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To terapeuter i første pasientmøte?

Tidlig avklaringsteam - en ny tilnærming for vurdering og planlegging av 
behandling i poliklinisk psykisk helsevern 

Camilla Angelsen Kvestad 

overlege i psykiatri Nidelv DPS, Tiller,  St. Olavs hospital

PhD stipendiat, Institutt for psykisk helse, NTNU
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Tidlig avklaringsteam på Nidelv DPS Tiller
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2 terapeuter

Fordeler

• Flere øyne og ører i rommet

• Dele opplevelser

• Flere om vanskelige avgjørelser

• Mester – svenn

• Toleransevinduet

Ulemper

• Skummelt å møte to ukjente 

personer

• «2 mot 1»

• Upersonlig??
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Hvem var de (nesten) tusen første?

• 2/3 kvinner

• Gjennomsnittsalder 36 år

• Halvparten i jobb

• 77% mottatt psyk hjelp tidligere, 47% fra DPS pol

• >40 % somatiske plager
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Hva skjedde?

• 90 % avklaring i løpet av 3 samtaler

• 52 % avklaring etter 1 samtale  

• 2/3 ble vurdert å ikke ha behov for videre poliklinisk oppfølging 

• < 18% rehenvist DPS i løpet av 6 mnd

• Pasientene uttrykte høy grad av tilfredshet med tilbudet



9

Hvem samarbeidet vi med?
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Ny kontrollert studie – fra oktober 2021: 

Effekt av Tidlig avklaringsteam for vurdering og oppfølging av pasienter 
henvist til poliklinisk psykisk helsevern

Sammenligne effekten av ordinær oppfølging i allmennpoliklinisk psykisk helsevern med en ny 

organisering som innebærer et første møte med pasienten gjennom et Tidlig avklaringsteam

???
– Er det annerledes enn tidligere praksis (ordinær oppstart i allmennpoliklinikk)?

– Gir det noen positive konsekvenser for pasientene?

– Er det bærekraftig i et individ- og samfunnsperspektiv?
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Hvordan går det?

Som i mange forskningsprosjekt Men det går rett vei

• Studien er gjennomførbar i klinikk

• De første 110 er inkludert

• Vite mer om studien? 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05087446
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Hva har muliggjort prosjektet?

• Samarbeid mellom NTNU og St. Olavs hospital

– Midler fra institutt fra psykologi og institutt for psykisk helse 

– Del av klinisk drift

• Tildeling av midler fra Legeforeningens kvalitetsfond for å frikjøpe klinikere for gjennomføring 

av datainnsamlingen 

• Tildeling av PhD midler fra NAV (Arbeid og Helse), og Samarbeidsorganet Helse Midt

• Samhandling mellom klinikere og forskere som jobber sammen for å lage et klinisk relevant 

forskningsprosjekt 
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Takk for meg 

Kontaktinfo: camilla.kvestad@ntnu.no


