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Mål for studien

1. Fremskaffe kunnskap om utfall av behandling ved 

akutteam målt ved brukere og klinikere, samt 

brukernes beskrivelse av tilfredshet med tilbudet 

2. Fremskaffe kunnskap om betydningen av de 

viktigste elementene i teamenes praksis for utfall,  

pasienttilfredshet og videre bruk av helsetjenester 



Bakgrunn

� Akutteam er etablert i hele Norge for å hjelpe 

pasienter i psykisk krise uten akutte innleggelser

� Stor variasjon i praksis har ukjente konsekvenser for 

utfall og brukertilfredshet 

� Et måleverktøy for troskap mot modellen for Crisis 

Resolution Teams (CRT) kan gi mer systematisk 

kunnskap om hvordan akutteam arbeider

� Slik systematisk kunnskap er nyttig også om en 

velger andre prioriteringer for arbeidsmåter



Utforming av studien

� Pre-post observasjonsstudie om utfall av behandling 

ved måling ved inntak og utskrivning

� 30 akutteam inkluderer hver minst 40 pasienter 

som har to eller flere konsultasjoner (+ de med en 

kons.)

� Bare brukere som gir samtykke inkluderes

� Måling av teamets praksis ved dagsbesøk av et 

evalueringsteam (mot CRT kriterier og de 

anbefalinger Helsedirektoratet har gitt)

� Innhenting av registerdata fra NPR og HELFO



Forslag om måleinstrumenter

� Pasienten fyller ut spørreskjema ved start og slutt
� CORE-OM 10 ved inntak og utskrivning (10 spørsmål)

� Spørsmål om opplevelse og mestring av kriser

� Client Satisfaction Questionnaire 8 ved utskrivning

� Spørreskjema om kontinuitet ved utskrivning

� Akutteamet fyller ut
� HoNOS (12 skalaer) ved inntak og utskrivning

� GAF-S og GAF-F ved inntak og utskrivning

� Andre data ved inntak og utskrivning

� Teamleder fyller ut et skjema om akutteamet



Måling av behandlingen

• Registrering av hvert besøk og konsultasjon

– Tid, sted og varighet for konsultasjonen/møtet/besøket

– Innhold i konsultasjonen/møtet/besøket

– Hvem som deltok i konsultasjonen/møtet/besøket



Data som innhentes av prosjektet

� Akutteamenes praksis i forhold til CRT-kriterier (ved 

evalueringsteam på to tidspunkter, jfr ovenfor)

� Data fra HELFO og Norsk pasientregister om 

pasientenes bruk av fastlegen og psykisk helsevern 

siste 6 måneder og neste 6 måneder (inkl innlegg.)

� Beregning av kostnader ut fra data fra NPR



Framdriftsplan for studien

Aktiviteter i prosjektet 2014 2015 2016

Invitasjon og søke om deltakelse

Forberedelse /pilottesting og opplæring

Melde til lokalt personvernombud

Samling ved oppstart (?)

Rekruttering/inklusjon av brukere 

Datainnsamling om/fra brukere

Måling av praksis ved evalueringsteam

Elektronisk registrering av data

Analyser av data fra undersøkelsen

Presentasjon av resultater

Registerdata fra NPR og HELFO

Skrive rapport og artikler



Hva deltakelse krever

• Beslutning og søknader

– Søke om deltakelse (november 2014)

– Villig til å evaluering av praksis ved evalueringsteam

– Melding til personvernombud (med prosjektleder)

• Arbeid som må gjøres

– Opplæring av alle i teamet (inkl. elæring HoNOS)

– Rekruttere brukere/pasienter til studien

– Gi dem spørreskjema ved inntak og avslutning

– Gjøre skåringer ved inntak og avslutning

– Registrere kontakter og behandling underveis



Nytten av å delta

• Kunnskap om effekt av behandlingen

• Tilbakemelding fra brukere/pasienter

• Systematisk vurdering av teamets praksis

• Erfaringer fra å delta i forskningsprosjekt

• Bidrar til ny kunnskap om effekt av akutteam


