode i løpet av livet (2), men tallene varierer i ulike 

studier. Mange opplever flere enn én episode. I primærhelsetjenesten er det vist seg at 

populasjonen med tilbakevendende depressive episoder er større enn de som kun opplever én 

episode over en 10 års periode (3). Studier indikerer at forekomsten av depresjon, særlig lett 

til moderat grad, har økt i andre del av det 20. århundret (4), noe som understreker viktigheten 

av økt oppmerksomhet på dette området. Depresjon blant de sykdommene i verden som gir 

størst tap av leveår og livskvalitet. Primærhelsetjenesten står for behandling av opp mot 80% 

av pasienter med depressive symptomer.  

  

En norsk avhandling basert på data fra HUNT-2 studien viste at mennesker med angst og 

depresjon hadde signifikant økt risiko for å motta uføretrygd sammenlignet med mennesker 

uten psykisk lidelse. Det ble også funnet at depresjon hadde en uavhengig effekt på generell 

mortalitet, med en dose-respons assosiasjon på alvorligheten av depresjonen. Det påvirket 

mortalitet av hjerte-karsykdom og øker risiko for selvmord og påvirker utvikling og oppvekst 

hos barn med deprimerte mødre. For arbeidsgivere utgjør arbeidstakere med depresjon en stor 

økonomisk utgift i form av nedsatt produktivitet og sykefravær (5). De samfunnsmessige 

konsekvensene av dette har satt god behandling av depresjon mer på agendaen de siste årene.  

 

Vårt mikrosystem er Stasjonsgata legekontor i Hokksund. Dette er en gruppepraksis, dvs. at 

flere allmennpraktiserende leger, i dette tilfellet tre leger, deler kontor og har felles 

administrasjon, helsesekretærer, system for prøvetaking, og kan samarbeide om medisinske 

problemstillinger ved behov. Vi valgte dette kontoret da en av oss hadde kjennskap til en av 

legene. Konsultasjoner som omhandlet depressive symptomer og behandling forekommer 

daglig ved kontoret, og legene er interessert i behandling i form av strukturert psykologisk 

behandling, og særlig kognitiv adferdsterapi.   

 

Basert på erfaring fra praksisperioden i allmennpraksis er det varierende hvordan depresjon 

behandles. Dette avhenger av mange faktorer, som for eksempel hvor godt legen kjenner 

pasienten, alvorlighetsgrad av tilstanden og hvilke tiltak som er forsøkt tidligere i forløpet 
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dersom tilstanden har pågått over tid. Pasienter med mild- moderat depresjon har primært sin 

behandling i primærhelsetjenesten. 

 

En norsk studie for pasienter med depresjon i allmennpraksis har kartlagt hvilken behandling 

denne gruppen fikk basert på spørreskjema til pasientene på venterommet (6). Ifølge 

diagnosesystemet som registreres av fastleger blir 30 per 1000 pasienter registrert med 

diagnosen depresjon. Resultatene viste at ca. 35% i denne pasientgruppen hadde snakket med 

fastlegen om sine depressive symptomer, og at 15% ikke hadde tatt det opp på tross av at det 

plaget pasienten. Av pasientene som søkte hjelp ble 40% tatt hånd om kun i allmennpraksis, 

og behandlet med samtaleterapi og/eller antidepressive medikamenter og/eller sykemelding. I 

overkant av 50% ble også henvist til psykolog eller psykiater i løpet av forløpet. 16% totalt 

hadde mottatt kun samtalebehandling hos fastlegen, 12% kun medikamentell behandling, og 

16% kun henvist til psykolog/psykiater. Resterende 55% hadde mottatt mer enn ett 

behandlingsalternativ. Studien viste også at høy alder var assosiert med mer medikamentell 

behandling og færre henvisninger til psykolog eller psykiater. Færre pasienter med høyere 

utdannelse fikk medikamentell behandling enn de med lavere utdannelse.  

 

Vårt mål med oppgaven er å øke bruken av kognitiv atferdsterapi på pasienter med nyoppstått 

mild til moderat depresjon i allmennpraksis. Dette er basert på kunnskap og erfaring om at det 

er potensiale for forbedring på dette området. Flere pasienter vil ha nytte av en slik 

behandling i form av lengre sykdomsremisjon og mindre bruk av medikamenter som blant 

annet kan føre til bivirkninger.  Psykoterapi kan i prinsippet omfatte flere former for 

samtaleterapi. Etter gjennomgang av flere studier ser vi at kognitiv adferdsterapi er best 

studert (7) (8), og vi velger derfor å ta utgangspunkt i denne behandlingsformen. Det er 

forskjellige måter å utføre kognitiv adferdsterapi på i forhold til varighet av konsultasjon, 

intensitet og varighet av behandling. Retningslinjene tar i liten grad for seg hvordan kognitiv 

adferdsterapi detaljert skal utføres. Vi velger derfor å la dette være opp til legen og pasienten 

som sammen kan finne en løsning som fungerer i situasjonen de befinner seg i.     
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Kunnskapsgrunnlag 
Metode 
For å vurdere kunnskapsgrunnlaget for prosjektet vårt har vi definert følgende PICO- 

spørsmål: 

 

Populasjon: Pasienter med mild til moderat depresjon behandlet i allmennpraksis. 

Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi (KAT) som monoterapi, evt. supplert med andre former 

for strukturert psykologisk behandling. 

Control: Medikamentell behandling med antidepressiva eller ingen behandling. 

Outcome: Effekt av behandling, med vekt på klinisk bedring og remisjon, varighet av 

remisjon, og eventuelle bivirkninger. 

 

For å finne svar på spørsmålet har vi gjennomført flere søk i kunnskapspyramiden McMaster 

PLUS med søkeordene ”mild”, ”moderate”, ”depression”, ”treatment” og ”primary care” i 

ulike kombinasjoner. 

 

Videre ønsket vi å sammenlikne internasjonal litteratur med gjeldende norske retningslinjer. 

Derfor har vi besøkt Helsedirektoratets hjemmesider. Her fant vi ”Depresjon- 

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- 

og spesialisthelsetjenesten” (9). En slik sammenligning er viktig for å vurdere om de norske 

retningslinjer står i tråd med anerkjente internasjonale anbefalinger. 

 

Søkeresultater 
Søkene ble gjennomført i McMaster PLUS den 12.09.20. Søketreffene inkluderte kliniske 

oppslagsverk, samt flere kunnskapsbaserte retningslinjer, systematiske oversikter og 

kvalitetsvurderte studier. Av treffene har vi valgt å prioritere to kliniske oppslagsverk fra 

UpToDate og BMJ Best Practice. Kliniske oppslagsverk ligger øverst i kunnskapspyramiden, 

hvor graden av oppsummering og kvalitetsvurdering er høyest. For å vurdere kvaliteten av de 

ulike anbefalingene har vi benyttet Helsebibliotekets sjekklister for kritisk vurdering av 

kapitler i kliniske oppslagsverk og retningslinjer (10). 
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Internasjonale kliniske oppslagsverk 
 

UpToDate: ”Unipolar minor depression in adults: Management” 
 

Hva sier anbefalingen? 

UpToDate anbefaler bruk av psykoterapi som førstelinjebehandling ved mild depresjon (11). 

Av psykoterapiformene er kognitiv atferdsterapi den mest studerte. De viser til en 

metaanalyse som inkluderte 18 randomiserte, kontrollerte studier (RCT) der pasienter med 

mild depresjon behandlet med psykoterapi ble sammenlignet med en kontrollgruppe som 

bestod av pasienter på venteliste og pasienter som mottok ”care as usual” (12). Psykoterapi 

hadde en liten til moderat effekt på depressive symptomer sammenlignet med 

kontrollgruppen. Effekten ble kalkulert ved bruk av instrumenter som måler symptomer ved 

depresjon, som Beck Depression Inventory (BDI) og Hamilton Rating Scale for Depression 

(HRSD). Antall personer som måtte behandles for at en skulle ha nytte av det (Number 

needed to treat, NNT) var 5.10 (95% CI 3.85–7.69). Et annet viktig poeng var at psykoterapi 

ga en signifikant redusert insidens for utvikling av alvorlig depresjon innenfor 6 måneder (RR 

= 0.61) og 12 måneder (RR = 0.74) (12).  

 

En annen metaanalyse omtalt i UpToDate med 6 dobbelt-blindede RCT-er undersøkte effekt 

av behandling for pasienter med mild depresjon som fikk antidepressiva sammenlignet med 

placebo (13). Det var ingen signifikant forskjell i effekt mellom de to (relative risiko (RR) 

0.94, 95% CI 0.81-1.08). UpToDate oppgir ikke litteratur for bruk av psykoterapi i 

kombinasjon med antidepressiva ved mild depresjon.  

 

UpToDate henviser også til en metaanalyse som viser at kognitiv adferdsterapi øker 

varigheten av klinisk bedring sammenlignet med antidepressiva. Studien inkluderer 28 RCT-

er og undersøkte effekten av behandlingsformene i en oppfølgingsperiode med gjennomsnitt 

på 15 måneder (SD=7.25). (7). Forfatterne oppgir at resultatene viste signifikant lengre 

varighet av klinisk bedring etter kognitiv adferdsterapi sammenlignet med antidepressiva. 

Tendensen som beskrives i teksten var at jo lengre tid som gikk, jo større var fordelen for 

kognitiv atferdsterapi sammenliknet med antidepressiva (7), men det er ikke presentert 

konkrete effektmål eller tall som underbygger dette. Det er ikke foretatt en vurdering av 

bivirkninger ved henholdsvis kognitiv terapi og antidepressiva i UpToDates retningslinje. 



 9 

Likevel skriver de at det er viktig å følge opp pasienter som får medikamentell behandling 

under oppstartsfasen med tanke på suicidrisiko (11).  

 

 

Kvalitetsvurdering av anbefaling 

Tema: Det kommer klart frem hva kapitlet handler om, og våre kliniske spørsmål blir besvart 

på en systematisk måte. Populasjonen er også klart beskrevet, og gjelder pasienter med mild 

eller ”minor” depresjon etter gitte kriterier. UpToDate skiller i sine kliniske oppslagsverk 

mellom ”minor” og ”major” depresjon. Vi finner ingen anbefalinger for gruppen av pasienter 

som ligger i kategorien ”moderat” depresjon, og mener dette kan gi rom for usikkerhet med 

tanke på behandlingsvalg. Pasienter med depresjon representerer en svært heterogen gruppe 

med tanke på symptomatologi, og det kan være vanskelig å skulle plassere pasienter i den ene 

eller andre kategorien. 

 

Metode: UpToDate gir en klar oversikt over arbeidsgruppen for oppslagsverket, og oppgir 

fulle navn med titler. Hvordan forfatterne er valgt ut til arbeidet er ikke oppgitt. UpToDate 

beskriver denne prosessen i en egen generell artikkel kalt ”Physician Authors and 

Editors”(14). Generelt stilles høye krav til faglig nivå for kapittelforfatterne i UpToDate, og 

arbeidsgruppen er i dette tilfellet satt sammen av flere professorer og eksperter med lang 

erfaring innen psykiatriske fag. Hvordan kvalitetssikringen av tilgjengelig litteratur er 

gjennomført, og hvilke fremgangsmåter arbeidsgruppen har brukt, fremgår ikke konkret. Det 

gis en generell beskrivelse av prosessen under den nevnte artikkelen (14), men manglende 

detaljer for vårt konkrete kapittel gjør det vanskelig å vurdere og kontrollere kvaliteten på 

metoden som er brukt. Dette er en svakhet. Samtidig viser UpToDate til sine strenge 

standarder for kvalitetssikring, og den generelle metoden de bruker fremstår systematisk og 

velbegrunnet. UpToDate graderer anbefalingen om bruk av psykoterapi fremfor 

antidepressiva til 2C i henhold til GRADE-systemet (svak anbefaling, lav kvalitet på evidens) 

(11). Det finnes ingen spesifikk gradering av evidensen for verken psykoterapi eller 

antidepressivas effekt. Etter gjennomgang av studiene retningslinjene baserer seg på sier vi 

oss enige i UpToDates gradering av anbefaling og evidens. Det er knyttet usikkerhet til 

resultatene i flere av studiene,  eksempelvis presiseres det i metaanalysen «Psychotherapy for 

subclinical depression» at studiene inkludert hadde varierende kvalitet og sprikende 

inklusjonskriterier (12). Likevel er det flere studier som kan vise til en klinisk statistisk 
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signifikant forskjell mellom behandlingsformene. Selv om det er lav kvalitet på evidensen 

peker resultatene i samme retning, og det er grunnlag for å gi en svak anbefaling.   

 

Innhold: Anbefalingene for de ulike behandlingsalternativene er klart beskrevet, og satt opp 

mot hverandre på en oversiktlig måte. Det er knyttet referanser til alle anbefalinger, og det 

vises til flere metaanalyser som understøtter anbefalingene. Anbefalingene er oppdatert, og 

siste tema i kapittelet ble oppdatert senest 26. April 2020. UpToDate forsikrer om 

kontinuerlig oppdateringer av innhold etter hvert som ny evidens blir tilgjengelig og 

gjennomgått. En av redaktørene oppgir en mulig interessekonflikt grunnet sin ansettelse i 

”Mass Medical Society”, men vi ser ingen åpenbar grunn til at dette kan ha påvirket 

anbefalingene. Forfatterne oppgir ingen interessekonflikter utover dette. 

 

Anvendbarhet: Pasientpopulasjonen i kapitlet er representativ for pasienter man kan møte i 

allmennpraksis, og anbefalingene kan anvendes i behandling av disse pasientene. Dette 

forutsetter at man har kunnskap om og er kjent med hvordan kognitiv atferdsterapi og andre 

psykologiske intervensjoner kan og bør brukes i slik behandling. Utover dette kreves ingen 

ressurser annet enn tid og engasjement. 

 

 

BMJ Best Practice: ”Depression in Adults” 
Hva sier anbefalingen? 

 

BMJ Best Practice sidestiller medikamentell behandling med psykoterapi som 

førstelinjebehandling ved mild til moderat depresjon (15). Dette er i hovedsak basert på to 

systematiske oversiktsartikler og metaanalyser. Den ene artikkelen har sett på randomiserte, 

kontrollerte forsøk med varighet på minst 6 uker (16). Metaanalyse av fem studier viste at en 

like høy andel av pasientene responderte på behandling (var i remisjon) etter 8 til 16 uker 

enten de fikk kognitiv adferdsterapi (44%) eller antidepressiva (46%); relativ risiko [RR], 

0.90 [95% CI, 0.76 to 1.07]) (16). Remisjonsraten var lik mellom gruppene (41% vs. 48%; 

RR, 0.98 [CI, 0.73 to 1.32]) også i metaanalysen av tre studiene der pasienter ble fulgt opp i 

12 til 16 uker (16). Metaanalyse av 4 studier viste at 16% ikke fullførte behandlingen i begge 

gruppene (RR, 1.00 [CI, 0.55 to 1.81]) (16). Den andre artikkelen er en sammenstilling av 19 

systematiske oversiktsartikler og viser at pasienter som behandles med kognitiv adferdsterapi 
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har lik respons på behandling som pasienter behandlet med antipsykotika, henholdsvis 45.5% 

og 44.2% av studiedeltakerne nådde behandlingsmålet om halvering av symptombyrden målt 

ved Hamilton Depression Rating Scale score eller tilsvarende (RR 1.10; 95% CI 0.93 to 1.30) 

(17).  

 

BMJ best practice henviser også til en metaanalyse som fant at pasienter med moderat 

depresjon drar mest nytte av kombinasjonsbehandling med psykoterapi og antidepressiva 

(18). Pasienter som fikk kombinasjonsbehandling gikk oftere i remisjon enn de behandlet bare 

med antidepressiva, med høyest odds ratio (OR, 2.36; 95% CI, 1.58-3.55) 4 måneder etter 

oppstart av behandling (18) . I tillegg hadde pasienter som fikk psykoterapi i kombinasjon 

med antidepressiva i akuttfasen lavere risiko for tilbakefall målt etter 1 år sammenlignet med 

de som fikk bare antidepressiva (OR=4.56 (95% CI, 0.79–26.30) (18). Det er i liten grad tatt 

hensyn til bivirkninger ved psykoterapi eller antidepressiva i retningslinjen. I artiklene som 

tillegges størst vekt presiseres det at de anvendte studiene i liten grad rapporterte om 

bivirkninger, og at man derfor ikke kan trekke noen konklusjon om forskjellen på 

behandlingsformene (16, 17). Det nevnes at en bør være klar over av antidepressiva kan føre 

til økt suicidrisiko hos pasienter under 25 år 3-6 uker etter oppstart (19). Det er ikke 

sammenlignet risiko for tilbakefall ved behandlingene. 

 

Kvalitetsvurdering av anbefalingen 

Tema: BMJ har et relativt oversiktlig oppsett der det kommer tydelig frem i sammendraget 

hva retningslinjen tar for seg. Like etter følger avsnittet som definerer populasjonen for 

retningslinjen: pasienter med «minor» (subtreshold) depresjon med 2- 4 depressive 

symptomer som varer under 2 uker og «major» med minst 5 depressive symptomer som 

videre kan klassifiseres som mild, moderat og alvorlig depresjon. Retningslinjen omfatter 

også pasienter med persisterende depressive symptomer. Målet for behandlingen og 

forventede helsemessige fordeler ved å følge anbefalingen kommer ikke tydelig fram i 

sammendraget, men er å finne i underkapittelet «management».  

 

Metode: Forfatter og peer reviewer er lett tilgjengelig med stillingstittel og arbeidssted. 

Hvorfor nettopp disse har skrevet retningslinjen kommer ikke fram, men det er et 

kvalitetstegn at retningslinjen er fagfellevurdert. Under referanser for hele retningslinjen 

«depression in adults» er det listet opp 5 hovedreferanser som har blitt mest vektlagt i tillegg 

til 317 andre referanser. Hovedreferansene består av to metaanalyser (20, 21) , et systematisk 
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review (22), og to andre retningslinjer (23, 24).  Hvilke kriterier de har brukt for å velge ut 

nettopp disse referansene er ikke oppgitt, og dette er en svakhet med retningslinjen. 

Kvaliteten på evidensen bak anbefalingen om sidestilling av psykoterapi og medikamentell 

behandling for mild til moderat depresjon er gradert ”B” (moderat styrke) i henhold til 

GRADE-systemet. Dette ser i stor grad ut til å være basert på de to studiene som er 

hovedgrunnlaget for konklusjonen, da de begge har konkludert med moderat styrke på sine 

resultater (16, 17). Etter gjennomgang av referanser oppgitt hos de andre retningslinjene ser vi 

at det generelt er knyttet usikkerhet til resultatene i studier som sammenligner 

behandlingsformene. Styrken på anbefalingen er ikke gradert med tall som i UpToDate. Det 

er imidlertid oppgitt en BMJ rating, ”effectiveness”, som oppgir at det ikke er klinisk 

signifikant forskjell på effekten mellom kognitiv adferdsterapi og medikamentell behandling. 

Det er ikke oppgitt hvordan dette er regnet ut eller styrken på dette. Det er en svakhet at det 

ikke foreligger en vurdering av styrke på hverken anbefaling eller kvalitet på evidensgrunnlag 

for alle punktene retningslinjen omfatter.  

 

Innhold: Det er enkelt å navigere på siden og finne fram til hvilken populasjon man ønsker å 

undersøke behandling for. Videre er behandlingsalternativene rangert, og det følger en 

begrunnelse med tilhørende referanser. Måten anbefalingene er organisert på i separate 

underkapitler er noe rotete, og man må trykke seg mye fram og tilbake for å få oversikt. 

Anbefalingene ble sist oppdatert 5. november 2019, men kontrollert 19. september 2020. 

Forfatterne oppgir ingen interessekonflikter. 

 

Anvendbarhet: Innholdet i retningslinjen er anvendbar for vår pasientpopulasjon. En 

fordeling av pasientpopulasjonen i mild, moderat og alvorlig depresjon gjør det enkelt for 

klinikerne å tilpasse behandlingen for hver enkelt pasient.  

 

 

Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer 
Hva sier retningslinjene? 

Helsedirektoratet anbefaler kognitiv adferdsterapi og andre psykologiske intervensjoner 

framfor antidepressiva som førstevalg ved mild til moderat depresjon i allmennpraksis (9). 

Andre former for psykologisk intervensjon inkluderer strukturerte problemløsningsteknikker, 

råd mot søvnproblemer, angstmestring og oppfordring til fysisk aktivitet. Anbefalingene til 
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Helsedirektoratet baserer seg i hovedsak på NICE- clinical guidlines’ «depression: 

management of depression in primary and secondary care» (25, 26). 

 

En   metaanalyse fra 2011 undersøkte 17 RCT-studier av psykologiske intervensjonen hos 

3100 pasienter (8). Metaanalysen måler effektørrelse ved å bruke «Cohen’s d». Metoden 

kalkulerer en standardisert «mean difference» mellom psykologisk intervensjon og 

kontrollgruppen i dette tilfellet. En effektstørrelse på 0.8 regnes som høy, 0,5 moderat og 0,2 

som lav (26). Studien fant en fordel i slik behandling framfor «usual care», «waiting list», 

«placebo» eller «another control group» med effektestimat d=1,02, (95% CI 0.76 til 1.28), 

spesielt kognitiv atferdsterapi- intervensjoner (d=1.25, 95% CI 0.94 til 1.55) sammenlignet 

med andre intervensjoner.  Studien trekker også frem at intervensjonen er kostnadseffektiv, 

samt effektiv.  

 

En annen metaanalyse fra 2011(27) undersøkte 7 RCT-studier, som inkluderte 1362 pasienter. 

Studien viste en liten, men signifikant effekt av lavintensitets psykologisk terapi (d=0.28; 

95% CI 0.14 til 0.42; p<0.001), sammenlignet med en kontrollgruppe. Studien viste videre at 

behandlingen hadde effekt etter fire til tolv uker sammenlignet med kontrollgruppen. Den 

gjennomsnittlige oppfølgingen var på fire til seks måneder med en effektsørrelse på d=0.18 

(95% CI: -0.01til 0,37).  

 

Videre påpeker retningslinjen at effekten av medikamentell behandling ikke er godt 

dokumentert. En metaanalyse fra 2011(28) undersøkte effekten av 4 forskjellige 

antidepressive medikamenter (amitryptyline, fluoxetine, isocarboxazid og paroxetine) mot 

placebo i 6 RCT- studier med 468 pasienter med mild depresjon.  Ingen signifikant forskjell 

ble funnet mellom bruken av medikamenter og placebo (RR 0.94, 95% CI 0.81-1.08). NICE- 

guidelines for «The treatment and management of depression i adults» (29) anbefaler videre 

ikke medikamentell behandling hos personer med mild depresjon grunnet dårlig «risk- benefit 

ratio» med tanke på bivirkninger som blant annet hodepine, gastrointestinale plager 

symptomer og hyponatremi. Grunnlaget for «risk-benefit ratio» vurderingen er ikke oppgitt, 

og det henvises til en eldre retningslinje som ikke er å finne i artikkelen. Helsedirektoratet 

konkluderer likevel med at risikoen for bivirkninger er vurdert større enn fordelene ved bruk 

av antidepressiva ved mild til moderat depresjon. 
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Helsedirektoratet anbefaler man bør vurdere medikamentell behandling dersom 

depresjonssymptomene vedvarer etter at andre intervensjoner er forsøkt, styrken på 

anbefalingen er gradert til C etter GRADE systemet. Det er ikke referert til noen spesifikk 

studie eller analyse som forklarer begrunnelsen bak denne vurderingen, men ut i fra 

«graderingsskjema for evidenshierarki og anbefalinger» kan det se ut som om denne 

anbefalingen er basert på ekspertvurdering i form av en komiterapport (9).  

 

Kvalitetsvurdering av retningslinjene 

Formål og omfang: Retningslinjen skal fungere som en veileder i primærhelsetjenesten for 

diagnostisering og behandling av pasienter med depressive lidelser. Det er ønskelig å styrke 

evidensbasert psykologisk praksis og rett bruk av medikamenter. Flere depressive tilstander er 

beskrevet, hvor underkapittelet om mild til moderat depresjon er relevant for vår oppgave. 

Populasjonen omfatter pasienter over 18 år. 

 

Involvering av relevante parter: Arbeidsgruppen som har utarbeidet anbefalingen 

inkluderer personer fra ulike faggrupper. Dette inkluderer blant annet psykologer, psykiatere, 

allmennpraktikere, samfunnsmedisinere, sykepleiere og brukerrepresentanter. 

Enkeltpersonenes hovedoppgave eller bidrag er ikke beskrevet i detalj. Hvordan de er valgt ut 

til arbeidet er heller ikke beskrevet. 

 

Metodisk nøyaktighet: Anbefalingene i retningslinjene er bygget på en systematisk 

gjennomgang og kvalitetsvurdering av relevant litteratur. Dette inkluderer databaser som 

MEDLINE, PsycINFO, EMBASE og The Cochrane Library. Retningslinjene er også basert 

på tidligere norske og internasjonale retningslinjer. Det kommer ikke tydelig frem hvilke 

søkeord, inklusjons- og eksklusjonskriterier som er brukt for utvelgelsen av studier. 

Anbefalingen er gradert etter A, B, C og GP, som er en tilpasset versjon av 

graderingssystemet brukt i NICE clinical guidelines 23: ”Management of Depression in 

Primary and Secondary care”. Styrken på anbefalingen er ikke spesifisert, men fra tabell 1 

kommer det frem at en anbefaling gradert ”B” har et evidensnivå på 2 eller 3 (9). Dette betyr 

at kunnskapsgrunnlaget er basert på minst én kontrollert, godt utformet studie (som mangler 

randomisering), eller ikke- eksperimentelle, godt utformede deskriptive studier. Manglende 

randomisering er altså en svakhet. Det foreligger heller ingen beskrivelse av hvordan 

vurderingen er gjennomført, noe som gjør kvalitetssikring vanskelig. Det er også en svakhet 

at retningslinjene ble gitt ut i 2009. De inkluderer derfor ikke studier publisert de siste årene. 
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Om retningslinjene har blitt revidert eller kontrollert siden 2009 kommer ikke tydelig frem. 

Noe av styrken til retningslinjene ligger ved erfaringen til arbeidsgruppen, og at arbeidet har 

blitt vurdert gjennom en bred ekstern høring. 

 

Klarhet og presentasjon: Retningslinjene legger frem spesifikke anbefalinger for hvilke 

behandlingsformer som er hensiktsmessige. De er delt inn etter underkapitler som gjør de 

enkle å bruke og finne frem i. Anbefalingene er tydelige og enkle å finne i markerte kolonner 

på slutten av hvert kapittel. Disse inkluderer både retningslinjer for psykologisk intervensjon 

og når det kan være hensiktsmessig med medikamentell behandling. 

 

Anvendbarhet: Pasientpopulasjonen er representative for de man møter i allmennpraksis. 

Behandlingsanbefalinger etter ulike depressive tilstander gjør det enkelt for behandler å 

orientere seg, og å behandle pasientene korrekt etter deres diagnose. Implementeringen er 

kostnadseffektiv, men krever tilstrekkelig kunnskap hos behandler om bruk av psykologisk 

intervensjon.  

 

Redaksjonell uavhengighet: Arbeidsgruppen har blitt vurdert som habile vedrørende mulige 

interessekonflikter. 

 

Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget 
Pyramidesøket har gitt svar på PICO-spørsmålet vårt i form av kvalitetsvurderte og 

oppsummerte kliniske oppslagsverk, men resultatet er ikke entydig. Både UpToDate (11), 

BMJ Best Practice (15) og Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer (9) bekrefter klinisk 

effekt av kognitiv atferdsterapi i behandling av mild til moderat depresjon. UpToDate og 

Helsedirektoratet anbefaler kognitiv adferdsterapi som førstevalg fremfor medikamentell 

behandling. Dette begrunnes med utilstrekkelig dokumentert klinisk effekt av antidepressiva, 

potensielle bivirkninger av legemidlene, og hyppigere tilbakefall ved avsluttet behandling 

med kortere varighet av remisjon (9, 11). BMJ Best Practice på sin side sidestiller kognitiv og 

medikamentell behandling som førstevalg i behandling av mild til moderat depresjon da 

studiene de har undersøkt konkluderer med at det ikke er noen signifikant forskjell mellom 

behandlingsformene (15). Det er i liten grad tatt hensyn til bivirkninger ved psykoterapi eller 

medikamenter i retningslinjen da forfatterne av retningslinjen vurderte at 
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kunnskapsgrunnlaget på dette området var utilstrekkelig (16, 17). Dette gjelder også 

UpToDate (11)     

 

Det kan være flere årsaker til at retningslinjene trekker ulike konklusjoner. 

Inklusjonskriteriene for studier vil være ulike, og videre vil panelene som utarbeider 

retningslinjene vektlegge ulike utfall ulikt. Det kan være forskjell på hva retningslinjen anser 

som viktigst å få svar på. Videre vil måten retningslinjene velger å definere og dele inn 

depresjon ha betydning for anbefalingene, samt hva de har satt som standard for mål på effekt 

av behandling. Hvor mange studier som inkluderes og hvordan kvaliteten på studiene 

vurderes vil også påvirke styrken på evidensen til retningslinjene.  

 

For å gi et godt svar på vårt PICO-spørsmål burde retningslinjene ideelt sett inkludert studier 

der bruk av psykoterapi og antidepressiva er sammenlignet med hverandre, placebo og i 

kombinasjon. I tillegg til kort og langtidseffekt burde også tilbakefall etter opphør av 

behandling vært undersøkt. Også bivirkninger ved begge metoder burde vært kartlagt og tatt i 

betraktning før anbefalingen om førstelinjebehandling. Ingen av retningslinjene har inkludert 

studier som oppsummerer alt dette med et godt evidensgrunnlag.  

 

Vår vurdering er at kognitiv atferdsterapi bør være førstelinjebehandling ved mild til moderat 

depresjon i allmennpraksis. Ethvert legemiddel som ikke er nødvendig bør unngås, både med 

tanke på bivirkninger og interaksjoner med andre legemidler. UpToDate og HDIR 

konkluderer begge med denne anbefalingen, og tar i størst grad høyde for bivirkninger, mens 

BMJ Best Practice sidestiller de to behandlingsmetodene. Felleskatalogen lister opp svært 

vanlige bivirkninger ved bruk av antidepressive medikamenter, blant annet kvalme, hodepine, 

fatigue, forstoppelse og palpitasjoner (30, 31), noe som bør tas høyde for ved valg av 

førstelinjebehandling. Da vårt mikrosystem er et allmennlegekontor i Norge velger vi å 

tillegge de nasjonale retningslinjene mest vekt da disse er i laget med formål å gi en 

anbefaling til norsk helsetjeneste (9). .  
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Dagens praksis, tiltak og indikatorer 
Mikrosystem  
Vi har kontaktet Stasjonsgata legekontor i Hokksund, som drives av tre leger og to vikarleger, 

samt to sekretærer. Vi har hatt kontakt med Dr. Stine Kirsch Warlo via telefon, mail og zoom- 

møter, noe som har fungert godt. Stine er spesialist i allmennmedisin og har jobbet på 

kontoret i over 30 år.  

 

Hokksund ligger i kommunen Øvre Eiker. I følge folkehelseprofilen ligger kommunen 

signifikant dårligere enn landet som helhet når det gjelder psykiske symptomer eller lidelser 

(32). Andelen i aldersgruppen 15-29 år med psykiske symptomer og lidelser, er høyere enn i 

landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Statistikken viser en 

overhyppighet både av diagnostisert sykdom og bruk av medisiner mot psykisk sykdom. 

Erfaringen fra tjenestene er også at det er et stort press med tunge psykiske problemer i 

befolkningen (33).  

 

Kvalitetsindikatorer  
For å vurdere effekten av kvalitetsforbedringsprosjektet trengs noen målbare 

kvalitetsindikatorer som kan hjelpe oss å belyse effekten av prosjektet. (34).  

Prosessindikatorer beskriver konkrete aktiviteter i et pasientforløp.  

Den første kvalitetsindikatoren vi vil bruke i prosjektet er «Bruk av Takst 615». Takst 615 for 

kognitiv atferdsterapi i allmennpraksis lyder: ” Samtaleterapi ved allmennlege med minst 15 

minutters varighet med pasienter med psykiske lidelser. Samtalen må avvike fra en vanlig 

samtale om medisinske problemstillinger, og være av terapeutisk karakter” (35). Det må være 

sammenheng mellom pasientens psykiske lidelse og samtaleterapien. Taksten kan benyttes av 

alle allmennpraktiserende leger. Dersom konsultasjonen tar mer enn 20 minutter, kan 

tidstakster benyttes i tillegg (35). Takst 615 fungerer som en enkelt målbar kvalitetsindikator 

for prosjektet. Den sier noe om hvilket tilbud pasienten mottar og hvor ofte helsepersonell 

utfører prosedyrer og er derfor en prosessindikator. Taksten genererer inntjening og kan være 

en motivasjon for fastleger til økt bruk av kognitiv adferdsterapi. Konsultasjoner hvor takst 
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615 blir brukt på pasienter med mild til moderat depresjon måles ved at man henter ut antall 

ganger taksten er brukt fra journalsystemet. Dette gjøres før prosjektet starter, så 

sammenligner man dette med antall ganger den er brukt etter endt prosjektperiode. Det er 

særlig en utfordring ved denne kvalitetsindikatoren. Det første er at taksten for kognitiv 

adferdsterapi også benyttes ved mer alvorlige depresjoner, og det er utfordrende å skille 

mellom ulike grader av depresjon basert på takstsystemet ICPC-2. Imidlertid er det 

overveiende sannsynlig at en generell økt bruk av taksten også vil gjenspeile økt bruk av 

taksten for den pasientgruppen som er aktuell for dette kvalitetsforbedringsprosjektet, nemlig 

pasienter med mild og moderat depresjon.  

Den andre kvalitetsindikatoren vi ønsker å innføre handler om kvaliteten av konsultasjonene. 

Det er vesentlig ikke bare å kjenne til bruk av kognitiv adferdsterapi, men også kvaliteten for 

å si noe om effekten av tiltaket for pasientene. Vi vil derfor bruke et skjema for kartlegging av 

ferdigheter i kognitiv adferdsterapi (vedlegg 1) som kvalitetsindikator nummer 2. Legen skal 

blant annet svare på graden av beherskelse ved utførelse av kognitiv adferdsterapi, kontakt 

med pasienten under behandlingen, og hvor komfortabel legen er under konsultasjonen. 

Skjemaet har en score fra 0 til 21. Legen skal fylle ut dette i planleggingsfasen og etter endt 

prosjekt. Slik kan man se på effekten av prosjektet og om det har vært en forbedring for den 

enkelte lege. Dette er en enkel indikator å måle da vi vil få konkrete tall som er 

sammenlignbart med score før prosjektstart. Det er viktig at legen er ærlig og svarer så godt 

vedkommende kan. En feilkilde kan være at legen overvurderer sine evner etter fullført kurs. 

Denne feilkilden tenker vi er minimal basert på at det er samme person som besvarer 

skjemaet, og at vedkommende først og fremst sammenligner seg med sitt eget resultat før 

oppstart av behandling.   

 

Strukturindikatorer Ved fullført prosjekt ønsker vi å kontrollere at alle legene har deltatt på 

introduksjonskurset, indikatoren blir da målbar ved å se hvor mange som har deltatt, og hvor 

mange som ikke har deltatt. Vi ønsker også å kontrollere at plakatene som minner om bruken 

av kognitiv adferdsterapi faktisk er hengt opp på alle kontorer. Dette er indikatorer som ikke 

inkluderes i en tidsserie, noe som er en svakhet med denne indikatoren. Likevel synes vi det 

er viktig å inkludere denne da vi ønsker å se om tiltakene faktisk har blitt gjennomført. 
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Dagens praksis  
På kontoret er det omtrent 60- 70 pasienter i uken som kommer inn med diagnosen mild- 

moderat depresjon. Fastlegen Stine sier hun selv er en aktiv bruker av kognitiv adferdsterapi i 

sin praksis med pasientene og opplever at det har god effekt. Hun kunne gjerne tenke seg å 

øke bruken av dette, og ønsker tiltak for dette på sitt kontor. Selv om Stine er komfortabel 

med kognitiv adferdsterapi, er ikke alle på legekontoret det. Det er to unge leger i 30- årene 

som er fast ansatt, samt en ung legevikar som ikke bruker kognitiv adferdsterapi like ofte.  

 

Tiltak for å øke bruken av KAT 
For å øke bruken av kognitiv adferdsterapi er det nødvendig med både økt kompetanse blant 

leger og annet personale på kontoret, samt å øke fokus på kognitiv adferdsterapi som 

behandlingsform for pasientene. Dette kan føre til økt mestringsfølelse og ønske om å bruke 

behandlingsformen blant legene. Vi ønsker å igangsette ulike tiltak for å oppnå dette.  

Motivasjon før oppstart av prosjektet. For å oppnå fellesskap og oppslutning for økt bruk 

av kognitiv adferdsterapi, skal kontoret ha et fellesmøte der de informeres om det nye 

prosjektet. Målet er å skape en felles oppslutning om prosjektet blant legene på kontoret. I 

tillegg skal legene få tildelt et kompendium med tilstrekkelig informasjon om kognitiv 

adferdsterapi. Dette innebærer utfyllende informasjon om behandlingen og tips til 

anvendelsesområde og bruk, slik at legene kan sette seg inn i dette på forhånd og være mer 

likestilt i kompetansenivå før prosjektstart.   

Introduksjonskurs. Neste steg er introduksjonskurs i regi av Norsk forening for kognitiv 

adferdsterapi på fastlegekontoret. Denne foreningen skreddersyr et tilpasset program for 

fastlegekontoret. Kurset består av foredrag, tips og triks, og øving på hverandre med 

underviseren fra foreningen som veileder. Fastlegene setter av en halv dag til dette.  

Registrering av bruk av KAT (takst 615). Bruk av takst 615 i konsultasjonen er en av våre 

målbare kvalitetsindikatorer. Data på antall ganger taksten er brukt kan enkelt hentes ut fra 

journalsystemet, hvor man får et samlet antall på hvor mange ganger kontoret totalt har brukt 

den i løpet av 3 måneder, og hvor mange ganger den enkelte lege har brukt den. Taksten må 

være registrert sammen med diagnosekoden mild til moderat depresjon for å ikke hente ut 

bruk ved andre psykiske lidelser. Dette er først og fremst for å måle kvalitetsindikatoren, men 

kan også fungere som en påminnelse for legene om prosjektet. Prosjektgruppen går gjennom 
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disse tallene 3 ganger i løpet av planleggingsfasen. Slik kan de holde oversikt over bruken av 

kognitiv adferdsterapi og presentere utviklingen underveis. Økningen i antall konsultasjoner 

hvor takst 615 brukes vil variere hos de ulike legene, i tillegg vil det variere hvor mange 

pasienter hver lege har med diagnosen mild til moderat depresjon. En økning i bruken vil 

anses som en indikasjon på at prosjektet fungerer, med målsetting om økt bruk av kognitiv 

adferdsterapi. Først og fremst skal legen sammenligne seg med sine egne tall, altså en økning 

i bruk etter endt prosjektperiode sammenlignet med før perioden. Likevel er det også ønske 

om økning i bruk av takst 615 totalt på alle legene. 

Lunsjworkshops og videoopptak av konsultasjoner. Etter introduksjonskurset skal fokuset 

være på å vedlikeholde det legene har lært samt øke deres ferdigheter innenfor kognitiv 

adferdsterapi. Lunsjundervisning skal foregå én gang i uken de første 6 ukene, og deretter 

annenhver uke de neste 6 ukene. Det skal være åpent for å ta opp vanskelige kasus, og 

diskutere ulike tilnærmingsmetoder. Dette styrker kunnskapen rundt bruken av kognitiv 

adferdsterapi i tillegg til at man oppnår kollegial støtte. Etter 3 møter forventer man at legene 

har satt seg tilstrekkelig inn i prosjektet til å kunne ta opptak av sine konsultasjoner med 

samtykke fra pasienten. Dette skal hver lege utføre minst en gang i løpet av perioden på 12 

uker. Slik kan legen lære mer og utvikle seg, samtidig som man lærer av hverandre.  

Videre påminnelse på bruken av kognitiv adferdsterapi. Bruk av plakater på venterommet 

skal brukes for å påminne lege og pasient på kognitiv adferdsterapi som behandlingsform. 

Helsesekretæren skal skrive i timeboken hos mulig aktuelle pasienter “KAT- kandidat?” eller 

”sette av mer tid?”. Dette kan forberede legen før timen, og gjøre vedkommende oppmerksom 

på økt bruk av behandlingsformen.  
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Prosess, ledelse og organisering 
Gjennomføring av prosjektet 
For å strukturere forbedringsprosjektet ønsker vi å bruke metoden utviklet av G. Langley og 

T-Nolan (36). Vi har definert målet vårt og listet opp tiltak for å få nå målet. Videre 

gjennomføres kvalitetsforbedringsprosjektet ved bruk av PUKK-sirkelen/Demings sirkel. Vi 

foreslår at prosjektet vårt i første omgang tilsvarer én sirkel.  

 

Planlegge  
For å lede og organisere kvalitetsforbedringsprosjektet ønsker vi å opprette en prosjektgruppe 

som består av en spesialist i allmennmedisin, en vikarlege og en helsesekretær. Vi inkluderer 

flere yrkesgrupper for å involvere alle som kan påvirke en økning i bruken av kognitiv 

adferdsterapi i et behandlingsforløp. Prosjektgruppen møtes 3 ganger i løpet av 

planleggingsfasen, i uke 1, 6 og 11.  

 

I planleggingsfasen ønsker vi å hente ut data fra journalsystemet på antall ganger takst 615 

har blitt brukt sammen med diagnosekoden mild eller moderat depresjon. Prosjektgruppen 

sørger for dette, og passer på at alle fastlegene fyller ut kompetanseskjemaet (se vedlegg 1). 

Prosjektgruppen skal også organisere introduksjonskurset og finne en passende dag for å 

gjennomføre dette. 

 

Utføre  
Utføringen av prosjektet vil ta 3 måneder. Tiltakene listet opp vil bli innført. Prosjektgruppen 

møtes hver uke de første 4 ukene og deretter annenhver uke de siste 2 månedene. I tillegg til å 

holde oversikt over kvalitetsindikatorene, har prosjektgruppen en viktig funksjon i å diskutere 

utfordringer kollegaer møter på gjennom tiltakene som innføres. Lunsjmøtene er en god arena 

for dette. De skal også sende ut mail med faglig påfyll når det dukker opp relevant litteratur 

på området. Etter 3 måneder med prosjektet fyller legene ut skjema for kartlegging av 

ferdigheter i kognitiv terapi, og det vil være en felles gjennomgang etter endt periode hvor 

man diskuterer effekten av tiltakene. Her må det diskuteres om denne perioden har gitt 

ønskede resultater, eller om man ønsker å videreføre prosjektet ytterligere en periode.   
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Kontrollere 

Data fra oversikten over takst 615 i planleggings- og gjennomføringsfasen vil inkluderes i en 

tidsserie. Ved å bruke statistisk prosesskontroll vil man se etter effekt (37), og få et inntrykk 

av om prosessen er stabil og ikke et uttrykk på tilfeldig variasjon.  I tillegg til gjennomføring 

av nevnte tiltak har vi satt oss følgende mål for prosjektet 

- Takst 615 brukt ved mild til moderat depresjon, målt ved tall fra journalsystemet: 

økning i bruk på 50%. 

- Spørreskjema om ferdigheter i kognitiv adferdsterapi (vedlegg 1): Samtlige leger skal 

ha fylt ut skjemaet før og etter prosjektet. Målet er at legene i gjennomsnitt skal ha en 

økning i poengscore på 50% der det er mulighet for en slik forbedring. 

- Alle leger skal ha gjennomført introduksjonskurset, og det skal være plakater til 

påminnelse om KAT på alle legekontorene og på venterom.  

 

Når er en endring en forbedring?  
Som nevnt sier antall ganger takst 615 brukes ved mild til moderat depresjon imidlertid ikke 

noe om kvaliteten på konsultasjonene. I tillegg til spørreskjemaet om ferdigheter i kognitiv 

adferdsterapi som vil kunne måle kvaliteten på konsultasjonene, har Dr Warlo selv 

kompetanse på kognitiv adferdsterapi og vil kunne kvalitetssikre konsultasjonene ved å gi 

tilbakemelding på videoer som sees i fellesskap på lunsjmøter. Alle legene vil kunne gi 

konstruktive tilbakemeldinger til hverandre. Det er imidlertid viktig være bevisst Hawthorne-

effekten der legene vil kunne endre atferd når de vet at det blir observert, og dermed opptre 

annerledes under konsultasjonen når den filmes enn de vanligvis ville gjort (38). Det er 

essensielt at legene er motiverte til å forbedre seg for pasientenes skyld og ikke for 

kvalitetsforbedringsprosjektet sin skyld.  

 

Korrigere 
Prosessen oppsummeres og det gjøres en evaluering. Har prosjektet blitt gjennomført etter 

planen? Ser vi en tydelig endring, eller er det nødvendig å sette i gang andre tiltak? Var det 

noe som ikke fungerte? Det er mulig at vi etter kvalitetsforbedringsprosjektet kun vil 

observere en trend i bruk av kognitiv adferdsterapi og ikke nødvendigvis en endring. Det vil 

da være behov for at PUKK-sirkelen gjentas, og prosessen korrigeres til man etterhvert vil se 

et skifte. Etter å ha gjort eventuelle nødvendige endringer kan tiltakene implementeres i 

daglig drift. Bruk av taksten for kognitiv adferdsterapi er et kontinuerlig tiltak og vil ikke 
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være begrenset til perioden prosjektet gjennomføres. Dette gjelder også plakater og skjemaer 

til bruk under konsultasjonen. Lunsjmøter, filming av konsultasjoner og tilbakemelding fra 

kollegaer vil også opphøre etter at prosjektet er over. Vi tror at 3 måneder er nok tid til å lære 

kognitiv adferdsterapi på et godt nok nivå til at legene etter dette vil kunne bruke teknikken 

uten videre veiledning, men denne perioden kan forlenges dersom det er behov og interesse 

for det etter endt periode. Prosjektperioden vil fungere som et springbrett for videre erfaring 

og forbedring, da det ikke er tenkt at man skal være utlært uten videre forbedringspotensial 

etter dette. Det er lurt å iblant friske opp kunnskapene til legene på kontoret, og vi foreslår et 

årlig oppfriskningskurs. I forkant av dette kan fastlegene fylle ut spørreskjemaet der 

ferdighetene i kognitiv adferdsterapi så behovet kartlegges.  Samme skjema kan fylles ut i 

etterkant så man ser en effekt av kurset.  

Det er en utfordring å fortsette å holde legene bevisste på bruk av kognitiv adferdsterapi når 

kvalitetsforbedringsprosjektet er over. Helsesekretæren vil fortsatt ha en viktig funksjon her. 

Det er også en idé at legekontoret abonnerer på fagtidsskriftet og nyhetsbrev fra Norsk 

forening for kognitiv adferdsterapi som bidrar til å holde bevisstheten rundt kognitiv 

adferdsterapi oppe og gir påfyll av interessant ny kunnskap. Dette er kun ment som et tilskudd 

til prosjektet for å holde bevisstgjøringen rundt temaet. De overnevnte tiltakene som blant 

annet inkluderer et kompendium om kognitiv adferdsterapi, skal informere om det mest 

vesentlige fastlegen trenger for å praktisere behandlingsformen.  
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Figur 1: tidslinje over prosjektet. 

 

 

 

Figur 2. PUKK- sirkelen viser hvordan vi ønsker å gjennomføre kvalitetsforbedring 

prosjektet. 

 

Motstand mot endring og håndtering av dette  
I alle kvalitetsforbedringsprosjekter er det viktig at de involverte har blitt tilstrekkelig 

informert og er motiverte til å gjennomføre. Under det første informasjonsmøtet med 

legekontoret må vi komme til enighet om en felles visjon. I figuren nedenfor (figur 2) har vi 

forsøkt å skissere mulige hindringer for prosjektet.  
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Kontrollere 
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målene?  

Planlegge 
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KAT ved spørreskjema 
Kartlegge bruk av takst 
615 ved opptelling fra 
journalsystemet 
Sette sammen 
prosjektgruppe 
Formulere målsetninger 
for prosjektperioden 
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En av grunnene til at ikke alle legene bruker kognitiv adferdsterapi kan være at de har for lite 

kunnskap om metoden. Dette vil vi forsøke å forhindre gjennom overnevnte tiltak som skal 

øke fokuset på behandlingsmetoden. Målet er at legene vil sitte igjen med en verdifull 

erfaring etter prosjektperioden, i tillegg til økt kunnskap og bevisstgjøring. Dette kan føre til 

flere fornøyde pasienter og økt mestringsfølelse blant legene.  

 

Fastleger jobber under et høyt arbeidspress med lange pasientlister og lite tid til overs. En 

gjennomsnittlig konsultasjon varer mellom 15 og 20 minutter, og mye skal dekkes på disse 

minuttene (39). En studie som undersøkte allmennlegers forhold til behandling av depresjon 

viste at mange syntes de hadde for lite tid til å fullføre samtaler om temaet (40), og at 

allmennlegekontoret derfor var en uegnet arena for denne typen intervensjon. Dobbelttimer på 

slutten av arbeidsdagen kan løse en del av dette problemet.  

Frykt for mindre inntjening blant legene kan være opphav til motstand mot prosjektet. Det er 

derfor viktig å minne de på å bruke takst 615 som også genererer inntekt. For å spare tid 

ønsker vi å legge møter til lunsjen så legen kan gjennomføre sine konsultasjoner til samme tid 

som vanlig. Det er viktig å motivere de ansatte til å faktisk delta på disse møtene da det er en 

essensiell del av kvalitetsforbedringsprosjektet.  

 

 

 
 

Figur 2 Mulige hindringer for prosjektet. 
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Diskusjon/ konklusjon:  
Depresjon er en tilstand som sees hyppig på fastlegekontorer, og det er viktig at fastlegene har 

kan tilby pasientene den beste behandlingen. Kvalitetsforbedringsprosjektet med hensikt å 

øke bruken av KAT som førstevalg i behandlingen av personer med mild- moderat depresjon 

er viktig, men vil også kunne by på utfordringer. En utfordring ved prosjektet kan være 

motivasjonen til den enkelte fastlegen. Atferdsterapi er en metode det krever øvelse og for å 

beherske godt. Fastlegen må være villig til å sette av tid til å erverve seg kunnskapen, samt 

føle seg komfortabel til å bruke det. Det er nødvendig å holde informative og konsentrerte 

seminarer for fastlegene, samt tilby veiledning og evaluering fortløpende. Dette for å 

kvalitetssikre kunnskapen hos den enkelte fastlege og minne på viktigheten av 

behandlingen. Kompetanseskjemaet skal ikke kun brukes som noe målbart for prosjektet, det 

skal også kunne brukes til å motivere fastlegen. Fastlegene skal først og fremst sammenligne 

sin personlige poengscore før og etter prosjektet, hvor vi ønsker å se en bedring. 

 

Pasientenes holdning til behandlingen vil kunne øke eller redusere legenes motivasjon og 

mestringsfølelse. Hvis pasienten er positiv, vil samtalene kunne bidra til å styrke lege og 

pasientforholdet. Kognitiv atferdsterapi krever imidlertid at pasienten er villig til å arbeide 

med seg selv både på kontoret og hjemme (41). Det kan være en faktor som påvirker 

kvalitetsforbedringen hvis en av legene har en gruppe pasienter som er flinkere til å følge opp 

behandlingen. Da pasientpopulasjonene til de ulike legene fordeler seg innenfor samme 

kommune tar vi høyde for at alle legene jevnt over både vil ha pasienter som er flinke, og 

mindre flinke til å følge opp behandlingen, og at denne forskjellen ikke vil utgjøre en 

vesentlig del.  

 

Takst 615 vil ikke kun føre til en mulig inntjening, men være noe målbart for effekten av 

implementeringen. Det er ønskelig å se en økning i bruken av kognitiv adferdsterapi over de 

tre månedene mikrosystemet skal følges. Takst 615 tar dog for seg «samtaleterapi ved 

allmennlege med minst 15 minutters varighet med pasienter med psykiske lidelser». Ved 

vurdering av en eventuell økning i bruken av kognitiv adferdsterapi, kan inkludering av 

samtaleterapi for andre psykiske lidelser være en feilkilde. Dette vil korrigeres for ved å kun 

hente ut informasjon om bruk av takst 615 der den er journalført i kombinasjon med 

diagnosekoden mild til moderat depresjon. Dersom pasienten imidlertid har flere psykiske 

lidelser, for eksempel en angstlidelse, kan flere diagnoser være registrert under 
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konsultasjonen. Det vil da være vanskelig å vite om konsultasjonen er gjennomført på 

bakgrunn av depresjon eller en kombinasjon av flere psykiske lidelser. Likevel vil man anse 

en økning i bruk av taksten etter endt prosjektperiode sammenlignet med før som et positivt 

resultat i forbindelse med prosjektet, selv om man bør ha denne feilkilden i bakhodet.  

 

Fastleger er preget av et økt tidspress. Kvalitetsforbedringsprosjektet må dog ikke gå på 

bekostning av fastlegens daglige praksis og andre pasienter. Det må derfor rettes fokus mot et 

tverrfaglig samarbeid på kontoret, og møtetider må overholdes. Prosjektet må heller ikke føre 

til unødige økonomiske belastninger for legen. Viktigheten av å takste konsultasjonen rett må 

derfor understrekes. Ved å bruke takst 615, samt kombinere dette med tidstakst 2ck ved 

samtaler over 20 minutter, vil konsultasjonene kunne føre til en økonomisk inntjening 

sammenlignet med en enkelt pasientkontakt (42). Det er dog helhetlig vanskelig å vurdere 

hvordan tidsbruken per pasient vil påvirker praksisen og dermed det økonomiske på langsikt. 

Vi tenker at viktigheten bak disse konsultasjonen uansett veier tyngre enn det økonomiske.  

Prosjektet vurderes som kostnadseffektivt da det ikke vil være spesielt dyrt å gjennomføre. 

Den eneste forutsette kostanden er introduksjonskurset i regi av norsk forening for kognitiv 

atferdsterapi på fastlegekontoret. Et årlig kurs for fastleger i regi av foreningen koster om lag 

15000 kroner (14). Et introduksjonskurs over en halv dag vil koste betydelig mye mindre. Det 

kreves heller ingen oppfølging, da dette skjer i regi av erfarne kolleger på kontoret. Kurset er 

ment for alle fastlegene på kontoret, og engangsbeløpet vil dermed fordeles mellom 

deltakerne. Vi tenker at kunnskapen som erverves gjennom dette kurset er nødvendig og vil 

gagne fastlegene under prosjektet og ved fremtidig praksis.  

 

Vi vurderer at forbedringsprosjektet er gjennomførbart og viktig i vårt mikrosystem. Det vises 

til effekt av kognitiv adferdsterapi i alle retningslinjene som er vurdert, dog med noe lav 

evidens (43-45). Ved å gjennomføre prosjektet vil man kunne rette fokuset bort fra medisiner 

med potensielle bivirkninger, med mulighet for lengre varighet av behandlingen 

sammenlignet med antidepressive medisiner (9) (11). Ved å implementere dette vil fastlegene 

erverve seg nyttig kunnskap, samtidig som man vil kunne styrke tilliten mellom pasient og 

lege.  
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Vedlegg 
Vedlegg 1: Skjema for kartlegging av ferdigheter i kognitiv adferdsterapi 
Hvert svar gir en poengscore som legges sammen til slutt. I stor grad: 3 poeng, i noen grad: 2 

poeng, liten grad: 1 poeng. Ikke aktuelt: ingen poeng 

 

Navn......................... 

Dato............................. 

 

 

1) Føler du deg komfortabel med å utføre kognitiv adferdsterapi? 

 

I stor grad  i noen grad  i liten grad  Ikke aktuelt 

 

 

2) I hvilken grad føler du at du behersker kognitiv adferdsterapi?  

 

I stor grad  i noen grad  i liten grad  Ikke aktuelt 

 

 

 

3) I hvilken grad føler du at du klarer å opprette god kontakt med pasienten ved bruk av 

kognitiv adferdsterapi?  

 

I stor grad  i noen grad  i liten grad  Ikke aktuelt 

 

 

 

4) I hvilken grad gir du pasienten hjemmelekser og følger dette opp?  

 

I stor grad  i noen grad  i liten grad  Ikke aktuelt 
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5) I hvilken grad synes du det er utfordrende med kognitiv adferdsterapi? Hvis 

utfordrende, utdyp her............................................................ 

 

I stor grad  i noen grad  i liten grad  Ikke aktuelt 

 

 

 

6) I hvilken grad har pasientene virket fornøyde med kognitiv adferdsterapi du har utført?  

 

I stor grad  i noen grad  i liten grad  Ikke aktuelt 

 

 

7) Hvor mange aktuelle kandidater for KAT har du i løpet av en måned? ........... 

 

 

8) I hvor stor grad utfører du kognitiv atferdsterapi på aktuelle pasienter? Hvis ikke, 

hvorfor?................................................................ 

 

I stor grad  i noen grad  i liten grad  Ikke aktuelt 

 

Poeng.................... 
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