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Treenigheten

Strukturerte målinger i klinikk kan ha tre funksjoner:

• Administrativt verktøy (kvalitetsregister)

• Klinisk verktøy (tilbakemeldingssystem)

• Forskningsdata (forskningsdatabase)
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Kvalitetsregister og pakkeforløp

• Helsedirektoratets pakkeforløp «Behandling i psykisk helsevern, barn og 
unge»

• Evalueringspunkter etter 2, 6, 12 uker

• Kvalitetsregister/tilbakemeldingssystem kan informere evalueringen

www.r-bup.no



Krav om «løpende evalueringspunkter der behandlingen blir gjennomgått»:

• pasientens opplevelse av behandlingen og om den oppleves nyttig/oppnår 

mål eller delmål i behandlingsplan 

• status – endring i tilstand/symptomer, pasientens opplevelse av bedring 

• behandlingseffekt ved bruk av strukturerte verktøy 

• om mindreårige søsken følges opp 

• behovet for å involvere foreldre, flere i familien eller andre tjenester 

• pasienten og/eller foreldre og eventuelt pårørendes tilfredshet med 

behandlingen 

• om somatisk helse er ivaretatt 

• plan for å forbli i skole/arbeid eller plan for tilbakevending til skole/arbeid 

• legemiddelgjennomgang, inkludert indikasjon, effekt, bivirkninger 

• evaluere behandlingsplanen 

PAKKEFORLØP - BEHANDLING I PSYKISK HELSEVERN, BARN OG UNGE 
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«Målet med regelmessig evaluering er at pasienten skal være trygg på at 
behandlingen er effektiv og individuelt tilpasset»

PAKKEFORLØP - BEHANDLING I PSYKISK HELSEVERN, BARN OG UNGE
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Nå telte han deg også!

www.r-bup.no



Varsko om kvalitetsregister

• Husk at det kan være ubehagelig å bli telt! 
(Ref. historien om geitekillingen og frykten for New Public Management)

• Kvalitetsregisteret egner seg dårlig til å si om en terapeut gjør en god eller 
dårlig jobb 

• Involver tillitsvalgte og skap en felles forståelse med ansatte om hvordan 
informasjonen kan brukes



Forske med kvalitetsregister

Mange potensielle problemstillinger:
• Intensitet på behandling
• Lengde på behandling
• Mediatorer (f.eks. vil allianse eller foreldreinvolvering forårsake symptomlette?)
• Metodikk, teoretisk retning
• Samarbeid og tverrfaglighet 
• Effekter av feedback

• Mulighet for ansatte å utvikle og dyrke dobbelkompetanse

www.r-bup.no



Tilbakemeldingssystemer

• Kvalitetsregister = nomotetisk
• Tilbakemeldingssystem = ideografisk

Tilbakemeldingssystemet gir behandler og eventuelt veileder statistikk for 
enkeltpasienter

Kan være nyttig for planlegging av videre behandlingsforløp
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Hvorfor tilbakemeldingssystem?

• Bedre terapi:
Forbedret klinisk utfall
Særlig for “not on track”-pasienter (“risiko-pasienter”)
Bedre allianse og meta-kommunikasjon

• Mer effektive tjenester
Kortere, og riktigere, lengde på behandling

• Økt engasjement og medvirkning (pasient og foresatt) 

• Potensiale for læring for terapeuten
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Flinke sjåfører

www.r-bup.no
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7,3% (40)
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0,01% (3)
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“Therapists need independent data to 
alert them that treatment is not having its 
intended effects.”
(Hannan et al., 2005)

21



Ufeilbarlige terapeuter

Walfish et al. 2012:

• De fleste terapeuter rapporterer at de er flinkere enn sine kollegaer
• Terapeuter anslår at et klart flertall av deres pasientene (77%) blir bedre i 

løpet av behandlingen 
• Halvparten av terapeutene oppga at INGEN av deres pasienter ble verre i 

løpet av behandlingen
• Terapeutene klarte bare å identifisere 1 av 40 saker med negativ utvikling

www.r-bup.no



Lignende data fra barn/unge

Warren, Nelson, Mondragon, Baldwin, & Burlingame 2010:

“24% of cases in the community mental health setting 
demonstrated a significant increase in symptoms over the course 
of treatment, compared with 14% of cases in the managed care 
setting”

www.r-bup.no



Hva kjennetegner et effektivt tilbakemeldingssystem?

•Fortløpende innsamling av informasjon fra brukerne om hvordan det går
– klinisk relevante og gode mål på endring
– brukermedvirkning

•Syntetisering og tilbakerapportering

•Implementeringsstrategi 
–Gode systemer for å sikre at resultatene faktisk anvendes i 
beslutningstakingen
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Grafisk fremstilt

• Filer opprettes automatisk 
og sendes til DIPS
• Oppdateres med ukens 

resultater



Hva kan man måle?

• Tilstand/symptomer
• Tilfredshet med behandlingen
• Allianse og samarbeid med terapeut
• Behandlingsmål, ideografiske mål
• Funksjon og livsmestring
• «Varsellamper», f.eks. søvn, mat, selvskading
• Selvrapport om somatikk/fysiologiske indikatorer

• Tilbakemeldinger fra både pasient og pårørende
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TILBAKEMELDINGSSYSTEMER (TMS) KAN MØTE MANGE AV 
EVALUERINGSKRAVENE FRA PAKKEFORLØPET

Krav om evaluering i pakkeforløp:
• Endring i tilstand/symptomer
• Behandlingseffekt
• Tilfredshet med behandlingen
• Oppfølging av pårørende og behov 

for å involvere andre
• Ivaretagelse av somatisk helse
• Legemiddelgjennomgang
• Behandlingsplan

Kan hentes inn gjennom TMS:
• Tilstand/symptomer
• Behandlingsmål, ideografiske mål
• Tilfredshet med behandlingen
• Allianse og samarbeid med 

terapeut
• Funksjon og livsmestring
• «Varsellamper», f.eks. søvn, mat, 

selvskading
• Selvrapport om 

somatikk/fysiologiske indikatorer
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KOMPONENTER

• Hva består effektive systemer av?
• Hva er ønsket av brukergruppene?

09.05.201928



Hva måler Tell Me More?

• Symptomtrykk (eksternaliserende og internaliserende vansker)

• Prosessen (allianse/samarbeid)

• Varsel-lamper (søvn og matinntak)

• Egendefinerte problemer/behandlingsmål («Største Problemer»)



Eksternaliserende og internaliserende

• Bør gi tilbakemelding fra pasient og foresatte

• Være kort, minimere byrden for brukere

• Ha gode psykometriske egenskaper

• Sensitiv for forandring

• Bør være gratis



Største problemer 

• Top Problem Assessment (Weisz, Chorpita, et al.)

• Metode for å identifisering og gjentatt vurdering av pasientens og foresattes 
egendefinerte problemer

• Klient-orientert, psykometrisk god, ofte med merverdi og økt presisjon utover 
standardiserte spørreskjemaer

www.r-bup.no



«Største problemer» - eksempel

Barnet:
1) Jeg blir veldig fort sint på andre
2) Jeg vil ikke dra fra hjemmefra
3) Det er vanskelig for meg å snakke med andre

Foreldrene:
1) Han unngår å gå til nye steder
2) Han har problemer med å være borte fra meg
3) Han er sjenert overfor andre barn
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What’s the use?

• «Alle» vil ha tilbakemeldingssystemer, men vil terapeutene ha det?

• Tilbakemeldingssystem alene blir tatt i bruk i relativt liten grad

• Hvordan bedre dette?
- Gi klinisk meningsfylt innhold
- Automatisering av innsamling og syntetisering av data
- Veiledning og implementeringsstøtte
- Diskusjonsgrupper



Bruk av feedback

• «Not-on-track» pasienter

• Residualersymptomer

• Lære av positive saker

www.r-bup.no



Effekt av tilbakemeldingssystemer

• Det finnes en del forskning i behandling av voksne
- Lovende felt, men fungerer ikke under alle betingelser

• Lite feedback-forskning i behandling av barn og ungdom
På tross av faglige aktørers og myndigheters ønsker (APA, 
Helsedirektoratet, m.fl.)

• Her trengs det en økt innsats – mer forskning
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Effekter hos voksne i norsk studie

d = 0.32
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Få studier på barn/ungdom

• Øker effektene av vanlig behandling (TAU)
–Mindre problemer ved avslutning (d = 0.17- 0.30)

• Nesten i samme størrelse som EBT vs. TAU
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Usikkerhet i dagens kunnskapsbase

Kendrick et al 2016 (Cochrane review, meta-analyse av forskning på MFS):

“the evidence we identified is of low quality, we are uncertain about this result, 
and further research is very likely to have an important impact on our 
confidence in the estimate of effect and is likely to change the estimate.”

www.r-bup.no



Evaluering av TellMeMore

• Implementering og evaluering ved BUP
• I samarbeid med Nic Waals Institutt 

• Randomisert kontrollert studie 
• Gradvis implementering og et system som kan leve videre ved klinikken
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Stepped wedge-design



Problemstillinger

• Gjennomførbarhet

• Mottakelse

• Klinisk effekt og terapeutisk effektivitet

• Komponenter – hvilke er ønsket og opplevd nyttig?



Gjennomførbarhet

• Hvor ofte terapeutene åpner tilbakemeldingsfilene

• Hvor ofte pasienter og foresatte svarer på skjemaene

• Terapeutene opplevelse av om at de har brukt tilbakemeldingene



Mottakelse

• Var terapeut, pasient og foresatt tilfreds med å bruke TellMeMore?

• Var terapeut, pasient og foresatt tilfreds med behandlingsforløpet?

• Var TellMeMore til nytte eller hinder for god allianse?



Klinisk effekt

• Pre/post-endring i symptomtrykk

• Slopes – skjer endringen tidligere?

• Behandlingstid – kortere eller lengre behandling, forskjell i dropout



Komponenter

• Hva likte pasient og foresatte å rapportere om?

• Hva følte terapeut at var nyttig å vite?

• Etter hvert: eksperimentere med «tilleggskomponenter» 



Konklusjoner

• Tilbakemeldingssystemer (TMS) kan informere terapeut og administrasjon
• TellMeMore kan støtte at pasientens behov blir hørt
• Vi ønsker å forske videre på innhold og bruk av TMS
• TMS er en potensiell gullgruve for forskning og for målrettet ledelse
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