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Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive
og negative funn.
Rekruttering av deltakere til prosjektet har blitt gjennomført ved Seksjon for Tidlig
Psykosebehandling (TPB) ved Oslo Universitetssykehus, Klinikk Psykisk helse og avhengighet.
Målgruppen er definert som de 20 % dårligst fungerende tidlig psykosepasienter i alderen 17-30
år, og studien gjøres innenfor kliniske rammer. Dette kan ha hatt betydning for både rekruttering,
inklusjon og gjennomføring av intervensjon. En evaluering av prosjektet viser ufullstendige
datasett ved begge testtidspunkter, de respektive testtidspunktene strekkes veldig ut i tid. Dette
har konsekvenser for dataanalyser. Videre har få deltakere fullført intervensjonen. Prosjektet
stoppes derfor; det vises til begrunnelse nedenfor.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan
for gjennomføring.
Prosjektet har pågått ved Seksjon for Tidlig Psykosebehandling (TPB) fra mars 2015 – mars
2018. Det har nå blitt grundig evaluert, og det viser seg vanskelig å få gjennomført i henhold til
opprinnelig plan. Med utgangspunkt i evalueringen er det derfor besluttet å stoppe prosjektet i sin
helhet, det vil si at inklusjon, intervensjon og forløpsutredninger opphører med umiddelbar
virkning.
Alle innsamlede data (inkludert videoopptak) slettes i henhold til regelverket. Prosjektdeltakere
og samarbeidspartnere er informert om beslutningen.
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