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Mål for helsepsykologiske tiltak – hva ønsker vi 
å bidra til når det gjelder somatiske helse?

• Psykologiske og sosiale faktorer: årsak og forebygging
• Samhandling pasient - helsepersonell
• Redusere omfanget av generelle psykologiske symptomer: 

Angst, depresjon
• Bedre funksjon og redusere funksjonstap
• Etterleve behandlings- og rehabiliteringsopplegg
• Endring av livsstil som utgjør en risikofaktor 
• Tiltak for å ivareta generell og diagnosespesifikk 

livskvalitet
• Fange opp og gi et tilbud til personer som primært har en 

psykisk lidelse: Angstlidelser og alvorlig depresjon  
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Mål for helsepsykologiske tiltak –
eksempel fra hjertelidelser
• Depresjon og angst forekommer hyppig hos pasienter med hjerteproblemer 

- 20 - 30%. Ca tre ganger høyere enn i normalbefolkningen.

• Depresjon en signifikant, selvstendig risikofaktor for hjertedødelighet (og 
total dødelighet?). Primær og sekundær forebygging?

• Depresjon og angst er forbundet med:

– Lavere deltakelse og høyere frafall i rehabiliteringsprogram 

– Mindre endring av risikofaktorer: Kosthold, fysisk aktivitet, røyking.

– Lavere yrkesaktivitet – redusert tilbakevending til arbeid 

– Økt forbruk av helsetjenester

– Økt belastning for familie og samliv

– Redusert QoL

• Ca. 40% av personer som henvises til kardiologisk utredning av 
brystsmerter har en panikklidelse, mens 8 – 12% har en hjertelidelse.  



Depresjon ved en somatisk sykdom gir en dobling av 
helseutgiftene per år. Størst ved hjertekarlidelser. 
Kanton (2003) Hutter et al. (2010) Naylor et al (2012)
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Gjennomsnittsverdier for angst, depresjon og irritabilitet hos 
283 hjerteinfarktpasienter fulgt i 3-5år - et homogent og 
ensartet  forløp?. rT1-T6=.43 (Havik & Mæland, 1990)



Heterogenitet: 6 forløp av emosjonelle reaksjoner etter 
et akutt hjerteinfarkt. N=283. K-mean cluster. Havik & Mæland 

(1990)



Utfordring – for å få et bilde av heterogenitet i forløp og 
utfall må vi ha hyppig oppfølging over lang tid.

• Gruppe I og II. Alle pasientene har ADI-skåre over grenseverdi ved 3-5 år 
– Gruppe I: hadde psykiske lidelse før hjerteinfarktet og forsetter der. Blir ikke 

fanget opp i sykehuset.
– Gruppe II: utvikler omfattende, kroniske emosjonelle plager og har 

omfattende funksjonstap. Mindre faktakunnskap og mer negative forventinger 
om konsekvensene av infarktet. 

• Gruppe III og IV: Begge har et moderat innslag av forhøyet ADI-skåre ved 3 
-5 år, men veien dit var ulik.
– Gruppe III: god initial tilpasning, utvikler seg i negativ retning – nye 

livshendelser uavhengig av hjerteinfarktet.
– Gruppe  IV: Klassisk «krisereaksjon». Høy ADI i sykehuset, som øker etter 

utskrivingen og som så tar seg noe inn over tid.

• Gruppe V og VI: Ingen hadde ADI-skåre over kritisk grenseverdi ved 3- 5 år. 
Noen få har høy ADI-skåre like etter utskriving – gruppe II dempet 
krisereaksjon? Samlet ca 50% av totalutvalget. Psykologiske og sosiale 
ressurser. Legge forholdene til rette for egenmestring?

• Konklusjon: Heterogenitet mer fremtredende enn homogenitet?



Somatisk sykdom: Tre sentrale faktorer for 
mestring og kontroll. (Havik, 1989)

• Kognitive kontroll: 
– Hva skjer? Forstå omgivelse og rutiner. Sykdomsforståelse: 

årsak, manifestasjon, forløp. Forutsigbarhet vs flertydighet. 

• Instrumentell kontroll: 
– Hva kan/skal pasienten/andre gjøre? Når, hvor, hvordan?  

Kompetanse vs hjelpeløshet.

• Emosjonell kontroll: 
– Trussel om tap av psykologisk, sosial, fysisk identitet og 

eksistens? Frykt og fortvilelse. Nærhet/tilhørighet vs
separasjon og tap.
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Psykologisk aspekter ved somatisk sykdom  -
gruppering av tiltak (Havik, 1996)

Omfang

Tidsakse

Kontekst: Institusjonelle og 
kulturelle føringer 

Planlagt og målrettet 
venting

Pasientopplæring

Mestringstrening

Psykoterapi
Spesialiserte tiltak



Trappetrinnmodeller: Hva er den optimal organiseringen 
av tiltak for å understøtte og fremme mestring Nordgreen, 
Fjerstad & Havik (2014)

• Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom viser stor grad av 
heterogenitet som krever ulike tiltak eller 
behandling/omsorgsnivåer 

• Trappetrinnmodell (Stepped care). Avpasse intensitet og 
ressursbruk til innhold og omfang av pasientens problemer. 
To modeller for å organisere tilbudene.

• Start med tiltak som krever minst behandlertid, kompetanse 
eller investering, og så trappes intensiteten opp hvis tiltaket 
ikke gir effekt. Krever evaluering av resultatet på hvert trinn 
for å avgjøre om målet er nådd.

• Start på antatt optimalt trinntrinn: kartlegging av problemer 
og behov for å få mest mulig spesifikke inklusjonskriterier.

• Noen kommentarer til de fem trinnene
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«Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom»
Dahl et al (2014)

• Viktig bok. Et kapittel om 
«Tverrkulturelle forhold», 
men ikke noe om 
helsetjenestens kultur:

• Det felleskap av ideer, 
verdier og normer som 
kjennetegner og former et 
gruppe eller samfunn.

• Den kontekst som gir 
mening til handling og 
samhandling
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Kontekst I: Institusjonelle og kulturelle 
føringer

• Spesialisthelsetjenesten – sykehus.
– Kirken og militæret
– Hierarkisk maktstrukturer
– Streng kontroll med tilgang på informasjon og forklaringer. 
– Institusjonens og maktens språk
– Kontroll av personlige relasjoner

• Konsekvenser: Hokuspokus?
• Den bio-psyko-sosiale modellen

– Pasientsentrert, informasjonsstrøm, aktiv deltaker

• Helsepsykologien står ved døren og skal opp trappen. 
Eller står vi på toppen og skal ned? 
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Kontekst II: Rangere 38 sykdommer ut fra den prestisje 
(1=laveste; 9=høyest) de mente at sykdommen hadde for 
helsepersonell. Album & Westin (2008)
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Kontekst III: Psykologisk intervensjon for hjerteinfarkt. 
Hvordan presenterte psykologen seg i 1975? 

• Journal oj Consulting and Clinical Psychology
• 1975. Vol. 43, No. 2, 223-232

• Gruen W (1975) Effects of Brief Psychotherapy During the Hospitalization 
Period on the Recovery Process in Heart Attacks JCCP. 43,223-232.

• Randomisert, kontrollert studie:  Psykoterapi: 1 time per dag, 6 dager i
uken vs TAU. Positive resultater sammenlignet med TAU 

• “During the first contact, the author introduced himself to the patient by 
mentioning that he represented a new service in the hospital. He added 
that he would see the patient everyday and try to help him with his 
feelings and reactions to his condition. He pointed out that he was not a 
physician but was from the "Department of Patient Care Improvement" in 
the hospital and would work closely with his physicians. The term 
"psychologist" was avoided at the beginning so that the patient did not 
develop additional anxiety by wondering why someone felt that he 
"needed a psychologist.“” 

• 16 av 74 (22%) inkluderte pasienter ikke angst/depresjon.
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Kontekst:  Hvilke forklaringsmodeller er 
gangbare? Hva har effekt og hvorfor?



Kontekst IV: Hjerteinfarktpasienter og informasjon under 
sykehusoppholdet. Effekten av standardisert pasientopplæring: 
3 * 15 min audiovisuelle program. Mæland & Havik (1988). 

• 1985: Invitert til å presenterte noen funn fra vårt 
doktorgradprosjekt på forskningsmorgenmøte, MED FAK. 

• Effekt 1: Standardisert pasientopplæring: Mer fornøyd 
med informasjon om hjertesykdom
– Kontrollgruppe  N=115: lite/svært lite. 47%.

– Pasientopplæring N=117: lite/svært lite 14%

• Effekt 2: Dekanus for MED FAK forlot møte.
– Men det var jo ikke ment som kritikk?



Pasientinformasjon: Hva fikk pasientene igjen 
for 3*15 minutter? 

• 2 av 4 avdelinger gjennomførte protokollen. 2 
avdelinger «beskyttet» pasienter med mindre 
ressurser – de som trengte informasjonen mest 

• Økt medisinsk faktakunnskap om hjerteinfarkt, noe 
avhengig av avdeling

• Færre legekonsultasjoner
• Sykdomsrelaterte forventninger i sykehuset – hvordan 

har jeg det om 6 mnd.? 
– Mindre negative forventninger om fysisk kapasitet
– Startet fysisk trening tidligere



Hjerteinfarktpasienter: pasientinformasjon og emosjonelle  
reaksjoner i overgang sykehus - hjem.
Kontroll N= 115, Pasientinformasjon N = 137. Mæland & Havik (1987)



Pasientinformasjon: Redusert tidlig dødelighet. 6 mnd = 1.4% 

vs 6.1%) Mæland & Havik (1987)



Pasientinformasjon og opplæring –
hjertekarsykdommer

• Når man målet: økt sykdomskunnskap, mer endring av helse – og 
risikoatferd, og bedre emosjonell mestring?

• En rekke meta-analyser og oversiktsartikler har konkludert, om enn noe 
reserverte, med et ja. Begrensingen ligger i 

– Moderate og ustabile effekter 

– Innholdet av programmene ofte dårlig beskrevet

– Uklart hva som er de viktige og nødvendige komponentene

– For stor vekt på generelle, didaktiske forelesinger heller enn 
øvelser/hands on, fokuserte selvhjelpsprogram 

– Større innslag av støttegrupper og diskusjonsfora

– Involvere familie, fokuserte selvhjelpsprogram

– Tverrfaglig tilnærminger 



Pasientopplæring og støttegrupper – til hjelp for 
alle? Helgason et al (2004). 

• Har alle godt av litt mer sykdomsinformasjon, sosial støtte, 
støtte- og samtalegrupper ? Hva med moderatorfaktorer?

• Kvinner med brystkreft – tiltak og utfall: 

– Informasjonsbaserte opplæringsgrupper

– Emosjonsfokuserte diskusjonsgrupper. 

– Utfall: QoL, fysisk funksjon

• To moderatorer: Personlige ressurser (Optimisme, selvbilde, 
personlig kontroll) og sosial støtte fra partner/lege

• Opplæringsgrupper: best resultater for kvinner med minst 
ressurser (personlige ressurser og sosial støtte)

• Diskusjonsgrupper: negative resultater (forverring) for kvinner 
med høyt nivå av sosial støtte.
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Hva var hovedfunnene i avhandlingen?

• Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD): Primær og sekundær 
forebygging av plutselig hjertedød på grunn livstruende ventrikulær arytmi 

• Ved ventrikulær arytmi, gir ICD et elektrisk støt til hjertemuskelen for å 
avbryte arytmien og få hjerte tilbake til en vanlig rytme. 

• Tilpasning til ICD: 167 pasienter – selvrapportert angst for nytt sjokk, 
PTSD, akseptering av ICD ubehag, bruk av medikamenter. 

• Shock anxiety FSAS (panikk/fobi)
– Angst for nytt sjokk: 15%

• PTSD symptomer
– Moderat+:9%

• Akseptering av ICD ubehag. 
– Ja. 95%

• Bruker anxiolytica: 18% antidepressiva: 5%
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Hvem er dette og hva gjør han på en 
disputas?
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Ådne Ødegård (28 år) 
5. juli, 2014 VG Helg

25



WEB-Based Distress Management Program for 
Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD). Hvor ble
det av dere?Habibović et al (2014) J Med Internet Res 2014 

• ICD: Primær og sekundær forebygging av plutselig hjertedød på grunn 
ventrikulær arytmi: 

• WEBCARE  kontrollert studie av internetbasert veiledet selvhjelp for  
pasienter med en implantable cardioverter defibrillator (ICD).

• Inklusjon: PC, første gang ICD
• Seks sykehus i Nederland.  Etter inklusjon og kartlegging, randomisering til 

WEBCARE vs Usual Care. 

– WEBCARE: 6 moduler over internett *2 uker. Modulene bygde på 
informasjon om ICD-apparat/sykdom, CBT for generell 
depresjon/angst,, avspenningsøvelser. Hvis modul ikke ferdig i løpet av 
2 uker, purring. Opp til 3 purringer per modul.

– Krav for å få tilgang på neste modul og gå videre, var ført modul og 
innsendte oppgaver om bruk av CBT. 
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WEB-Based Distress Management Program for Implantable 
Cardioverter Defibrillator. Hvor ble det av dere?

• WEBCARE: inkluderte N=146 pasienter.  

– 34 (23.3%) fullførte behandlingen, 88 (60.3%) var drop-out, men deltok i 
oppfølgingen, 24 (16.4%) var drop-out uten oppfølging.

– 83.5% (122/146) fullførte første modul. 

– Fullført vs drop-out: ingen forskjeller pre-behandling mht demografiske, 
kliniske og psykologiske egenskaper. 

– Tendens: Drop-out oftere yrkesaktive, lavere angst og depresjon, lavere 
utdanning.

– Pasientenes forklaringer:  tekniske problemer med internett, tok for mye tid/for 
mye å gjøre, hadde det bra/trengte ikke mer støtte, for syk, for konfronterende.

– Konklusjon: Etterlevelse og frafall er en stort problem.  Hva kan øke deltakelse 
og bedre utfall?

– Ved inklusjon var utvalgets gjennomsnittsskåre for både angst og depresjon på 
grensen til ingen problemer.
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Andel som fullførte de 6 modulene i 
WEBCARE



WEBCARE - hoppet over det viktige 
grunntrinnet

• Planlagt og målrettet venting

– Venter med å starte et tiltak, men 
symptomutviklingen følges over tid for å se om det 
skjer en bedring, ingen endring eller en forverring.

– Venter til at situasjonsspesifikke og normale 
reaksjoner har hatt mulighet til å dempe seg.

– Gi tid og rom til egenmestring og selvreparasjon.
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Panikklidelse hos pasienter henvist til kardiologisk 
utreding. Dammen et al (1999). Jonsbu et al (2010)

• Dammen (N=199)

Panikk+ Panikk- Total

CAD+ 22% n=7 78% n=25 32

3% 13%

CAD- 41% n=69 59% n=98 167

36% 49% 199

Hahn et al (1996). Forekomst vanskelige pasienter: 15%

Panikk+ 56% Panikk- 5%
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Ett trinn opp: tre sesjoners CBT program for personer 
med ikke-kardiologiske brystsmerter. Dammen (1991) Jonsbu et al 
(2011)

• Pasienter med brystsmerter henvist til kardiologisk utreding, men ikke 
påvist en hjertelidelse.

• Planlagt og målrettet venting: Vente i 6 måneder og så ny 
kartlegging. 

• Pasienter med vedvarende brystsymptomer ble invitert til å delta i en 
behandlingsstudie. 

• Krav til deltakelse: ingen hjertelidelse, men klinisk signifikant 
ubehag: ukentlige symptomer, konsekvenser for familie, sosial 
aktivitet eller yrkesaktivitet, noe unnvikelse av fysisk aktivitet. 

• 160 inviterte, 147 møtte, 67 oppfylte ikke kriteriene og 40 takket nei.

• 40 (50%) takket ja, 21 randomisert til behandling vs 19 kontroll/TAU. 



Ett trinn opp: tre sesjoners CBT program for 
personer med ikke-kardiologiske brystsmerter. 
Dammen (1991) Jonsbu et al (2011)

• Tre sesjoner CBT: tolkninger av brystsymptomer, in 
vivo fysisk belastning, unnvikelsesatferd.

• Kartlegging: Pre, Post, 3 mnd og 12 mnd.
• 38 av 40 (95%) fullførte.
• Resultat: redusert frykt for kroppsfornemmelser, 

redusert unnvikelse av fysisk aktivitet, redusert 
depresjon og bedre helserelatert QoL. 

• Noe mindre effekt etter 12 mnd.
• Redusert depresjonssymptomer medieres av opplevd 

økt kontroll og redusert bekymring.



Psykologisk behandling av depresjon hos 
hjerteinfarktpasienter - redusert depresjon og 
dødelighet?

• Store  kliniske studier : ENRICHD, M-HRT, MOSAIC, SADHART, CREATE.

• ENRICHD (JAMA; 2003): Stort utvalg ca 2500  pasienter med  akutt hjerteinfarkt.

• Inkludert senest 28 dager etter infarkt. 

• 11 sesjoner CBT individuell + gruppe. Bedring  (2 uker BDI < 7) eller maks 6 måneder  
behandling

• Redusert depresjon, men ingen effekt for overlevelse: CBT: 75.8%  UC: 75.9%

• Kritikk: 

– For tidlig inklusjon – stor andel med forbigående depressive symptomer

– Fast antall timer uavhengig av bedring i depresjon

• Sekundæranalyser: 

– Subgruppe av pasienter med størst reduksjon av depresjon  hadde størst nedgang i 
dødelighet. 

– Lavere dødelighet hvis oppstart senere enn 2 måneder etter hjerteinfarkt

• Lavere dødelighet hvis inklusjon og bedring bygger på diagnose, ikke symptomer

• Negativ effekt for kvinner
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CBT for depresjon hos pasienter med en 
somatisk lidelse. Beltman et al (2010) BJP 

• 29 kontrollerte studier: kreft, MS, HIV, KOLS, 
leddgikt, hjertekar, nyresvikt.

• 13 studier depressiv lidelse diagnose depresjon:

• 16 studier depressive symptomer: 6 primær 10 
sekundær.

• 6 -20 sesjoner

• 16 gruppe 13 individuell



Hvordan sikre gode trappetrinn?

• Forankring i ledelsen 
• Faglig forankring og tverrfaglig deltakelse 
• Måling av effekt
• Etterlevelse oppfølgingsrutiner 
• Tilstrekkelig med veiledningsressurser 
• Brukermedvirkning 
• Kunnskapsbasert praksis 
• Implementeringsplan 
• Gode oppdateringsrutiner 
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